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Εισαγωγή 

Σήµερα, η αυξανόµενη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία αρχίζει να 
αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης στην εικονική τάξη ακριβώς 
όπως ισχύει και στην πραγµατική. Για να ανταποκριθεί στην απαίτηση αυτή, έχει αναπτυχθεί 
ποικιλία κοινωνικών λογισµικών (sοcial software) για να διευκολυνθεί η αλληλεπίδραση 
µεταξύ εκπ/µενων-εκπ/κών και εκπ/µενων- εκπ/µενων.  Στο Darwin magazine, o Stowe Boyd 
(στο Kaplan-Leiserson, 2003) αναφέρει ότι το κοινωνικό λογισµικό εµπεριέχει ένα ή και 
περισσότερα από τα παρακάτω στοιχεία: 

• υποστήριξη συζητητικής αλληλεπίδρασης ανάµεσα σε άτοµα ή οµάδες 
• υποστήριξη κοινωνικής ανάδρασης 
• υποστήριξη κοινωνικής δικτύωσης 

Τα παιδαγωγικά πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από τη χρήση κοινωνικού 
λογισµικoύ είναι πολλά εφόσον οι εφαρµογές µπορούν να υποστηρίξουν1: α) την ενεργητική 
µάθηση µε το να χρειάζεται οι µαθητές για να δηµιουργήσουν ένα προϊόν                                                                              
(Papert, 1980), β) συνεργατικές δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τους µαθητές να 
αρθρώνουν τις ιδέες τους και να διαπραγµατεύονται τα νοήµατα (Vygotsky, 1978), γ) 
αυθεντικά περιβάλλοντα µάθησης τα οποία προσοµοιάζουν πραγµατικές καταστάσεις, 
δραστηριότητες και ρόλους και έτσι υποστηρίζουν την εγκαθιδρυµένη µάθηση (Herrington & 
Herrington, 2006), δ) την ανάπτυξη δικτυακού εγγραµµατισµού (network literacy) (Walker, 
2003), ε) κοινότητες πρακτικής (Wenger, 1998).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 http://www.deakin.edu.au/itl/dso/social-software/why-use-ss.php 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1.1 Η Προβληµατική της έρευνας 

Έχοντας σχεδόν διανύσει την πρώτη δεκαετία του 21ου αι., και ενώ κάλλιστα 
µπορούµε να υπερηφανευόµαστε για τα επιτεύγµατα του ανθρώπινου νου σε πολλούς τοµείς 
(Βιολογία-αποκρυπτογράφηση DNA, ∆ιαστηµική-εξερεύνηση του διαστήµατος κ.ά.) δεν 
µπορούµε να µη στεκόµαστε σκεπτικοί απέναντι στα αρνητικά αποτελέσµατα του 
ρασιοναλιστικού µοντέλου ανάπτυξης που κυριάρχησε τους τελευταίους δύο αιώνες: 
κλιµατική αλλαγή, αποψίλωση των δασών, µόλυνση των υδάτινων πόρων και του εδάφους, 
φτώχεια, ανεργία, κοινωνικός αποκλεισµός, βία, ρατσισµός, παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων κ.ά. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που διανύουµε µια περίοδο παγκόσµιας 
οικονοµικής κρίσης που εκτιµάται ότι θα κρατήσει για αρκετό χρονικό διάστηµα ακόµη, έχει 
γίνει περισσότερο φανερή η αλαζονεία και υπεροψία (ή µήπως η ‘ύβρις’;) µε την οποία 
αντιµετώπισε ο άνθρωπος το φυσικό περιβάλλον αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο. Έτσι,  
υποστηρίζεται ότι δύο από τις κύριες δυνάµεις που θα καθορίσουν τις εξελίξεις στον 21ο αι. 
είναι: 1) η ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), και 2) 
η µετάβαση προς την Εκπαίδευση για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (Makrakis, 2008).  Οι ΤΠΕ και η 
Βιοτεχνολογία παρέχουν, πλέον, νέες µορφές παραγωγής και κατανάλωσης, νέες εργασιακές 
πρακτικές, νέες κοινωνικές σύµπνοιες (solidarities), και νέες µορφές κουλτούρας και 
ταυτότητας oι οποίες σηµατοδοτούν µετα-βιοµηχανικές κοινωνίες όπου η οικονοµική 
ανάπτυξη δεν θα βασίζεται σε πρακτικές επιζήµιες για το φυσικό περιβάλλον αλλά θα µπορεί 
να βασιστεί στη χρήση λιγότερης ενέργειας και υλικών, µια διαδικασία που αποκαλείται 
οικολογικός µοντερνισµός (Huckle, 2002).  

