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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Είναι γνωστό ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι συντηρητικό, ιεραρχικό και 

ελάχιστα περιθώρια αφήνει στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς για αυτονομία στο 

διδακτικό τους έργο. Η όποια αυτονομία που παρέχεται είναι στο περιθώριο του αναλυ-

τικού προγράμματος κυρίως με τα προγράμματα δραστηριοτήτων και τελευταία με τα 

project. 

Η ανακοίνωση επικεντρώνεται στις δυνατότητες που δίνει η ψηφιακή τεχνολογία, το 

διαδίκτυο και τα πολυμέσα τόσο στην αναζήτηση των πληροφοριών όσο και στη σύνθε-

ση ερευνητικών εργασιών στο πλαίσιο των προγραμμάτων δραστηριοτήτων και των 

project. Η έννοια της «τροχιάς» και ο πολιτισμός της Κρήτης χρησιμοποιούνται για να 

γίνουν μερικές προτάσεις ανάθεσης τέτοιων εκπαιδευτικών προτάσεων. 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αειφόρος Τουρισμός 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαιδευτικά προγράμματα, Πολιτιστικές Δραστηριότητες, 

Ψηφιακή Τεχνολογία, Διαδίκτυο, Ερευνητικές Εργασίες  

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το εκπαιδευτικό μας σύστημα, όπως είναι γνωστό, είναι ιεραρχικό, συντηρητικό 

και έχει χαρακτηριστεί ως αυταρχικό αφού ελάχιστα περιθώρια αυτονομίας αφήνει 

στις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς στην εφαρμογή του αναλυτικού προ-

γράμματος. Τα όποια περιθώρια  αυτονομίας στην εκπαιδευτική πράξη παρέχονται, 
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κυρίως, στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων. Μια μεγάλη κατηγορία αυτών 

αξιοποιεί, σε διαφορετική έκταση και βαθμό, τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία και το 

διαδίκτυο. 

     Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να εξετάσουμε μερικές πτυχές αυτών των παρα-

μέτρων και πως μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά στην διαδικασία της μά-

θησης στο σύγχρονο σχολικό περιβάλλον. 

 

Η ψηφιακή τεχνολογία 

Η Βιομηχανική επανάσταση έφερε, όπως γνωρίζουμε, τον κατακερματισμό της 

γνώσης και την εξειδίκευση και ανέδειξε τη μορφή του τεχνοκράτη που «ξέρει τα πά-

ντα για το τίποτα», όπως με χιούμορ λέμε συχνά για να τονίσουμε το μεγάλο βάθος 

των γνώσεων που έχει για πολύ μικρές περιοχές γνώσης. 

Η Πληροφορική και η επανάσταση στις επικοινωνίες που ζούμε στις μέρες μας, 

με κύριο μέσο τον υπολογιστή και το διαδίκτυο, επανέφεραν στο προσκήνιο την ολι-

στική προσέγγιση της γνώσης. Η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας σήμερα ονομάζεται 

Google. Η επαναστατικότητα συνίσταται στο ότι έχεις τα πάντα, σε ελάχιστο χρόνο, 

με μηδενικό σχεδόν κόστος και χωρίς να μετακινηθείς από το γραφείο σου. Είναι ε-

παναστατική τεχνολογία γιατί εκτός από το ότι αλλάζει τον τρόπο παραγωγής αλλάζει 

και τον τρόπο που μαθαίνουμε.  Ταυτόχρονα όμως εγείρονται και ερωτήματα ως προς 

την ποιότητα των πληροφοριών. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτά που ήρθαν στην 

οθόνη μας δεν είναι σκουπίδια και ψεύδη; Το σύγχρονο σχολείο κινείται αργά. Η εκ-

παίδευση είναι κοινωνικοποιητικός θεσμός με κατεύθυνση το μέλλον, αλλά κινείται 

αργά. Εκτός από την προφανή διδασκαλία για το μέσο, ο εκπαιδευτικός σήμερα μπο-

ρεί να προτείνει και νέας μορφής εργασίες προσέγγισης της πληροφορίας και της δό-

μησης της γνώσης για τους μαθητές του. 

