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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο διαδικτυακός τόπος e-Μελέτη Περιβάλλοντος http://e-meleti.eduportal.gr/ δημιουργήθηκε για την 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος στο Δημοτικό Σχολείο  και 

αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού κόμβου Ελληνική Πύλη Παιδείας – http://www.eduportal.gr. 

Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές που περιλαμβάνονται διακρίνονται σε χάρτες, προσομοιώσεις, οπτικοποιήσεις, 

εικονικές περιηγήσεις, αποσπάσματα ταινιών, εννοιολογικούς χάρτες, ασκήσεις εμπεδωτικού και αξιολογικού 

χαρακτήρα (drill and practice), πίνακες, διαγράμματα, παιχνίδια και παραπομπές σε έγκυρους διαδικτυακούς 

τόπους για την άντληση πρόσθετων πληροφοριών. Επιπρόσθετα προσφέρεται η δυνατότητα χρήσης ενός 

ηλεκτρονικού γλωσσάριου (http://glossary.eduportal.gr/)  για τη γρήγορη αναζήτηση όρων που περιλαμβάνονται 

στο βασικό λεξιλόγιο των σχολικών εγχειριδίων. 

Το διδακτικό υλικό διευθετήθηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η αναζήτηση και η χρήση του, ενώ 

έγινε προσπάθεια να υπάρχει συμβατότητα τόσο με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών όσο και με τα σχολικά 

βιβλία. 

Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τις πολυμεσικές εφαρμογές, ταξινομημένες ανάλογα με τις διδακτικές ενότητες 

των αντίστοιχων σχολικών εγχειριδίων, προκειμένου να διαμορφώσει μια πορεία διδασκαλίας ανάλογα με τις 

προτιμήσεις του και τις ανάγκες της τάξης στην οποία διδάσκει αλλά παράλληλα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει 

έτοιμες προτάσεις με τις κυριότερες μεθοδολογικές προσεγγίσεις. 
 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος, γλωσσάρι, διαδίκτυο 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Ο τεχνολογικός αλφαβητισμός αποτελεί σήμερα μια από τις βασικές επιδιώξεις κάθε σύγχρονης 

κοινωνίας και η κύρια προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η ένταξη των 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 
των διαφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων. 

Η επιτυχής ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, πέραν του ότι αποτελεί κοινωνική 
προτεραιότητα αφού προετοιμάζει τους νέους εν όψει της Κοινωνίας της Πληροφορίας (Κούτρα & 
Midoro, 2001),  θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς οι τεχνολογίες αυτές είναι σε θέση να μεταβάλλουν σημαντικά 
την ισχύουσα κατάσταση στην εκπαίδευση και να συνεισφέρουν, τόσο στην καλλιέργεια μιας νέας 
παιδαγωγικής αντίληψης, διευκολύνοντας νέους ενεργητικούς και βιωματικούς τρόπους μάθησης - 
ιδιαίτερα μέσα από το παιχνίδι - όσο και στην ανάπτυξη νέων στάσεων και δεξιοτήτων (Mc Nabb, 
1999).  Παράλληλα μέσα από τα ποικίλα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία (προσομοιώσεις, 
μικρόκοσμοι, εννοιολογική χαρτογράφηση κ.λπ.) διευρύνεται το εκπαιδευτικό έργο των 
εκπαιδευτικών ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών 
(Κωνσταντίνου, 2005). 
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Τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα γίνονται προσπάθειες για την επίτευξη 
του παραπάνω στόχου με την εισαγωγή του ολιστικού προτύπου ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στα 
επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Διαθεματικού Ενιαίου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ. ΦΕΚ τ.Β  ́1366, 1373, 1374, 1375, 1376 /18 Οκτωβρίου 2001) και με τη καθιέρωση του 
μαθήματος της Πληροφορικής στα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
(ΕΑΕΠ) (ΦΕΚ τ.Β  ́ 1139/28 Ιουλίου 2010) - αν και με τροποποίηση του προτύπου εισαγωγής των 
ΤΠΕ στο οωρολόγοιο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων. Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό όλα τα 
θέματα που αφορούν στην πληροφορική και στις ΤΠΕ κατανέμονται και διδάσκονται μέσα από όλα 
τα γνωστικά αντικείμενα του σχολικού προγράμματος. Η εφαρμογή όμως αυτού του προτύπου 
προϋποθέτει επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, την  κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή των 
σχολικών μονάδων, την ύπαρξη του κατάλληλου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και την 
τεχνολογική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών. 