Είναι γεγονός ότι οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα της Πληροφορίας και 
των Επικοινωνιών έχουν µεταµορφώσει αµετάκλητα το κοινωνικό, οικονοµικό και 
πολιτιστικό πλαίσιο στο οποίο ζούµε και αναµφισβήτητα θα έχουν καθοριστική επίδραση και 
στον ακόλουθο µετασχηµατισµό του, τον οποίο θα βιώσουν οι ερχόµενες γενεές. Οι νέοι 
τρόποι επικοινωνίας που αναδύθηκαν ως επακόλουθο της ανάπτυξης ποικιλίας κοινωνικών 
λογισµικών έχουν δηµιουργήσει νέες µορφές κοινωνικής δικτύωσης και καθιστούν την 
παγκοσµιοποίηση πιο προσιτή από ποτέ. Η ραγδαία εξελισσόµενη διαδικτυακή, κυρίως, 
τεχνολογία έχει προσδώσει στην έννοια της παγκοσµιοποίησης µια νέα δυναµική µε την 
έννοια του ‘παγκόσµιου ή οικουµενικού πολίτη’ ο οποίος έχει στη διάθεσή του νέες 
δυνατότητες επικοινωνίας αλλά και δράσης σε διεθνικό επίπεδο µέσω της πρόσβασής του στα 
νέα µέσα (Κωστούλα-Μακράκη & Μακράκης, 2006: 36).  

Ποιο ρόλο καλείται να διαδραµατίσει η εκπαίδευση µέσα σε αυτό το πλαίσιο 
δεδοµένου ότι αυτή «δεν λειτουργεί σε ιδεολογικό, πολιτισµικό και κοινωνικό κενό» 
(Μακράκης, 2000: 21); Ο Huckle (2002) υποστηρίζει ότι:  

«η βασική εκπ/ση στη µετα-µοντερνιστική εποχή θα πρέπει να παρέχει στους µαθητές τη 
διαφώτιση που θα τους είναι απαραίτητη για να ζήσουν και να προκόψουν σε ένα 
ραγδαία  µεταβαλλόµενο κόσµο; µια εκπ/ση συνδεδεµένη µε ρεαλιστικές εξιστορήσεις 
της ελπίδας: µε ιστορίες κοινοτήτων από όλο τον κόσµο που καταγράφουν διαφορετικές 
αλλά συντεταγµένες πορείες προς τη βιωσιµότητα µε τρόπο ώστε να αποδίδεται 
κοινωνική δικαιοσύνη και αυξηµένη ελευθερία για όλους; µια εκπ/ση που πρέπει να 
αρχίσει να εξερευνά και να καταδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο οι νέες τεχνολογίες και 
µορφές διακυβέρνησης µπορούν να µεταφέρουν την έννοια της βιωσιµότητας µαζί µε τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις και τον τρόπο που η βιωσιµότητα προσφέρει χώρο για 
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την ανάπτυξη νέων οικονοµιών συνυφασµένων µε νέους τύπους ευηµερίας και νέα 
νοήµατα προόδου». 