Οι σπουδαιότερες είναι: η αξιοποίηση του διαδικτύου για την προετοιμασία του 

μαθήματος από τον εκπαιδευτικό, η δημοσίευση στον ιστό από τον εκπαιδευτικό, η 

συλλογή πληροφοριών από τους μαθητές, η δημοσίευση στον ιστό από τους μαθητές, 

η αξιοποίηση της τεχνολογίας για την πολλαπλή αναπαράσταση και ευφυΐα και τη 

σύνθεση των συμπερασμάτων. 

 

Μέθοδοι και τρόποι αξιοποίησης του διαδικτύου στην εκπαίδευση 

 Κυρίαρχη μέθοδος το project και η ιστοεξερεύνηση (Webquest). Η «συνθετική 

εργασία», όπως εμφανίζεται στο «Νέο Σχολείο» (Τζεκάκη, 2011:6) ορίζεται ως μια 
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δραστηριότητα που μπορεί να εφαρμοστεί από τον εκπαιδευτικό για ένα σύνολο δι-

δακτικών ωρών και δίνει έμφαση στην ανάδειξη των διασυνδέσεων ενός μαθήματος  

με άλλες επιστήμες και γνωστικές περιοχές καθώς επίσης και στην παιδαγωγική αξι-

οποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μίξη των δυο 

προηγούμενων διδακτικών μεθόδων. 

 Ειδικά οι ιστοεξερευνήσεις είναι δραστηριότητες με έντονο τον χαρακτήρα της 

αναζήτησης, στις οποίες όλη ή η περισσότερη από την απαιτούμενη πληροφορία που 

θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές θα μεταφορτωθεί από το διαδίκτυο. 

Είναι δε μια οργανωμένη δραστηριότητα στην οποία υπάρχουν όλα τα βήματα 

από την αρχική σχεδίαση, τη συλλογή πληροφοριών, τη διαδικασία, την αξιολόγηση, 

ενσωματωμένα σε μια ενιαία συλλογή. 

Η δομή μιας ιστοεξερεύνησης αποτελείται από: την εισαγωγή, το σκοπό, τη δια-

δικασία, την αξιολόγηση, τα συμπεράσματα και τις πηγές. 

Μπορεί δε να είναι: Η λύση ενός προβλήματος ή μυστηρίου, η διατύπωση θέσης 

ή γνώμης με επιχειρήματα, η σχεδίαση ενός προϊόντος, η ανάλυση ενός φαινομένου ή 

κατάστασης, η υλοποίηση μιας ιδέας ή έμπνευσης, μια περίληψη ή αναφορά, μια δη-

μιουργική εργασία και γενικά οτιδήποτε απαιτεί επεξεργασία πληροφοριών που έχουν 

αντληθεί από το διαδίκτυο (Παπανικολάου Κ. & Γρηγοριάδου Μ., 2005). Η κύρια 

διαφορά από το project είναι ότι οι διευθύνσεις στο διαδίκτυο που θα γίνει η αναζή-

τηση των πληροφοριών δίνονται από τον επόπτη καθηγητή. 

 

Η ποιότητα των πληροφοριών 

 Όμως τα προβλήματα που ανακύπτουν έχουν να κάνουν με την ποιότητα των 

πληροφοριών, όσο και με τη μορφή της επεξεργασίας. 

Και όσον αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών, δυστυχώς, το φαινόμενο 

«κόψε – κόλλα» έχει αναχθεί σε επιστήμη και όχι μόνο από τους μαθητές. Η 

Wikipedia με τις αμφίβολης εγκυρότητας πληροφορίες, συχνά, αποτελεί τη μόνη πη-

γή για πολλούς μαθητές στις εργασίες που αναφέραμε. 

