Το «Πρασίνισµα» του Μαθήµατος της Πληροφορικής
Σοφία Κονταξάκη1, Ηλίας Βρυώνης2
1.Ηλεκτ/ργος Μηχ/κός, MSc Γεωπληροφορικής Ε.Μ.Π.
Καθ/τρια Β/θµιας Εκπαίδευσης
skontax@mail.ntua.gr
2.Φυσικός- Υπ/νος Περιβαλλοντικής Εκπ/σης ∆.∆.Ε. ∆υτικής Αττικής
evryonis@sch.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο Γυµνάσιο, η Πληροφορική αποτελεί ένα αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο που
επιδιώκει την εξοικείωση των µαθητών στη χρήση του υπολογιστή και γενικότερα των
νέων τεχνολογιών. Επιπλέον, η Πληροφορική θεωρείται άριστο στήριγµα για τη µελέτη
πλήθους διαφορετικών θεµάτων στο πλαίσιο της διδασκαλίας όλων των µαθηµάτων. Ο
τεχνολογικός εξοπλισµός και το διαθέσιµο λογισµικό του σχολικού εργαστηρίου
Πληροφορικής δύνανται να αξιοποιηθούν για τη διάχυση θεµάτων που άπτονται της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευτικός υπεύθυνος του µαθήµατος της
Πληροφορικής δεν περιορίζεται στο ρόλο του µεταβιβαστή γνώσεων. Καθοδηγεί,
συντονίζει και διευκολύνει τους µαθητές οι οποίοι µε τη σειρά τους αναλαµβάνουν
ρόλους εξερευνητών, δηµιουργών και συνεργατών που µελετούν και προσπαθούν να
βρουν λύσεις σε συγκεκριµένα προβλήµατα. Οι ρόλοι αυτοί ευνοούν την εµπλοκή του
εκπαιδευτικού και των µαθητών σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τη µελέτη
περιβαλλοντικών φαινοµένων και γενικότερα ζητηµάτων µε περιβαλλοντική διάσταση.
Ως εκ τούτου, ο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένος εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα
να σχεδιάσει εκπαιδευτικά σενάρια που θα εξοικειώσουν αφενός τους µαθητές στις νέες
τεχνολογίες και αφετέρου θα τους ευαισθητοποιήσουν περιβαλλοντικά. Η προσέγγιση
αυτή, η οποία αποκαλείται «πρασίνισµα» του µαθήµατος της Πληροφορικής,
περιγράφεται στην παρούσα εργασία βάσει ενός παραδείγµατος µε θέµα που αφορά στο
περιβαλλοντικό ζήτηµα της βιώσιµης συνύπαρξης πουλιών και ανθρώπων στο αστικό
και φυσικό περιβάλλον.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Πληροφορική Γυµνασίου, «πρασίνισµα» Πληροφορικής,
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, δραστηριότητες µε περιβαλλοντική διάσταση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία χρόνια, η ανησυχία για τη διαφύλαξη της βιωσιµότητας του πλανήτη
γέννησε την ανάγκη για ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των µαθητών και αυριανών
πολιτών στα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήµατα/ζητήµατα. Η συµβολή του
σχολείου στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης και στη διαµόρφωση
θετικών στάσεων και συµπεριφορών των µαθητών απέναντι στο περιβάλλον είναι
αδιαµφισβήτητη (Σπυροπούλου κ.ά., 2004). Η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση
επιτυγχάνεται µε τη συµµετοχή των µαθητών σε προγράµµατα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και µε τoν «εµβολιασµό» (Τσαµπούκου-Σκάναβη, 2004) των
διάφορων διδαχθέντων γνωστικών αντικειµένων µε θέµατα που άπτονται της Π.Ε..
Στο Γυµνάσιο, η Πληροφορική διδάσκεται ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο και
έχει ως βασικό στόχο την απόκτηση γνώσεων σχετικών µε τα υπολογιστικά
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συστήµατα και τον τρόπο χειρισµού τους. Η Πληροφορική µπορεί ωστόσο να
αποτελέσει ένα άριστο εργαλείο για τη µελέτη πλήθους θεµάτων στο πλαίσιο της
διδασκαλίας άλλων µαθηµάτων για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και
την καλύτερη εξυπηρέτηση των διδακτικών τους στόχων (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
1998). Ωστόσο, στην παρούσα εργασία, προτείνουµε το ίδιο το µάθηµα της
Πληροφορικής να διαποτιστεί µε στοιχεία που αφορούν στην προστασία του
περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη γενικότερα, ονοµάζοντας την προσέγγιση
αυτή «πρασίνισµα» του µαθήµατος της Πληροφορικής.