Στην Έκθεση Delors (UNESCO, 1999: 125) επισηµαίνεται ότι στη σύγχρονη εποχή η 
εκπαίδευση «πρέπει να δίνει στα άτοµα µια εικόνα για τον πολύπλοκο κόσµο µας που 
βρίσκεται σε συνεχή αναβρασµό και ταυτόχρονα να παρέχει την πυξίδα που θα τα βοηθήσει 
να πορευθούν µε ασφάλεια µέσα σε αυτόν» και για να πετύχει η εκπαίδευση στο έργο της 
πρέπει να ενισχυθούν οι παρακάτω µορφές µάθησης οι οποίες χαρακτηρίζονται ‘πυλώνες της 
γνώσης’: α) να µάθει το άτοµο πώς να µαθαίνει, β) να µάθει πώς να ενεργεί (πράττει), γ) να 
µάθει πώς να ζει µαζί µε τους άλλους, και δ) να µάθει πώς να υπάρχει Σε αυτούς τους 4 
πυλώνες προστίθεται ένας ακόµη: ε) να µάθει το άτοµο πώς να µετασχηµατίζει τον εαυτό του 
και την κοινωνία (στο Combes, 2005). Ο Μακράκης (Παν/µιακή παράδοση, 18/05/2009) 
προσθέτει έναν πυλώνα ακόµη: στ) να µάθει το άτοµο πώς να ζει βιώσιµα. 

Τα ψηφιακά δίκτυα έχουν επιφέρει σηµαντικές αλλαγές και στην εκπαίδευση. Από τη 
δεκαετία του 1980, οπότε και εµφανίστηκαν οι ΗΥ στην εκπαίδευση, φάνηκε καθαρά ότι η 
απλή παρουσία των ΗΥ στο σχολείο, στο όνοµα ενός επίπλαστου εκσυγχρονισµού, δεν είναι 
δυνατόν να αλλάξει τις εκπαιδευτικές πρακτικές. Οι Ράπτης & Ράπτη (2001α: 39) 
επισηµαίνουν ότι «η εκπαιδευτική και παιδαγωγική αξία που επιδιώκουµε µε την εισαγωγή 
και ενσωµάτωση της πληροφορικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση εξαρτάται κυρίως από το 
µοντέλο ανθρώπου και της κοινωνίας που οραµατιζόµαστε […]» (επισήµανση των 
συγγραφέων) ενώ οι Κωστούλα-Μακράκη & Μακράκης (2006: 149) τονίζουν ότι «το ζήτηµα 
της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και η διδακτική τους 
[…] σχετίζεται περισσότερο µε τα γνωσιακά ενδιαφέροντα2 και το εκπαιδευτικό πλαίσιο, 
παρά µε τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών». Χρειάζεται η τεχνολογία να ενσωµατώνεται 
στο πρόγραµµα σπουδών και να χρησιµοποιείται ως µέρος µιας συνεκτικής εκπαιδευτικής 
προσέγγισης (coherent educational approach) ώστε να αναπτύσσουν οι εκπαιδευόµενοι 
βαθύτερη κατανόηση των φαινοµένων του φυσικού και κοινωνικού κόσµου (Kaufman, 
2004).  