Μερικά κρίσιμα ερωτήματα-κριτήρια για την αξιολόγησης των πληροφοριών που 

υπάρχουν στο διαδίκτυο και σχετίζονται με το ευρύτερο πρόβλημα της αξιολόγησης 

των ιστοσελίδων (ΙΤΥ, 2008:65) είναι: 

-Είναι προσωπική σελίδα; Μια προσωπική ιστοσελίδα δεν παρέχει τα εχέγγυα εν-

δεχομένως του εκδότη ή του κατόχου της. 



4 

-Ο τύπος του domain είναι επίσης μια άλλη παράμετρος που δίνει εγκυρότητα 

στις ιστοσελίδες (εκπαιδευτικό, μη κερδοσκοπικό, εμπορικό, κυβερνητικό.... πχ.  

.gov, .edu, .org,... κλπ) 

-Το ποιος έγραψε τα περιεχόμενα (όνομα συγγραφέα, οργανισμού, ιδρύματος, e-

mail, πληροφορίες επικοινωνίας). 

-Είναι η σελίδα ενημερωμένη; (πχ στατιστικά δεδομένα που δεν είναι ενημερωμέ-

να δεν είναι καλύτερα από ανώνυμα δεδομένα). Σε κάποιες περιπτώσεις η σπουδαιό-

τητα της ενημέρωσης της σελίδας έγκειται στο να πληροφορήσει κατά πόσο ο συγ-

γραφέας συνεχίζει να διατηρεί ένα ενδιαφέρον για τη σελίδα ή την έχει παρατήσει. 

-Υπάρχει τεκμηρίωση στις πληροφορίες που δίνονται; (με άλλους συνδέσμους σε 

πρωτότυπες πηγές-σελίδες, σε βιβλία ή περιοδικά κλπ). 

-Αν είναι αναπαραγωγή από άλλη πηγή, μήπως έχει υποστεί αλλοιώσεις; Μπορεί 

να χρειάζεται να βρεθεί η αρχική πηγή για να διαπιστωθεί κατά πόσον η αντιγραφή 

είναι πλήρης. Αν, για παράδειγμα, πρόκειται για νόμιμη αναπαραγωγή ενός άρθρου 

από ένα έγκριτο περιοδικό, θα πρέπει να συνοδεύεται από μια δήλωση σχετικά με τα 

πνευματικά δικαιώματα ή την χορήγηση άδειας αναπαραγωγής του υλικού. 

-Αν υπάρχουν σύνδεσμοι προς άλλες σελίδες, λειτουργούν; Είναι αντιπροσωπευ-

τικοί μιας σφαιρικής θεώρησης των πραγμάτων ή είναι μονόπλευροι; Δείχνουν μήπως 

μία προκατάληψη; Πολλές σελίδες προσφέρουν συνδέσμους σε άλλες σελίδες ανάλο-

γου περιεχομένου και καλούν τον επισκέπτη να συγκρίνει τη δική τους πληροφορία 

με αυτήν των άλλων σελίδων. Όταν αυτή η παρακίνηση γίνεται προς σελίδες με αντί-

θετο περιεχόμενο, είναι πιθανό η αρχική σελίδα να είναι πιο ισορροπημένη και χωρίς 

προκαταλήψεις. 

-Είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της σελίδας και σε άλλες γλώσσες; (Για παρά-

δειγμα σκεφτείτε μια σελίδα ενός κρατικού οργανισμού που παρέχει υπηρεσίες. Είναι 

οι πληροφορίες αυτές προσβάσιμες σε μέλη μειονοτήτων που μένουν στη χώρα;) 

-Υπάρχει δυνατότητα να γίνει προβολή της σελίδας με τροποποίηση στην εμφά-

νισή της, ώστε να διευκολύνει άτομα που έχουν συγκεκριμένες ανάγκες; (Για παρά-

δειγμα σε άτομα με δυσκολίες στην όραση θα ήταν σημαντικό να μπορούν να προ-

βάλλουν τη σελίδα με διαφορετική γραμματοσειρά και αλλαγές στο μέγεθος της 

γραμματοσειράς). 