Με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική 
πράξη (γνωστό και ως πρόγραμμα επιμόρφωσης ΤΠΕ Β  ́Επιπέδου), με τη δημιουργία εργαστηρίων 
Πληροφορικής (σταθερών και φορητών) στα δημοτικά σχολεία και τη σταδιακή εγκατάσταση 
τεχνολογικών βοηθημάτων (βιντεοπροβολείς, διαδραστικά συστήματα κ.ά.) στις σχολικές τάξεις, 
υπάρχουν πλέον οι τεχνολογικές προϋποθέσεις να ξεκινήσει κάτι τέτοιο. 

Όμως εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλημα της διαθεσιμότητας  του κατάλληλου λογισμικού 
και υποστηρικτικού υλικού που θα δώσει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να αξιοποιήσει 
ποικιλοτρόπως τις ΤΠΕ στη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης, δημιουργώντας ένα γόνιμο και 
προωθημένο μαθησιακό περιβάλλον και εφαρμόζοντας σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές που δεν είναι 
εύκολο να υιοθετηθούν στο περιβάλλον της παραδοσιακής τάξης (Κόμης κ.ά 2002).  

Βέβαια έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερα μετά την 
υλοποίηση του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο 
Μαθησιακών Αντικειμένων», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το 
Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 
και υλοποιείται από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (http://dschool.edu.gr/), αλλά σε γενικές γραμμές η 
χρήση και αξιοποίηση του διαθέσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού είναι προβληματική. Κι αυτό 
γιατί προκύπτουν τα εξής πρακτικά ζητήματα: 

 Πώς θα εξασφαλιστεί η αναβάθμιση και η ανανέωση του εκπαιδευτικού υλικού με βάση 
τις διαρκείς τεχνολογικές αλλαγές που καθημερινά συντελούνται;  

 Πώς θα γίνει δυνατή η προσαρμογή του υλικού ανάλογα με τις εκάστοτε διδακτικές 
καταστάσεις; 

 Πώς θα έχει στη διάθεσή του ο εκπαιδευτικός, που δεν έχει τις απαραίτητες τεχνολογικές 
δεξιότητες, υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες του;   

Η φιλοσοφία σχεδιασμού του διαδικτυακού τόπου «ε-Μελέτη Περιβάλλοντος» λαμβάνει υπόψη  
τα παραπάνω ζητήματα και προσπαθεί να δώσει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να 
συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση του μαθησιακού περιεχομένου. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΌΠΟΥ Ε-ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 Ο διαδικτυακός τόπος e-Μελέτη Περιβάλλοντος http://e-meleti.eduportal.gr/  αποτελεί τμήμα του 

εκπαιδευτικού κόμβου Ελληνική Πύλη Παιδείας – http://www.eduportal.gr και δημιουργήθηκε με 
στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος στο 
Δημοτικό Σχολείο.  