∆εδοµένου, λοιπόν, ότι οι σηµερινοί µικροί µαθητές θα ζήσουν σε έναν κόσµο όπου οι 
ΤΠΕ θα έχουν καθοριστική σηµασία σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, απαιτείται να 
αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να αντεπεξέρχονται επιτυχώς σε συνεχώς 
αναµορφούµενα περιβάλλοντα. Χρειάζεται να αναπτύξουν δεξιότητες για δια βίου µάθηση, 
την ικανότητα οργάνωσης πληροφοριών και κριτικής ανάλυσής τους, την αυτονοµία στη 
µάθηση, να καλλιεργήσουν τη διαπολιτισµικότητα και την πολυγλωσσία (Βοσνιάδου, 2006). 
Χρειάζεται «να ενεργοποιήσουν τις γνωστικές και δηµιουργικές δυνάµεις τους, αλλά και όλες 
τις ψυχοκοινωνικές δεξιότητες δυναµικής επιβίωσης, ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν 
σε περισσότερο πολύπλοκα, προωθηµένα, ανοιχτά, µεταβαλλόµενα και απρόβλεπτα 
περιβάλλοντα» (Ράπτης & Ράπτη, 2001α: 60). Σύµφωνα µε τους Bruns & Humphreys (2005), 
για να αντεπεξέλθουν οι σηµερινοί µαθητές στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής χρειάζεται να 
µπορούν να αξιολογούν κριτικά τις προσβάσιµες πληροφορίες και να εργάζονται δηµιουργικά 
και συνεργατικά µε άλλους, αλλά και να µπορούν να αξιολογούν κριτικά τη δική τους 

                                                 
2 Σύµφωνα µε τη θεωρία των γνωσιακών ενδιαφερόντων του Habermas (1972), η γνώση που παράγουν οι 
άνθρωποι καθορίζεται εν µέρει από το ενδιαφέρον που τους ωθεί και το οποίο διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: 
1) το ‘τεχνικό’ ενδιαφέρον, το οποίο αποσκοπεί στον έλεγχο και τη διαχείριση των φυσικών αντικειµένων, 2) το 
‘πρακτικό’ ενδιαφέρον, το οποίο εστιάζει στις ερµηνείες που αποδίδουν τα υποκείµενα στα κοινωνικά 
φαινόµενα και υπογραµµίζει τη σχετικιστική φύση του κοινωνικού κόσµου, και 3) το ‘χειραφετικό’ ενδιαφέρον, 
το οποίο αποσκοπεί στον κοινωνικό µετασχηµατισµό (Κωστούλα-Μακράκη & Μακράκης, 2006; Μακράκης, 
2000) 
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εργασία και να έχουν επίγνωση των ηθικών και δεοντολογικών κανόνων όταν χρησιµοποιούν 
ως αφετηρία την πνευµατική δηµιουργία τρίτων3. H καλλιέργεια των παραπάνω δεξιοτήτων 
επιτάσσει την εφαρµογή ενός τεχνολογικώς υποστηριζόµενου σχολείου το οποίο θα 
προτάσσει: α) την ενθάρρυνση της ενεργητικής µάθησης, β) την παρότρυνση της 
συνεργασίας, γ) την ανάπτυξη γνωστικών και µετα-γνωστικών δεξιοτήτων όπως την κριτική 
σκέψη, την αυτορρύθµιση και τον αναστοχασµό, δ) τη σύνδεση του σχολείου µε την 
καθηµερινή ζωή µέσα από αυθεντικές δραστηριότητες, και ε) την αξιοποίηση των ατοµικών 
ικανοτήτων των µαθητών (Βοσνιάδου, 2006).  

Οι στόχοι αυτοί είναι στενά συνδεδεµένοι µε τους στόχους της Εκπαίδευσης για τη 
Βιώσιµη Ανάπτυξη (Makrakis, 2008; Martins et al, 2006; Combes, 2005; Tilbury, 1995) και 
τα τελευταία χρόνια φαίνεται να αποτελούν, όσο ποτέ άλλοτε, µια εφικτή προοπτική καθώς 
µε τις δυνατότητες που προσφέρει η δεύτερη γενιά του ∆ιαδικτύου, η πλατφόρµα του Web 
2.0, οι νέες τεχνολογίες κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως, γίνονται πλατφόρµες ανάδυσης και 
οργάνωσης της κοινωνικής και πολιτισµικής αλλαγής, πλατφόρµες ανάδυσης ενός νέου 
εκπαιδευτικού ‘παραδείγµατος’. Οι δυνατότητες του Web 2.0 για ανταλλαγή ιδεών, γνώσεων 
και πληροφοριών, για συνεργασία µεταξύ οµάδων µαθητών και δασκάλων, για άνοιγµα στην 
παγκόσµια κοινότητα της εκπαίδευσης, για ενεργό συµµετοχή στην παραγωγή (αντί της 
µετάδοσης) της γνώσης και στην πρόσβαση στον παγκόσµιο και ανοιχτό ψηφιακό πλούτο 
των ιδεών και των καινοτοµιών, αλλάζουν τον εκπαιδευτικό χάρτη και καλλιεργούν 
προσδοκίες για αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας και του τρόπου που µαθαίνουν οι µαθητές µε 
έµφαση στην κατανόηση της αλληλεξάρτησης και ευθραυστότητας του κοινωνικού, 
οικονοµικού και περιβαλλοντικού πλαισίου στο οποίο βασίζεται η ευηµερία όλων µας.  