-Υπάρχουν διαφημίσεις στη σελίδα; Πρόκειται για άμεση ή έμμεση διαφήμιση; 

-Πώς είναι το κείμενο; Είναι άρτιο γλωσσικά; Υπάρχουν λάθη  γραμματικά, συ-

ντακτικά, ορθογραφικά; 
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-Είναι το περιεχόμενο της σελίδας σύμφωνο με τα κοινωνικά και πολιτισμικά 

πρότυπα της κοινωνίας στης οποίας τα μέλη απευθύνεται; Είναι αποδεκτή αισθητικά; 

 

Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

Οι μέθοδοι διδασκαλίας με βάση τον υπολογιστή και το διαδίκτυο, το ξέρουμε 

πλέον, δεν αφήνουν ανεπηρέαστο και τον τρόπο διδασκαλίας. Στις μεθόδους project 

και στις ερευνητικές συνθετικές εργασίες στην εκπαίδευση, στις οποίες θα πρέπει να 

κυριαρχούν η διεπιστημονικότητα, η διαθεματικότητα και η κριτική σκέψη, οι έρευ-

νες δείχνουν ότι είναι αποτελεσματικότερες όταν χρησιμοποιείται η ομαδοσυνεργατι-

κότητα και ο κοινωνικός εποικοδομητισμός (ΙΤΥ, 2008). 

Δηλαδή απαιτούν μια άλλου είδους προσέγγιση από αυτήν που ξέραμε μέχρι τώ-

ρα. Τα διαθεματικά πεδία και πλαίσια είναι με τα νέα αναλυτικά προγράμματα 

(ΔΕΠΠΣ, 2003:10) μέθοδοι που προτείνονται ως μια από τις σύγχρονες μεθόδους δι-

δασκαλίας στην υποχρεωτική μας εκπαίδευση και τα δυο τελευταία χρόνια (ΥΠΔΜΘ, 

2011) με τα project έχουν επεκταθεί και στο Λύκειο. 

Οι στρατηγικές προσέγγισης μπορεί να είναι η συγκρότηση διαθεματικών αντι-

κειμένων, όπως γίνεται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ή η οριζόντια διασύνδε-

ση των γνωστικών αντικειμένων που είναι ενταγμένα αυτοτελώς στο αναλυτικό πρό-

γραμμα. 

  

Τα πολυμέσα 

Ένα άλλο νέο στοιχείο στη διδασκαλία είναι τα πολυμέσα. Η τεχνολογία δηλαδή 

με βάση τον υπολογιστή που προσφέρει γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας, διαισθη-

τική πλοήγηση, διάδραση, γρήγορη πρόσβαση στην πληροφορία, μη γραμμική προ-

σέγγιση των εννοιών. Προσφέρουν ακόμα την πληροφορία σε περισσότερους από 

έναν κώδικες επικοινωνίας: Κείμενο, υπερκείμενο με συνδέσμους, εικόνα, ήχο και 

βίντεο. 

Η πληροφορία μπορεί να προσπελαστεί από πολλές κατευθύνσεις. Ο χρήστης του 

περιβάλλοντος πολυμέσων μπορεί να εμβαθύνει σε κάποια σημεία περισσότερο ή να 

προσπεράσει άλλα.  

Είναι πολύ καλό περιβάλλον για την εκπαίδευση με δυο μειονεκτήματα: 

-Το πρώτο έχει να κάνει με την βαρύτητα των πληροφοριών. Στο γεμάτο εικόνες 

περιβάλλον δύσκολα κανείς μπορεί να εμβαθύνει στις έννοιες. Συχνά κατηγορούνται 
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ότι η γνώση που δημιουργείται από την εμπλοκή των χρηστών ανήκει στις χαμηλότε-

ρες βαθμίδες των κλιμάκων του γνωστικού τομέα και 

-Μπορεί κάποιος με το μη γραμμικό τρόπο προσέγγισης να μην περάσει από κά-

ποιες σημαντικές πληροφορίες. 

Τα προβλήματα αυτά είναι προβλήματα που αφορούν και το διαδίκτυο. 