Το πρασίνισµα δεν αφορά στον τρόπο µε το οποίο οι νέες τεχνολογίες µπορούν να
στηρίξουν την υλοποίηση προγραµµάτων Π.Ε. (Χαλκίδης κ.ά, 1998) αλλά συνίσταται
στην προσαρµογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο του ίδιου του
µαθήµατος της Πληροφορικής ώστε εκπαιδευτικός και µαθητές να συνεργαστούν για
τη µελέτη και την επεξεργασία περιβαλλοντικών ζητηµάτων µέσα από την υλοποίηση
δραστηριοτήτων µε περιβαλλοντική διάσταση. Ο τεχνολογικός εξοπλισµός και το
διαθέσιµο λογισµικό του σχολικού εργαστηρίου δύνανται να αξιοποιηθούν για τη
διάχυση της Π.Ε. µε ελάχιστη επιβάρυνση στο υφιστάµενο πρόγραµµα σπουδών µε
σκοπό την ενθάρρυνση των µαθητών για συµµετοχή σε διαδικασίες επίλυσης
περιβαλλοντικών προβληµάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση επέφερε πολλές αλλαγές
τόσο στις παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας (Ζωγόπουλος, 2001) όσο και στο
ρόλο του εκπαιδευτικού. Παρατηρείται µια µετάβαση από τη διδασκαλία που θέλει τη
γνώση να χτίζεται και να διαχέεται µέσα από στείρες διαδικασίες ερωταπαντήσεων
που ευνοούν την αποµνηµόνευση, στη διδασκαλία βασισµένη σε διεπιστηµονική
προσέγγιση προσανατολισµένη στην επίλυση πραγµατικών προβληµάτων (Squires,
2000). Ακόµα, οι νέες τεχνολογίες συµβάλλουν στην εφαρµογή καινοτόµων
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που ευνοούν την αυτονοµία δράσης των µαθητών,
προάγουν την επίκαιρη γνώση µε τη χρήση πλούσιων και ετερογενών πηγών
πληροφόρησης, διευκολύνουν τη συνεργατική µάθηση και ενισχύουν την αναλυτική
σκέψη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.
Ο εκπαιδευτικός υπεύθυνος του µαθήµατος της Πληροφορικής δεν περιορίζεται
στο ρόλο του µεταβιβαστή γνώσεων. Καθοδηγεί, συντονίζει και διευκολύνει τους
µαθητές οι οποίοι µε τη σειρά τους αναλαµβάνουν ρόλους ερευνητών, δηµιουργών
και συνεργατών που µελετούν και προσπαθούν να βρουν λύση σε συγκεκριµένα
προβλήµατα (Squires, 2000). Οι ρόλοι αυτοί ωθούν τον εκπαιδευτικού και τους
µαθητές να εµπλακούν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τη µελέτη
περιβαλλοντικών φαινοµένων και
την εφαρµογή σχεδίων εργασίας µε
περιβαλλοντική διάσταση.
Στο Γυµνάσιο, το µάθηµα της Πληροφορικής έχει ως στόχο οι µαθητές να
αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικά µε τις λειτουργικές δυνατότητες
ενός υπολογιστικού συστήµατος. Εξοικειώνονται µε τη λειτουργία των κυριότερων
συσκευών που απαρτίζουν ένα τέτοιο σύστηµα και µαθαίνουν να χρησιµοποιούν το
διαθέσιµο λογισµικό για να εκφράζονται, να δηµιουργούν, να εξερευνούν και να
επικοινωνούν µέσω του υπολογιστή. Για την επίτευξη των προηγούµενων στόχων και
για την προετοιµασία του παιδαγωγικού του έργου, ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει
σενάρια που υλοποιούνται µε την εκπόνηση καινοτόµων δραστηριοτήτων. Ως εκ
τούτου, έχει τη δυνατότητα να συµπεριλάβει στα σενάριά του την πραγµατοποίηση
δραστηριοτήτων που θα εξοικειώσουν αφενός τους µαθητές στις νέες τεχνολογίες και
αφετέρου θα τους ευαισθητοποιήσουν πάνω στα περιβαλλοντικά ζητήµατα.