Περιέχει γενικές πληροφορίες που αφορούν στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος (Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών, βιβλία εκπαιδευτικού/μαθητή, διδακτική μεθοδολογία κλπ.), μεγάλη ποικιλία 
εκπαιδευτικών εφαρμογών (ανοιχτού και κλειστού τύπου), γλωσσάρι με όρους των Φυσικών 
Επιστημών, υπερσυνδέσμους αναφοράς και προτάσεις διδασκαλίας που αξιοποιούν το διαθέσιμο 
ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 Οι σελίδες του διαδικτυακού τόπου δημιουργήθηκαν με βάση το Σύστημα Διαχείρισης 

Περιεχομένου (CMS) Wordpress το οποίο βασίζεται στη γλώσσα προγραμματισμού PHP και 
διασυνδέεται με βάση δεδομένων τύπου mySQL.  Για συγκεκριμένες λειτουργίες χρησιμοποιήθηκαν 
έτοιμες βιβλιοθήκες της γλώσσας javascript.  
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Οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους επιλέχτηκε η παραπάνω πλατφόρμα ανάπτυξης είναι η 
ευκολία προσθήκης πολυμεσικού περιεχομένου, οι αυξημένες λειτουργίες διαχείρισης και ελέγχου, η 
ασφάλεια, η φιλικότητα προς τον τελικό χρήστη (εκπαιδευτικό/μαθητή) και η δυνατότητα 
αξιολόγησης και σχολιασμού των εφαρμογών και των διδακτικών προτάσεων. 

Για τη θέαση των σελίδων προτείνεται η χρήση των φυλλομετρητών Internet Explorer 11+, 
Mozilla Firefox 26+, Google Crome 32+ με ενσωματωμένα τα πρόσθετα (plugins) Adobe Flash Player 
και Adobe Sockwave Player. Επίσης πρέπει να είναι εγκαταστημένο στους υπολογιστές το πρόσθετο 
(plugin) «εικονική μηχανή Java» (Java Virtual Machine) και να επιτρέπεται η εμφάνιση «ενεργού 
περιεχομένου» στον φυλλομετρητή. Για τη μέγιστη δυνατή ποιότητα θέασης των εφαρμογών 
προτείνεται η χρήση ανάλυσης οθόνης 1024 Χ 768 pixels, αν και ο δικτυακός τόπος σχεδιάστηκε με 
τέτοιο τρόπο ώστε να προσαρμόζεται το περιεχόμενό του σε οποιοδήποτε τύπο και μέγεθος οθόνης 
(responsive web design). 

Για την παρουσίαση των κειμένων, των τίτλων, των υπότιτλων κλπ. χρησιμοποιήθηκε η 
γραμματοσειρά Verdana, στην οποία η απουσία άγκιστρων αποβλέπει από τους δημιουργούς της στην 
ανάγνωση κειμένων από την οθόνη (Ernst-Fabian, Pullich, 2002). Το μέγεθος της γραμματοσειράς 
διαφοροποιήθηκε ανάλογα με το είδος του κειμένου που περιλαμβάνει (τίτλοι, υπότιτλοι, λεζάντες 
κλπ.). Παντού είναι διακριτή η αντίθεση ανάμεσα στο κείμενο και στο φόντο. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΕΠΑΦΗΣ 
 Στο επάνω μέρος της οθόνης του χρήστη εμφανίζεται το λογότυπο της «e-Μελέτης 

Περιβάλλοντος» και δεξιά βρίσκεται η γενική μηχανή αναζήτησης. 
Το σύστημα πλοήγησης είναι σταθερό, βρίσκεται στο επάνω τμήμα της οθόνης και περιλαμβάνει 

τις παρακάτω επιλογές: Αρχική, Βιβλία (Αναλυτικά προγράμματα Σπουδών, βιβλία εκπαιδευτικού, 
βιβλία μαθητή και τετράδια εργασιών), Γ  ́Δημοτικού (κατάλογος εφαρμογών συγκεντρωτικά και ανά 
διδακτική ενότητα), Δ  ́ Δημοτικού (κατάλογος εφαρμογών συγκεντρωτικά και ανά διδακτική 
ενότητα), χάρτες, σύνδεσμοι, γλωσσάρι (αναζήτηση όρων του βασικού λεξιλογίου των μαθημάτων) 
και λέξεις-κλειδιά (για αναζήτηση με βάση λέξεις-κλειδιά).  