 

Η έννοια της «τροχιάς» 

Η έννοια της «τροχιάς» εμφανίζεται για πρώτη φορά στα αναλυτικά προγράμματα 

του Νέου Σχολείου (Τζεκάκη, 2011). Στην έννοια  αποτυπώνεται μια συνολική θέαση 

της μαθησιακής εμπειρίας των μαθητών σε μια συγκεκριμένη θεματική περιοχή, η 

οποία συναπαρτίζεται από ένα σκοπό, ο οποίος εξειδικεύεται σε μια σειρά στόχων. 

Συναπαρτίζεται ακόμα από μια διαδρομή στην προσέγγιση των εννοιών και ένα σύ-

νολο από διδακτικές δραστηριότητες. Με αυτή την έννοια μια τροχιά μπορεί να απο-

τελέσει πχ η ιστορική πορεία της Κρήτης ή η συγγραφή ενός σεναρίου, πχ για τη Σπι-

ναλόγκα, το οποίο στη συνέχεια να γίνει μια μικρού μήκους ταινία. 

 

Παραδείγματα – Θέματα διδακτικών προτάσεων από τον πολιτισμό της Κρήτης 

Θα χρησιμοποιήσουμε την έννοια της «τροχιάς» για να δώσουμε μερικά ενδεικτι-

κά παραδείγματα τα οποία μπορούν κατά την άποψή μας να αξιοποιηθούν σε προ-

γράμματα πολιτιστικών δραστηριοτήτων, περιβαλλοντικής αγωγής, μουσειακής αγω-

γής, τοπικής ιστορίας, προγράμματα Comenius, συνθετικών διαθεματικών εργασιών 

στο πλαίσιο του ΔΕΠΠΣ, στα Project του Λυκείου κ.α. 

Το διαδίκτυο και τα πολυμέσα που αναφέραμε μπορούν να αξιοποιηθούν όχι μόνο 

στην αναζήτηση των πληροφοριών, όπως και στην επικοινωνία (blog, e-mail, skype, 

τηλεδιασκέψεις, πλατφόρμες) αλλά και στη σύνθεση του τελικού παραγόμενου προ-

ϊόντος που μπορεί να είναι ένας ιστότοπος, ένα blog, ένα εμπλουτισμένο κείμενο σε 

ψηφιακή μορφή, μια σειρά παρουσίασεων σε περιβάλλον πολυμέσων, ένα video, ένα 

μουσικό CD. Χωρίς βεβαίως να αποκλείονται το κλασικό έντυπο, οι δραματοποιήσεις, 

το θέατρο, ο χορός, η ζωντανή μουσική, το τραγούδι, οι εικαστικές δημιουργίες, οι 

κατασκευές κ.α. 

Ενδεικτικά παραδείγματα πολιτιστικών διαδρομών στο χώρο και το χρόνο στην 

Κρήτη: 

1. Γενικά χαρακτηριστικά της Κρήτης [Φυσική γεωγραφία, κλίμα, σύντομη α-

ναφορά στην Ιστορία, κατοικία, διοικητική διαίρεση, οικονομία, βιομηχανία, 
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ορυκτά, τουρισμός, συγκοινωνίες, πανίδα και χλωρίδα, τοπική φορεσιά, πα-

ραδοσιακή μουσική και χοροί] 

2. Αξιοθέατα Κρήτης [Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, σπήλαια, φαράγγια, χώροι 

μοναδικού φυσικού κάλους] 

3. Παραδοσιακά τραγούδια της Κρήτης [Ριζίτικα, ο Ερωτόκριτος και οι επιδρά-

σεις του στα παραδοσιακά, οι μαντινάδες κ.α.] 

4. Ενδημικά φυτά της Κρήτης 

5. Αρωματικά βότανα της Κρήτης 

6. Η Κρητική πανίδα 

7. Η ντοπιολαλιά της Κρήτης: Ρίζες-Αναφορές-Επιδράσεις 

8. Κρητική κουζίνα [Αξία-κατηγορίες (γεύματα-τυριά-χόρτα-σαλάτες-γλυκά και 

φρούτα-πίτες-ποτά)] 

9. Μυθολογία και Ιστορία της Κρήτης μέσα από την Τέχνη [Σημεία ορόσημα 

όπως έχουν αποτυπωθεί σε έργα Τέχνης] 

10. Ο Κρητικός πολιτισμός σε γραμματόσημα και καρτ ποστάλ. 