Η ποικιλία κοινωνικών λογισµικών (sοcial software) που έχει αναπτυχθεί τα 
τελευταία χρόνια προσφέρει εργαλεία για σύγχρονη και α-σύγχρονη επικοινωνία όπως τα 
Digital storytelling, Online meetings, blogs, wikis, podcasts, vodcasts, RSS feeds, Educational 
gaming, MMOGs, Mashups, Mobile Learning, Google Maps (Κέκκερης, 2009). Η 
αυξανόµενη δηµοτικότητα των wikis οφείλεται στο γεγονός ότι οι χρήστες µπορούν να 
δηµιουργήσουν και να αλλάξουν το περιεχόµενό τους πιο εύκολα και γρήγορα από τις 
παραδοσιακές ιστοσελίδες (Konieczny, 2007). Θεωρούνται ιδανικά για την ενεργητική 
µάθηση καθώς επιτρέπουν στους εκπαιδευόµενους να εµπλακούν µε το υλικό µε τρόπο 
σχεδόν αδύνατο για τις παραδοσιακές ιστοσελίδες αλλά προσφέρονται και για συνεργατικές 
δραστηριότητες καθώς διευκολύνουν την αλληλεπίδραση ανάµεσα στους ‘συν-χρήστες’ 
(ό.π.). Τα wikis, όπως και κάθε κοινωνικό λογισµικό, µπορούν να υποστηρίξουν την 
κοινωνικο-εποικοδοµηστική προσέγγιση στη µάθηση παρέχοντας στους εκπαιδευόµενους                                                                
προσωπικά εργαλεία και εµπλέκοντάς τους σε κοινωνικά δίκτυα µέσω της ενεργητικής 
χρήσης του ∆ιαδικτύου ως πηγής για προσωπικά διευθετηµένες (self-governed) συνεργατικές 
δραστηριότητες και δραστηριότητες επίλυσης προβλήµατος (Dalsgaard, 2006). Μπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για τη συνεργατική παραγωγή γραπτού λόγου καθώς µπορούν να 
υποστηρίξουν πολλές δραστηριότητες βάσει περιεχοµένου και µορφής (content-based and 
form-based activities) όπως το γράψιµο εκθέσεων (essays and reports), τη δηµιουργία 
παρουσιάσεων και διαγραµµατικών σελίδων (graphical pages) µε συνδέσµους σε εξωτερικές 
πηγές (Kim, 2004). Τα wikis είναι ένα δυναµικό εργαλείο για online συµπράξεις οι οποίες 
επιτρέπουν στους µαθητές να δηµιουργήσουν και να τροποποιήσουν τις δοµές γνώσεων 
(knowledge structures) που έχουν σε οποιοδήποτε τοµέα (Wang & Beasley, 2008).  