Στο κεντρικό τμήμα της οθόνης ο χρήστης έχει στη διάθεσή του τις βασικές επιλογές πρόσβασης 
στα διάφορα εργαλεία, τα βιβλία και τους καταλόγους των εφαρμογών, που εμφανίζονται με τη 
μορφή «πλακιδίων» (tiles). Επίσης δίνεται η δυνατότητα για άμεση πρόσβαση σε κάποιες ενδεικτικές 
εφαρμογές (εικόνα 1). 

 Στο κάτω μέρος της οθόνης βρίσκεται το οριζόντιο μενού με τις επιλογές: Αρχική, όροι χρήσης, 
συντελεστές και επικοινωνία. 

 

Εικόνα 1:   Η αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου http://e-meleti.eduportal.gr  
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Για να εκτελέσει ο χρήστης τις εφαρμογές, αρχικά θα πρέπει να επιλέξει από το οριζόντιο μενού 
την αντίστοιχη τάξη και στη συνέχεια να επιλέξει από τον κατάλογο εφαρμογών την εφαρμογή που 
επιθυμεί. Κάνοντας κλικ στον υπερσύνδεσμο, εμφανίζεται η σελίδα με την περιγραφή και η ένδειξη 
για τον τύπο της εφαρμογής (εικόνα 2).  

 

Εικόνα 2:   Σελίδα περιγραφής εφαρμογής   

Η εφαρμογή εκτελείται σε νέο παράθυρο του φυλλομετρητή με κλικ επάνω στη μικρογραφία της 
εφαρμογής. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Στο δικτυακό τόπο είναι αναρτημένες περισσότερες από 300 εφαρμογές οι οποίες καλύπτουν όλη 

τη σχολική ύλη (Κόκοτας κ.ά. 2010) του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ  ́ και Δ  ́
Δημοτικού. 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει από μια ποικιλία εφαρμογών, ώστε να δομήσει μια διδακτική 
πορεία σύμφωνα με τις ανάγκες της τάξης του, αλλά ταυτόχρονα να ικανοποιούνται οι βασικές αρχές 
της διδακτικής μεθοδολογίας. 

Έτσι περιλαμβάνονται εφαρμογές τόσο «ανοιχτού» όσο και «κλειστού» τύπου. Αυτές 
αποσκοπούν στην κάλυψη πέντε κατηγοριών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Ζαγούρας, Χ. κ.ά. 
2010) και των αντίστοιχων μαθησιακών στόχων (σε παρένθεση αναγράφονται τα είδη των εφαρμογών 
που προσφέρονται για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων): 

 Δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας (παρουσιάσεις,  αφηγήσεις, 
αποσπάσματα ταινιών, εννοιολογικοί χάρτες, οπτικοποιήσεις) 

 Δραστηριότητες διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου (παρουσιάσεις, 
οπτικοποιήσεις, πολυμεσικές εφαρμογές, αποσπάσματα ταινιών, προσομοιώσεις, 
εικονικές περιηγήσεις, εφαρμογές αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών, πίνακες, 
διαγράμματα, χάρτες, εφαρμογές ανάπτυξης κριτικής σκέψης) 

 Δραστηριότητες εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου (ασκήσεις, ερωτηματολόγια, 
παιχνίδια, ταξινομήσεις) 

 Δραστηριότητες αξιολόγησης του γνωστικού αντικειμένου (ασκήσεις, ερωτηματολόγια) 
 Μεταγνωστικές δραστηριότητες (εννοιολογικοί χάρτες, συγκρίσεις) 

Ταυτόχρονα προσφέρονται στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές βοηθητικά ψηφιακά εργαλεία, 
όπως είναι το γλωσσάρι βασικών εννοιών/όρων, χάρτες της Ελλάδας κατάλληλοι για εκτύπωση 
και υπερσύνδεσμοι προς επιλεγμένους δικτυακούς τόπους για περαιτέρω αναζήτηση και 
αξιοποίηση πληροφοριών.  
 