11.  Μυθολογικές μορφές με αναφορά και δράση στην Κρήτη. 

12. Από τον Τάλω στα ρομπότ και από τον διαβήτη στον ζωδιακό κύκλο. Το το-

πολογικό πρόβλημα του λαβυρίνθου. Ο διπλασιασμός του κύβου και ο τάφος 

του γιού του Μίνωα. Οι απαρχές της επιστήμης και της τεχνολογίας και η 

Κρήτη. 

13. Η Κρήτη στα έργα των μεγάλων κλασσικών συγγραφέων της αρχαιότητας. 

[Όμηρος-Ηρόδοτος-Πλάτων και Θουκυδίδης] 

14. Η Κρήτη του Boissona και της Nelly’s. 

15. Ο Χριστιανισμός στην Κρήτη [Ιστορικά στοιχεία, παραδόσεις και θρύλοι, 

Χριστιανικά μνημεία] 

16. Η Κρητική Σχολή στην Ορθόδοξη Αγιογραφία 

17. Κρητικό Θέατρο 

18. Ο Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου 

19. Η μαντινάδα στην Κρήτη 

20. Λαϊκά όργανα και λαϊκοί οργανοπαίχτες στην Κρήτη 

21. Απελευθερωτικοί Αγώνες των Κρητών, μορφές και ορόσημα. 

22. Επιφανείς Κρήτες [Θεοτοκόπουλος-Κορνάρος-Βενιζέλος-Καζαντζάκης-

Θεοδωράκης] 

23. Τα τοπωνύμια στους σωζόμενους χάρτες της Κρήτης και η ιστορία τους. 
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24. Κρητικό πάνθεο 

25. Τα ονόματα των οδών στην πόλη μου [Συνήθως η ονοματοδοσία στους δρό-

μους των πόλεων σκιαγραφεί την τοπική Ιστορία. Ο καθηγητής εκτός από το 

ερευνητικό κομμάτι μπορεί να προτείνει διαφόρους τρόπους ομαδοποίησης 

των στοιχείων ώστε να δώσει έμφαση σε όποια ή όποιες διαστάσεις συμφω-

νήσει με τους συμμετέχοντες. Πχ πολιτικοί, αγωνιστές, διανοούμενοι, αλφα-

βητική κατάταξη κλπ] 

26. Περιβαλλοντικά προβλήματα όπως καταγράφονται στον ημερήσιο και περιο-

δικό τύπο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το project όταν υπάρχουν τοπικά 

έντυπα, οπότε οι μαθητές μπορούν με παρεμβάσεις πεδίου να βιώσουν εντο-

νότερα τα προβλήματα και να οργανώσουν καλλίτερα το θέμα τους. Πχ στην 

Κρήτη: Υγρότοποι και τουρισμός, εποικισμός παράκτιων περιοχών, ήπιες 

μορφές ενέργειας, καταστροφή υδροφόρου ορίζοντα από την υπεράντληση 

και την υπερβολική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, διαχείριση σκου-

πιδιών, κ.α. 

27. Ταινίες μικρού μήκους με θέματα πχ τη Σπιναλόγκα, την Ένωση της Κρήτης 

με την Ελλάδα κ.α. 

Συμπερασματικά 

Οι νέες τεχνολογίες (περιβάλλον υπολογιστή, διαδίκτυο, πολυμέσα) με τις με-

θόδους της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και τις ερευνητικές εργασίες, όπως 

αυτές έχουν θεσμοθετηθεί στο σημερινό σχολείο μπορούν να αντλήσουν θέματα 

από το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον της Κρήτης να προκαλέσουν το 

ενδιαφέρον των μαθητών και να βοηθήσουν τους διδάσκοντες να διαχειριστούν 

αποτελεσματικά τις διδακτικές τους προτάσεις. 
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