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Βασική προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση των παραπάνω, παραµένει ο βαθµός
στον οποίο ο εκπαιδευτικός είναι διατεθειµένος να ενθαρρύνει τους µαθητές να
υιοθετήσουν ορισµένες αξίες (Oulton et al., 2004), να διευρύνουν τις γνώσεις τους
και να διαµορφώσουν θετικές στάσεις και συµπεριφορές απέναντι στο περιβάλλον.
Συνεπώς, επαφίεται στον εκπαιδευτικό, στηριζόµενος στις δικές του απόψεις,
πεποιθήσεις και αξίες, προσωπικές και κοινωνικές, να παίρνει αποφάσεις και να
εκφράζει ιδέες οι οποίες επηρεάζουν συνειδητά ή ασυνείδητα τους µαθητές
(Φλογαϊτη, 2006).

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ
Η εκµάθηση της χρήσης λογισµικού (software) συµπεριλαµβάνει δραστηριότητες
που αφορούν στη δηµιουργία, στην έκφραση, στην εξερεύνηση και στην επικοινωνία
µέσω του υπολογιστή. Τα κυριότερα προγράµµατα που διατίθενται για το σκοπό αυτό
στο εργαστήριο Πληροφορικής είναι 1) το πρόγραµµα της ζωγραφικής, 2) ο
επεξεργαστής κειµένου, 3) το υπολογιστικό φύλλο και 4) ο φυλλοµετρητής του
διαδικτύου. Ακολούθως, εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο ο εκπαιδευτικός µπορεί να
προκαλέσει το ενδιαφέρον των µαθητών πάνω σε περιβαλλοντικά ζητήµατα στο
πλαίσιο δραστηριοτήτων για την εκµάθηση των προγραµµάτων αυτών. Για την
καλύτερη περιγραφή της όλης διαδικασίας, χρησιµοποιείται ένα συγκεκριµένο
παράδειγµα θεµατικής που αφορά στη βιώσιµη συνύπαρξη πουλιών και ανθρώπων
στο αστικό και φυσικό περιβάλλον.
Ο υπολογιστής διαθέτει ένα πρόγραµµα ζωγραφικής για τη δηµιουργία σχεδίων ή
καλλιτεχνικών εργασιών µε τρόπο ηµιαυτόµατο. Χειριζόµενοι το ποντίκι και το
πληκτρολόγιο, οι µαθητές σχηµατίζουν γραµµές, ευθείες ή καµπύλες, εισάγουν
έτοιµα σχήµατα χρησιµοποιώντας διάφορα χρώµατα και εργαλεία από την
ηλεκτρονική εργαλειοθήκη. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να προτρέψει τους µαθητές να
δηµιουργήσουν ζωγραφιές µε θέµα σχετικό µε περιβαλλοντικό ζήτηµα. Έτσι, µέσα
από τις δηµιουργίες τους, οι µαθητές όχι µόνο µαθαίνουν να εκφράζουν τις απόψεις,
τις προσδοκίες και τα συναισθήµατά τους απέναντι στο περιβάλλον, αλλά διευρύνουν
και το πεδίο αντίληψής τους (Τρίµη, 2005).
Σχετικά µε το θέµα της βιώσιµης συνύπαρξης πουλιών και ανθρώπων, οι µαθητές
µπορούν να εξασκηθούν στη χρήση του προγράµµατος της ζωγραφικής,
δηµιουργώντας σχέδια δικής τους έµπνευσης µε θέµατα συναφή προς το µελετώµενο,
όπως είναι η καταστροφή των βιοτόπων από τις ανεξέλεγκτες ανθρώπινες
δραστηριότητες, οι συνθήκες ζωής των πουλιών που ζουν ελεύθερα στην πόλη και ο
τρόπος προσαρµογής τους στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αστικού περιβάλλοντος,
η θανάτωση υδρόβιων πουλιών λόγω της ρύπανσης από πετρελαιοειδή µετά από
ατυχήµατα δεξαµενόπλοιων, ο φόβος απέναντι στα πτηνά από την ύπαρξη ασθενειών
όπως η γρίπη των πουλερικών, κ.ά.