Με τη σύνθεση αυτή ικανοποιούνται διαφορετικού επιπέδου μαθησιακοί στόχοι (Ματσαγγούρας, 
 Η., 2005) αλλά και μια μεγάλη γκάμα διδακτικών καταστάσεων. Στον πίνακα 1 παρατίθενται τα 
ποσοτικά στοιχεία  ανά τάξη και ανά είδος εφαρμογής (πίνακας 1).  

 

Είδος εφαρμογής Γ΄ Δημοτικού Δ΄ Δημοτικού 

Χάρτες 6 18 

Παρουσιάσεις 35 33 

Αποσπάσματα ταινιών 18 26 

Εννοιολογικοί χάρτες 6 6 

Εφαρμογές κλειστού τύπου (ασκήσεις, 
ερωτηματολόγια, παιχνίδια) 

73 33 

Εφαρμογές ανοιχτού τύπου (προσομοιώσεις, 
οπτικοποιήσεις, εικονικές περιηγήσεις, 
διερεύνησης και ανάπτυξης κριτικής σκέψης) 

17 30 

Σύνολο 155 146 

Πίνακας 1:   Ποσοτικά στοιχεία ανά τάξη και ανά είδος εφαρμογής 

ΤΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ 
 Ο δικτυακός τόπος e-Μελέτη Περιβάλλοντος συμπληρώνεται από ένα διαδραστικό 

υποστηρικτικό εργαλείο αναζήτησης και ερμηνείας όρων και εννοιών του βασικού λεξιλογίου των 
Φυσικών Επιστημών, το «Γλωσσάρι» (εικόνα 3). 

 

 

Εικόνα 3:   Η περιγραφή των όρων συνοδεύεται συνήθως από πολυμεσικά στοιχεία  



Η εφαρμογή είναι φτιαγμένη στη γλώσσα προγραμματισμού php και η βάση δεδομένων που 
χρησιμοποιήθηκε είναι η mySQL. Επιλέχτηκε αυτή η μορφή σχεδιασμού και ανάπτυξης επειδή: η 
γλώσσα PHP είναι η πιο αξιόπιστη λύση για ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, με μεγάλη ταχύτητα 
απόκρισης και πολύ καλή συμπεριφορά σε καταστάσεις «havy request processes», ενώ η mySQL είναι 
η πιο διαδεδομένη και αποδοτική βάση δεδομένων του διαδικτύου. Τέλος, σημαντικό χαρακτηριστικό 
των δύο αυτών εργαλείων είναι ότι υποστηρίζονται από όλους τους WebServers, και παρέχονται από 
όλους τους ISP παγκοσμίως. 

Η εφαρμογή χτίστηκε πάνω στο CodeIgniter Application Framework, μια open source πλατφόρμα 
ανάπτυξης εφαρμογών, η οποία έχει τα εξής χαρακτηριστικά:  

 Είναι Ανοιχτού Περιεχομένου «OpenSource» 

 Όλες οι συγκριτικές μετρήσεις με τα άλλα αντίστοιχα framework, το χαρακτηρίζουν ως το πιο 
γρήγορο. 

 Χρήση του M-V-C. Το CodeIgniter χρησιμοποιεί την Model-View-Controller αρχιτεκτονική, 
η οποία επιτρέπει τον διαχωρισμό της «λογικής» με την «παρουσίαση».  

 Περιέχει μια μεγάλη γκάμα βιβλιοθηκών. 

 Είναι επεκτάσιμο 

 Έχει πολύ καλή τεκμηρίωση 

 Έχει μεγάλη κοινότητα χρηστών 
Το γλωσσάρι διαχειρίζεται τρεις ρόλους χρηστών: τον διαχειριστή, τον δάσκαλο/καθηγητή και 

τον μαθητή.  
Ο μαθητής έχει την δυνατότητα να σχολιάσει ή/και να ρωτήσει σχετικά με λέξεις/λήμματα από 

το γλωσσάρι. Επίσης μπορεί να σχολιάσει προτάσεις άλλων δασκάλων/μαθητών.  
Ο Δάσκαλος/Καθηγητής κάνει ότι και ο μαθητής και επιπλέον μπορεί να καταχωρήσει 

λέξεις/λήμματα στο λεξικό, να ανοίξει ένα καινούργιο θέμα συζήτησης και να απαντήσει σε 
ερωτήσεις. 

