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χάρτης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν µερικές εκπαιδευτικές εφαρµογές του G.P.S. σε σχολικά
προγράµµατα Π.Ε. αλλά και σε προγράµµατα Π.Ε. που υλοποιούνται σε Κ.Π.Ε. Αναλυτικότερα
γίνεται µια σύντοµη ιστορική αναδροµή στη δηµιουργία του συστήµατος, δίδονται κάποιες γενικές
τεχνικές προδιαγραφές, αναλύεται ο τρόπος χρήσης του, τα πλεονεκτήµατα και οι αδυναµίες του
και στο τέλος παρουσιάζονται τρεις εκπαιδευτικές εφαρµογές του σε προγράµµατα Π.Ε.
ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η γνωριµία των εκπαιδευτικών που υλοποιούν
προγράµµατα Π.Ε. µε µια συσκευή που γνωρίζει αλµατώδη εξάπλωση σε πολλούς τοµείς
υπαίθριων δραστηριοτήτων, της οποίας όµως η εκπαιδευτική χρήση είναι ακόµη περιορισµένη.
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Για αιώνες οι πλοηγοί και οι εξερευνητές αναζητούσαν στον ουρανό ένα σύστηµα που θα τους
βοηθούσε να εντοπίσουν την ακριβή θέση τους πάνω στην υφήλιο για να φτάσουν έγκαιρα στον
προορισµό τους αποφεύγοντας ατυχήµατα και τυχόν τραγωδίες. Στις 26 Ιουνίου 1993, η
Στρατιωτική Αεροπορία των Η.Π.Α. έβαλε σε τροχιά το 24ο δορυφόρο, ολοκληρώνοντας το δίκτυο
δορυφόρων NAVSTAR, το οποίο έγινε ευρύτερα γνωστό ως το Global Positioning System
(G.P.S.), Παγκόσµιο Σύστηµα Εντοπισµού Θέσης. Σήµερα οι δέκτες του G.P.S. έφτασαν να έχουν
µικρό κόστος και να είναι ενσωµατωµένοι σε κινητά τηλέφωνα, φωτογραφικές µηχανές και
αυτοκίνητα. Έτσι µε σχετικά λίγα χρήµατα µπορεί κάποιος να πληροφορηθεί εύκολα και γρήγορα
τη θέση του πάνω στην υδρόγειο σφαίρα - δηλαδή το γεωγραφικό µήκος και πλάτος ακόµη και το
υψόµετρο στο οποίο βρίσκεται - µε απόκλιση λίγων µόνο µέτρων.
ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Είναι γενικά αποδεκτό το γεγονός ότι οι σηµερινοί έφηβοι είναι επαρκώς εξοικειωµένοι µε τις νέες
τεχνολογίες και τις εφαρµογές πολλών ψηφιακών συσκευών και δεν αντιµετωπίζουν κανένα
πρόβληµα στη χρήση τους, ενώ παράλληλα δείχνουν µεγάλο ενδιαφέρον στην εξερεύνηση των
δυνατοτήτων τους. Λόγω των περιορισµένων οικονοµικών δυνατοτήτων των σχολικών µονάδων
αρκεί η προµήθεια µόνο δυο δεκτών G.P.S. για την υλοποίηση των προγραµµάτων Π.Ε.

Έχοντας αυτά κατά νου και ακολουθώντας την οµαδοσυνεργατική µέθοδο, προτείνεται ο χωρισµός
των µαθητών της περιβαλλοντικής οµάδας σε δύο υποοµάδες, τα µέλη των οποίων θα χειριστούν εκ
περιτροπής τους δυο δέκτες G.P.S., έχοντας όµως διαφορετικό στόχο κατά την εργασία τους στο
πεδίο. Η πρώτη οµάδα θα ασχοληθεί µε τη γενική καταγραφή της όλης διαδροµής (tracks) που θα
ακολουθήσουν οι οµάδες στο πεδίο και η δεύτερη θα «αποµονώσει» και θα καταγράψει
συγκεκριµένα σηµεία της διαδροµής (waypoints ή marks), τα οποία έχουν άµεση σχέση µε το θέµα
του εκάστοτε προγράµµατος Π.Ε.. Για παράδειγµα, εάν το πρόγραµµα Π.Ε. σχετίζεται µε το
φυσικό περιβάλλον, οι µαθητές µπορούν να εντοπίσουν και να καταγράψουν τη θέση βοτάνων,
δέντρων, καταρρακτών, χειµάρρων ή ακόµα και κάποια σηµεία µε έντονα περιβαλλοντικά
προβλήµατα. Επίσης, εάν το πρόγραµµα Π.Ε. σχετίζεται µε το ανθρωπογενές περιβάλλον, οι
µαθητές µπορούν να εντοπίσουν και να καταγράψουν τη θέση κρηνών, πέτρινων γεφυριών,
νερόµυλων, νεροτριβών ακόµη και κάποιων αυθαίρετων κτισµάτων µέσα σε προστατευµένες
περιοχές.
Στη συνέχεια και χρησιµοποιώντας τη µέθοδο επίλυσης προβλήµατος, οι δυο οµάδες καλούνται να
συµπράξουν στην κατασκευή ενός πολυµεσικού ψηφιακού δίσκου (CD-ROM), ο οποίος θα
περιέχει έναν ειδικό ψηφιακό διαδραστικό χάρτη. Ο χάρτης αυτός, εκτός από τις απαραίτητες
πληροφορίες προσανατολισµού στο χώρο, θα έχει ενσωµατωµένους υπερσυνδέσµους προς κείµενα,
φωτογραφίες, βίντεο και ήχους που θα αναφέρονται στα συγκεκριµένα σηµεία της διαδροµής
(waypoints ή marks), που έχουν καταγραφεί από την δεύτερη οµάδα κατά τη διάρκεια της εργασίας
στο πεδίο. Συµπληρωµατικά, οι µαθητές µπορούν να χρησιµοποιήσουν το ίδιο ψηφιακό υλικό και
να συνθέσουν ένα µικρό έντυπο στο οποίο θα καταγράφονται µερικές από τις παραπάνω
πληροφορίες µε στόχο την αξιοποίηση των πληροφοριών από τρίτους στο πεδίο µελέτης.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Μετά την πιλοτική χρήση των συσκευών G.P.S. σε τρία από τα προγράµµατα Π.Ε. που
υλοποιούνται στο Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας διαπιστώθηκε ότι οι µαθητές εξοικειώνονται ταχύτατα µε
τις συσκευές G.P.S., επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιστήµη της χαρτογραφίας και τον
προσανατολισµό στο χώρο, αντιλαµβάνονται την έννοια της κλίµακας, έρχονται σε άµεση επαφή
µε το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, δραστηριοποιούνται για την αποτύπωση του στο
χάρτη και συνεργάζονται στην κατασκευή πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού χρησιµοποιώντας
πολλαπλά τις νέες τεχνολογίες.
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