Η χρήση του επεξεργαστή κειµένου στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων
παρουσιάζει ιδιαίτερο εκπαιδευτικό ενδιαφέρον, από γνωστική και πρακτική σκοπιά,
ενώ ευνοεί τη συνεργατική µορφή γραφής (Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη, 2001). Οι
µαθητές µαθαίνουν να εισάγουν και να επεξεργάζονται κείµενο σε ηλεκτρονική
µορφή στο οποίο µπορούν να εντάξουν εικόνες ή/και ζωγραφιές. Παράδειγµα
δραστηριότητας που µπορεί να σχεδιάσει ο εκπαιδευτικός αποτελεί η µεταφορά από
έντυπη σε ηλεκτρονική µορφή ενός δηµοσιογραφικού ή επιστηµονικού άρθρου
κάνοντας χρήση του επεξεργαστή κειµένου και ακολούθως, η δηµιουργία νέου
κειµένου εµπνευσµένου από τους ίδιους τους µαθητές που να αφορά στην
τοποθέτησή τους επί του άρθρου. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να παίξει το ρόλο του
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συντονιστή µιας συζήτησης στο πλαίσιο της κοινοποίησης και του σχολιασµού των
κειµένων όπου αποτυπώνονται οι απόψεις των µαθητών.
Στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού ζητήµατος του παραδείγµατος που αφορά στη
βιώσιµη συνύπαρξη πουλιών και ανθρώπων, ο εκπαιδευτικός µπορεί να µοιράσει
φωτοτυπίες δηµοσιογραφικών, βιβλιογραφικών και άλλων κειµένων ή να
παρακινήσει τους ίδιους τους µαθητές να αναζητήσουν πηγές πληροφοριών σε έντυπη
µορφή, µέσω εφηµερίδων, περιοδικών και βιβλίων. Σε πρώτη φάση οι γραπτές πηγές
διαβάζονται και σχολιάζονται προφορικά. Στη συνέχεια, οι µαθητές πληκτρολογούν
και µορφοποιούν το κείµενο µε τη βοήθεια του επεξεργαστή κειµένου σύµφωνα µε
τις οδηγίες του εκπαιδευτικού και ακολούθως δηµιουργούν το δικό τους κείµενο στο
οποίο εκφράζουν την τοποθέτησή τους γύρω από το ζήτηµα. Ο προβληµατισµός των
µαθητών επιφέρει έναν καταιγισµό ιδεών ενώ µέσα από διάλογο που συντονίζει ο
εκπαιδευτικός, οι µαθητές παροτρύνονται να εκφράσουν τις απόψεις τους και να
διατυπώσουν λύσεις που σχετίζονται µε το επιλεγµένο θέµα. Για παράδειγµα, στην
περίπτωση που εξετάζουµε οι απόψεις αυτές µπορούν να αφορούν στην καλλιέργεια
πνεύµατος εθελοντικής προσφοράς για την προστασία των πουλιών και του
περιβάλλοντος γενικότερα και στην αναγκαιότητα διατήρησης της βιοποικιλότητας
σε τοπικό, εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο.
Το υπολογιστικό ή λογιστικό φύλλο επιτρέπει την οργάνωση και την επεξεργασία
δεδοµένων κυρίως αριθµητικής αλλά και άλλης µορφής, ενώ παρέχει τη δυνατότητα
δηµιουργίας γραφηµάτων ώστε τα δεδοµένα να απεικονιστούν µε εποπτικό τρόπο υπό
τη µορφή ραβδογραµµάτων, κυκλικών διαγραµµάτων, γραµµικών γραφηµάτων, κ.ά.
Το υπολογιστικό φύλλο αξιοποιείται άριστα ως γνωστικό εργαλείο στις φυσικές
επιστήµες για την εφαρµογή υπολογιστικών και αναλυτικών διαδικασιών
(Μικρόπουλος, 2003). Ως εκ τούτου, το υπολογιστικό φύλλο µπορεί να
χρησιµοποιηθεί και για την υλοποίηση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικού χαρακτήρα.
Για παράδειγµα, οι µαθητές µπορούν να εισάγουν στο υπολογιστικό φύλλο
στατιστικά δεδοµένα που αφορούν στη µεταβολή κάποιου περιβαλλοντικού
φαινοµένου µε το χρόνο ενώ µε τη δηµιουργία γραµµικού γραφήµατος, να
παρακολουθήσουν και να σχολιάσουν την εξέλιξη του φαινοµένου.
Για την πρακτική εξάσκηση των µαθητών µε τη χρήση του υπολογιστικού φύλλου
και πάντα σε σχέση µε τη µελέτη του συγκεκριµένου περιβαλλοντικού ζητήµατος,
προτείνεται η υλοποίηση µιας δραστηριότητας κατά την οποία ο εκπαιδευτικός
µοιράζει στους εκπαιδευόµενους στατιστικά δεδοµένα που αφορούν για παράδειγµα
στις πληθυσµιακές τάσεις αγροτικών και δασικών ειδών ορνιθοπανίδας της Ευρώπης.