Ο Διαχειριστής μπορεί να κάνει ότι και ο δάσκαλος/καθηγητής και ο μαθητής και επιπλέον 
μπορεί να διαχειριστή το περιβάλλον, τους λογαριασμούς χρηστών και να καταχωρήσει νέες εγγραφές 
στο τμήμα των «Νέων». 

Η σύνδεση των χρηστών στην εφαρμογή γίνεται μέσω συστήματος εγγραφής/ταυτοποίησης 
χρηστών.  

Οι δυνατότητες που προσφέρει η εφαρμογή για κάθε λήμμα είναι: κείμενο - περιγραφή σε 
RichText Format, προσθήκη εικόνας/νων και προσθήκη αποσπάσματος ταινίας. 

Η αναζήτηση των λημμάτων γίνεται είτε με πληκτρολόγηση της λέξης/λήμματος (με 
ενεργοποιημένη τη λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης) είτε με αλφαβητική αναζήτηση από το 
λεξικό λημμάτων (λίστα λημμάτων).  

Στην παρούσα φάση ανάπτυξης της εφαρμογής προσφέρονται οι  όροι-έννοιες δύο γνωστικών 
αντικειμένων, της Γεωγραφίας και της Μελέτης Περιβάλλοντος. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Μάθημα: Μελέτη Περιβάλλοντος 
Τάξη: Γ  ́ 
Ενότητα 2: Ο τόπος μας (τόπος και χώρος – σχέσεις) 
Κεφάλαιο 5: Ο χάρτης μια εικόνα του τόπου μας. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
Ο εκπαιδευτικός έχει στη διάθεσή του μέσα από το δικτυακό τόπο τόσο τα σχολικά εγχειρίδια 

όσο και το ΑΠΣ του μαθήματος μέσα από την επιλογή «Βιβλία», όπου και μπορεί να αναζητήσει τόσο 
τους στόχους της ενότητας όσο και ενδεικτικές δραστηριότητες. 

Μέσα από το αρχικό μενού και στην ενότητα Γ  ́Δημοτικού οι εκπαιδευτικός εντοπίζει τη δεύτερη 
ενότητα με όλες τις εφαρμογές που μπορούν να την υποστηρίξουν. Επιλέγει την εφαρμογή 
«Απεικόνιση ενός τόπου», την οποία μπορεί να αξιοποιήσει στην τάξη. 

Στο αριστερό μέρος της εφαρμογής υπάρχει το κουμπί «i», το οποίο παρέχει βασικά ερωτήματα 
τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει τα δικά του φύλλα εργασίας 
προκειμένου να αξιοποιήσει την εφαρμογή στη τάξη. 



Ενδεικτικά παρουσιάζουμε επιγραμματικά μια σειρά δραστηριοτήτων για την επίτευξη των 
στόχων της ενότητας: 

ΣΤΟΧΟΙ 
Οι μαθητές να προετοιμαστούν μέσα από δραστηριότητες για την εισαγωγή τους στο χάρτη  και 
να αρχίσουν να εξοικειώνονται με συμβολικές αναπαραστάσεις του πραγματικού χώρου. 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ: Διαδραστικός πίνακας (εναλλακτικά υπολογιστής στην τάξη με προβολικό 

σε πίνακα μαρκαδόρου). 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Οι μαθητές παρατηρούν την αρχική εικόνα της εφαρμογής στην οποία παρουσιάζεται μια γειτονιά 

της Αθήνας. Εντοπίζουν στον πίνακα τα σημεία ενδιαφέροντος (εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, 
Μουσείο Ακρόπολης, οδός Διονυσίου Αεροπαγίτου κλπ.). Περνώντας τον κέρσορα του υπολογιστή 
πάνω από κάθε σημείο εμφανίζεται και η πραγματική εικόνα του όπως τη βλέπει ο επισκέπτης από το 
έδαφος (εικόνα 4). 