Οι µαθητές εισάγουν και ταξινοµούν τα δεδοµένα σύµφωνα µε τα ποσοστά
µείωσης/αύξησης του πληθυσµού των πουλιών για συγκεκριµένη χρονική περίοδο.
Στη συνέχεια, µπορούν να διαµορφώσουν γραφήµατα για να συγκρίνουν µεταξύ τους
τα αριθµητικά δεδοµένα και να σχολιάσουν τα αποτελέσµατα. Με τον τρόπο αυτό,
διακρίνουν τα είδη των οποίων ο πληθυσµός µειώθηκε δραµατικά και
προβληµατίζονται, σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό, σχετικά µε τα αίτια αυτού του
φαινοµένου, όπως είναι η εντατικοποίηση της γεωργίας, η χρήση φυτοµαρµάκων, η
λαθροθηρία, η καταστροφή των δασών, κ.ά..
Από τα πιο δηµοφιλή προγράµµατα του υπολογιστή, ο φυλλοµετρητής του
διαδικτύου ή πρόγραµµα περιήγησης στο διαδίκτυο, δίνει τη δυνατότητα στους
µαθητές να επισκεφτούν και να εξερευνήσουν δικτυακούς τόπους για αναζήτηση και
συλλογή πληροφοριών. Οι µαθητές µαθαίνουν να καλλιεργούν τη µεθοδικότητά τους
τόσο µέσα από τη οργάνωση της σκέψης τους όσο και µέσω της κατηγοριοποίησης
και της ταξινόµησης των πληροφοριών που συλλέγουν. Τα αποτελέσµατα της
εξερεύνησης µπορούν να αποθηκευτούν και να επεξεργαστούν µε τα προγράµµατα
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που προαναφέραµε για τη δηµιουργία σύνθετων εργασιών. Η συλλογή πληροφοριών
µέσω διαδικτύου συµβάλλει άριστα στην υλοποίηση δραστηριοτήτων
περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Οι µαθητές µαθαίνουν να πραγµατοποιούν αναζητήσεις
βάσει συγκεκριµένων λέξεων κλειδιά ή, µε την επιλογή διαδοχικών συνδέσµων, να
πλοηγηθούν στον παγκόσµιο ιστό πληροφοριών. Σε σχέση µε το παράδειγµα
εφαρµογής που εξετάζεται στην παρούσα εργασία, οι µαθητές µπορούν να αυξήσουν
τις γνώσεις τους σχετικά µε τα πουλιά της Ελλάδας µε τρόπο αυτοµορφωτικό,
επισκεπτόµενοι σχετικούς δικτυακούς τόπους όπως για παράδειγµα τις ιστοσελίδες
της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας1.
Ακόµα, µέσω του διαδικτύου, οι µαθητές αποκτούν πρόσβαση όχι µόνο στον
παγκόσµιο ιστό πληροφοριών αλλά και σε οµάδες ειδήσεων, συµµετέχοντας σε
θεµατικές οµάδες µε ενδιαφέροντα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος.
Επιπλέον, είναι εφικτή η επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων µέσω του
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και των υπηρεσιών συνοµιλίας.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ
Όσον αφορά τη µύηση των µαθητών µε το υλικό (hardware) ενός υπολογιστικού
συστήµατος, οι δραστηριότητες οφείλουν να εξοικειώσουν τους µαθητές στη χρήση
και τον έλεγχο των περιφερειακών συσκευών και των αποθηκευτικών µέσων του
υπολογιστή, όπως είναι η µονάδα δισκέτας, τα CD και DVD, το ποντίκι, το
πληκτρολόγιο, η οθόνη, ο σαρωτής, ο εκτυπωτής, τα ηχεία, το µικρόφωνο, ο
προβολέας, κ.ά.. Σαν παράδειγµα δραστηριότητας µε σκοπό την εξάσκηση των
µαθητών στη διαδικασία σάρωσης και εκτύπωσης, ο εκπαιδευτικός µπορεί να
παροτρύνει τους µαθητές στη συλλογή εικόνων και έντυπου υλικού (βιβλία,
περιοδικά, εφηµερίδες, ζωγραφιές) που να σχετίζονται µ’ ένα συγκεκριµένο
περιβαλλοντικό ζήτηµα προς µελέτη, όπως είναι το παράδειγµα της βιώσιµης
συνύπαρξης πουλιών και ανθρώπων στο αστικό και φυσικό περιβάλλον. Στη συνέχεια
το συγκεντρωµένο υλικό σαρώνεται και εκτυπώνεται ενώ τα αποτελέσµατα
αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική µορφή, παρουσιάζονται και σχολιάζονται. Ακόµα, η