Στη συνέχεια τους ζητείται να επιλέξουν τη δισδιάστατη απεικόνιση πατώντας το κουμπί 
«Περιοχή 2D» και να καταγράψουν τις αλλαγές που παρατηρούν στην εικόνα. Με τον τρόπο αυτό 
αναδεικνύονται στην εικόνα οι δρόμοι της περιοχής καθώς και αρκετά στοιχεία της τρισδιάστατης 
απεικόνισης, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλότερη μετάβαση στην κάτοψη  της περιοχής και κατ’ 
επέκταση στο χάρτη. 

 

 

Εικόνα 4: Τρισδιάστατη και δισδιάστατη απεικόνιση της ίδια περιοχής  

Σε ένα επόμενο βήμα οι μαθητές καλούνται να περάσουν δορυφορική απεικόνιση της περιοχής 
πατώντας το κουμπί «Συνέχεια». Εντοπίζουν τα σημεία ενδιαφέροντος και καταγράφουν τις αλλαγές 
που έχουν γίνει στην εικόνα (εικόνα 5). 

   

 

Εικόνα 5: Δορυφορική απεικόνιση και σχεδίαση σε διαδραστικό πίνακα 

Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ενός διαδραστικού πίνακα ή αξιοποιώντας το λευκό πίνακα 
μαρκαδόρου, χαράσσουν τους δρόμους, καταγράφουν τα σημεία ενδιαφέροντος πάνω στη δορυφορική 



απεικόνιση της περιοχής και χρησιμοποιούν σύμβολα δικής τους έμπνευσης προκειμένου να 
αναπαραστήσουν διάφορα σημεία που ξεχωρίζουν. 

Εξαφανίζοντας πλέον τη δορυφορική απεικόνιση από την επιφάνεια προβολής έχουν 
δημιουργήσει την κάτοψή της με τα σημεία ενδιαφέροντος να είναι ορατά. Με το μεταβολέα της 
εφαρμογής εμφανίζουμε το χάρτη της περιοχής και καλούμε τους μαθητές να τον συγκρίνουν με το 
χάρτη που οι ίδιοι δημιούργησαν (εικόνα 6).  

  

 

Εικόνα 6: Ο χάρτης που δημιουργήθηκε από τα παιδιά και ο χάρτης της περιοχής. 

 Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διδασκαλία του 
υπομνήματος του χάρτη. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΝΟΨΗ 
Ο δικτυακός τόπος «e-Μελέτη Περιβάλλοντος» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με στόχο να 

βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος στο Δημοτικό 
Σχολείο.  

Έγινε προσπάθεια ώστε το διδακτικό υλικό να ικανοποιεί δύο απαιτήσεις: α) να είναι 
κατασκευασμένο σε τέτοια μορφή ώστε να είναι δυνατή η εύκολη αναβάθμιση και τροποποίησή του 
και β) να είναι δυνατόν κάθε επιμέρους «ψηφίδα εκπαιδευτικού περιεχομένου» να 
ξαναχρησιμοποιηθεί και να προσαρμοστεί εύκολα σε νέα διδακτικές καταστάσεις και εκπαιδευτικά 
προγράμματα (Κουτλής, κ.ά. 2000). Έτσι πιστεύουμε πως δίνουμε μια διέξοδο στο πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν συχνά οι εκπαιδευτικοί στην αναζήτηση εκπαιδευτικού υλικού που να καλύπτει 
περισσότερες της μιας διδακτικές ενότητες  αλλά και να  προσαρμόζεται εύκολα στα παιδαγωγικά -
μαθησιακά δεδομένα των τάξεών τους (Βρασίδας & Ρετάλης, 2005). 

Προσδοκούμε πως ο δικτυακός τόπος «e-Μελέτη Περιβάλλοντος» μπορεί να αποτελέσει ένα 
μαθησιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο  οι μαθητές ατομικά ή οργανωμένοι σε ομάδες, και 
εφοδιασμένοι με τα εργαλεία των Νέων Τεχνολογιών να αναζητούν, να διαχειρίζονται και να 
αξιοποιούν με δημιουργικό τρόπο τη νέα γνώση που επεκτείνεται στο χώρο του διαδικτύου, έτσι ώστε 
να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στις αυξημένες απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας της γνώσης και 
της πληροφορίας.  

Οι μαθητές μπορούν να ωφεληθούν με όλα τα θετικά αποτελέσματα που προσδίδουν τα 
πολυμεσικά της στοιχεία στη διδακτική πράξη  (Μικρόπουλος, 2003), ενώ εκτίθενται σε μια πλειάδα 
αντιληπτικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, οι οποίες αφορούν τη διαθεματική σύλληψη, την κριτική 
επεξεργασία και τη δημιουργική αξιοποίηση της παρεχόμενης πληροφορίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά 
ενισχύονται από την ποικιλία των εφαρμογών που μπορεί να βρει ο εκπαιδευτικός ή οι μαθητές 
εφόσον συνδεθούν με το δικτυακό τόπο http://e-meleti.eduportal.gr (σημ: οι εισηγητές είναι και 
διαχειριστές του). 

Επομένως εκτιμούμε πως όχι μόνο είναι δυνατή η αξιοποίηση του δικτυακού τόπου στην 
καθημερινή διδασκαλία (εφόσον βέβαια υπάρχει η υλικοτεχνική υποδομή) αλλά και τα μαθησιακά 
αποτελέσματα θα έχουν καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

http://e-meleti.eduportal.gr/


ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
 Στα μελλοντικά μας σχέδια έχουμε ως στόχο να διευρύνουμε τον κύκλο των συνεργατών του 

δικτυακού τόπου «e-Μελέτη Περιβάλλοντος» με εκπαιδευτικούς που έχουν αυξημένες δεξιότητες 
στην αναζήτηση και αξιολόγηση πηγών και στοιχείων, στη σύνθεση σεναρίων διδασκαλίας, στη 
δημιουργία γραφικών και άλλου πολυμεσικού υλικού. 

Μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε παρόμοιες εφαρμογές που να καλύπτουν 
όλες τις διδακτικές ενότητες της Α  ́και της Β  ́Δημοτικού - οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό 
κατασκευή - καλύπτοντας έτσι όλη τη διδακτέα σχολική ύλη  του μαθήματος της Μελέτης 
Περιβάλλοντος του Δημοτικού Σχολείου. Ταυτόχρονα ελπίζουμε να εμπλουτίσουμε το «Γλωσσάρι» 
με όρους και έννοιες άλλων γνωστικών αντικειμένων. 

Η συνεχής ανατροφοδότηση, επικοινωνία και συνεργασία με τους χρήστες (εκπαιδευτικούς και 
μαθητές) κατά την αξιοποίηση των εφαρμογών του δικτυακού μας τόπου ελπίζουμε να συνεισφέρει 
στον εμπλουτισμό και την περαιτέρω βελτίωση.  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 Μέρος του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού του δικτυακού τόπου «ε-Μελέτη Περιβάλλοντος» 

δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, 
Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή Διαμόρφωση και Τεχνικός 
Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή και Υποδειγματικές Διδασκαλίες και Αξιοποίηση 
Συμμετοχικού Ιστού», το οποίο έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 
και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441. Το έργο υλοποιήθηκε 
από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» - ΙΤΥΕ με επιβλέποντα 
φορέα το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).  

Για το λόγο αυτό κατά τη διάρκεια του 2011, κι έπειτα από πρόσκληση του ΙΤΥΕ «Διόφαντος», 
δημιουργήθηκε μια ομάδα εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 
ανέλαβε τα γνωστικά αντικείμενα «Γεωγραφίας και Περιβάλλοντος». Οι διαχειριστές του δικτυακού 
τόπου «ε-Μελέτη Περιβάλλοντος» αποτέλεσαν μέρος αυτής της ομάδας.  
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