οθόνη και ο προβολέας, σε συνδυασµό µε τη µονάδα DVD και τα ηχεία, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για την προβολή ντοκιµαντέρ ή ταινιών σχετικών µε το παραπάνω
θέµα ώστε να ακολουθήσει συζήτηση και να εκφράσουν οι µαθητές τις απόψεις και
τις εντυπώσεις τους.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Από την αναλυτική περιγραφή της προσέγγισής µας, αποδείχθηκε ότι το µάθηµα
της Πληροφορικής, σε συνδυασµό µε το περιβάλλον του σχολικού εργαστήριου,
προσφέρει τη δυνατότητα εφαρµογής καινοτόµων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
που προάγουν την επίκαιρη γνώση µε χρήση πλούσιων και ετερογενών πηγών
πληροφόρησης, διευκολύνουν τη συνεργατική µάθηση και ενισχύουν την αναλυτική
σκέψη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ο ιδιαίτερος ρόλος του εκπαιδευτικού
υπεύθυνου του µαθήµατος της Πληροφορικής ωθεί τους µαθητές, από παθητικοί
δέκτες γνώσεων, να γίνουν εξερευνητές, δηµιουργοί και συνεργάτες που µελετούν και
προσπαθούν να βρουν λύση σε συγκεκριµένα προβλήµατα.
Το πρασίνισµα της Πληροφορικής προϋποθέτει την προσαρµογή της
εκπαιδευτικής διαδικασίας για την αξιοποίηση του λογισµικού και του υλικού του
σχολικού εργαστηρίου προς όφελος του περιβάλλοντος. ∆εν χρειάζονται ούτε ειδικά
1
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προγράµµατα ούτε πολύπλοκος εργαστηριακός εξοπλισµός προκειµένου να
υλοποιηθούν δραστηριότητες µε περιβαλλοντική διάσταση ικανές να ενηµερώσουν
και ευαισθητοποιήσουν τους µαθητές γύρω από τα σχετικά ζητήµατα. Αυτό που
αποτελεί καθοριστικός παράγοντας, είναι η διάθεση του εκπαιδευτικού να σχεδιάσει
εκπαιδευτικά σενάρια που να εξοικειώνουν µεν τους µαθητές στις νέες τεχνολογίες
αλλά ταυτόχρονα να τους ενθαρρύνουν να διαµορφώσουν θετική στάση και
συµπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον.
Όπως αναφέρεται στο σχετικό κείµενο της Unesco (1977), η Π.Ε. πρέπει να
προστεθεί στα εκπαιδευτικά προγράµµατα «σαν µία διάσταση προς ενσωµάτωση»
(Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 1993). Το πρασίνισµα του µαθήµατος της Πληροφορικής
υπηρετεί την ενσωµάτωση αυτή, χωρίς να απαιτεί ειδική επιστηµονική κατάρτιση εκ
µέρους των εκπαιδευτικών και χωρίς να διαταράσσει το περιεχόµενο του µαθήµατος.
Τροχοπέδη στην εφαρµογή της προσέγγισης αυτής θα αποτελούσε κυρίως η
απροθυµία των ίδιων των εκπαιδευτικών να εµπλακούν σε διαδικασία αλλαγής των
συνηθειών τους, να προβληµατιστούν πάνω σε καινούργια ζητήµατα και να
σχεδιάσουν διαφορετικά από τα συνήθη εκπαιδευτικά σενάρια.
Τέλος, όπως προέκυψε από έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τους Σπυροπούλου
κ.ά. (2004), πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν την άποψη ότι οι ατοµικές προσπάθειες δεν
είναι επαρκείς για τη βελτίωση και την προστασία του περιβάλλοντος. Ωστόσο, η
αναστροφή της καταστροφής του περιβάλλοντος προϋποθέτει την ενεργοποίηση της
κοινωνίας στο σύνολο της και απαιτεί τόσο τη συλλογική όσο και την ατοµική
προσπάθεια. Ως εκ τούτου, απαραίτητη κρίνεται η αυτενέργεια και η πρωτοβουλία
των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων για να συνεισφέρουν στο πρασίνισµα των
µαθηµάτων που διδάσκουν, αναδεικνύοντας έτσι την περιβαλλοντική τους διάσταση.
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