                                                 
3 Οι Bruns & Humphreys (2005) επισηµαίνουν ότι οι δεξιότητες αυτές συνθέτουν ένα νέο επίπεδο 
αλφαβητισµού σχετικά µε τις ΤΠΕ – ένα σύνολο κριτικών, συνεργατικών και δηµιουργικών εγγγραµµατισµών 
σχετικά µε τις ΤΠΕ το οποίο αποκαλούν ‘CCC’ ICT literacies (critical, collaborative, creative ICT literacies). 
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Ο Godwin-Jones (2003) υποστηρίζει ότι τα wikis προσφέρουν µια δυναµική ευκαιρία 
για online συνεργασία για όσους ασχολούνται µε γλωσσικά µαθήµατα είτε ως εκπαιδευτικοί 
είτε ως εκπαιδευόµενοι. Η γλώσσα, όµως, δεν είναι ένας ουδέτερος κώδικας αλλά αποτελεί, 
εκτός από κώδικα επικοινωνίας, και φορέα ιδεολογίας. Και παρόλο που συνήθως είναι τα 
εξωτερικά κίνητρα

4 αυτά που ωθούν προς την εκµάθηση ξένων γλωσσών, είναι η 
‘µετασχηµατιστική ώθηση’ αυτή που παρέχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί η γλώσσα ως 
όχηµα για τη δηµιουργία κριτικής συνείδησης και κοινωνικής δράσης, όπου η ένταξη 
ζητηµάτων βιώσιµης ανάπτυξης και κοινωνικής µέριµνας µπορούν να ωθήσουν τους µαθητές 
να καλλιεργήσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες ταυτόχρονα µε την καλλιέργεια των 
δεξιοτήτων που απαιτεί η ιδιότητα του ενεργού και υπεύθυνου πολίτη (Kostoulas-Makrakis & 
Makrakis, 2006). Μια τέτοια θεώρηση της ξένης γλώσσας δεν αντιτίθεται στην εργαλειακή 
της αξία αλλά, αντίθετα, συνεισφέρει σε αυτήν ενδυναµώνοντας, συγχρόνως, το 
µετασχηµατιστικό ρόλο που κάθε άτοµο χωριστά ή ως µέλος µιας κοινότητας µπορεί να 
διαδραµατίσει για τη βιώσιµη ανάπτυξη (ό.π.). Χρειάζεται, εποµένως, να καλλιεργηθεί «µια 
νέα φιλοσοφία γλωσσικής εκπαίδευσης η οποία να στοχεύει «στην ανάπτυξη της αυτο-
διάθεσης (self-determination), της κρίσης (judgement), της αλληλεγγύης (solidarity), της 
κριτικής σκέψης και της διάθεσης για  δράση πέρα από τη γλωσσική ακρίβεια και ευφράδεια» 
(ό.π.: 22).  

Σύµφωνα µε τους Duffy & Bruns (2006), οι Νέες Τεχνολογίες, όπως τα wikis, 
αξιώνουν νέες µαθησιακές απαιτήσεις και παρέχουν νέους τρόπους υποστήριξης της 
µάθησης. Υπό αυτό το πρίσµα, υποστηρίζουµε ότι τα  wikis µπορούν να στηρίξουν την 
εκπαίδευση για ένα βιώσιµο µέλλον ως «µια διαδικασία προσέγγισης της νέας 
πραγµατικότητας µε προοπτική το µέλλον» (Κωστούλα-Μακράκη & Μακράκης, 2006: 63). 
Υποστηρίζουµε ότι τα χαρακτηριστικά των wikis είναι τέτοια που τους επιτρέπουν να 
στηρίξουν την Εκπαίδευση για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη η οποία: 

• είναι διεπιστηµονική και ολιστική 
• είναι αξιακή 
• ενθαρρύνει την κριτική σκέψη και την επίλυση προβληµάτων 
• είναι πολυµεθοδική 
• επιδιώκει τη συµµετοχική λήψη αποφάσεων 
• είναι σχετική µε το πλαίσιο στο οποίο εφαρµόζεται (ό.π.: 63) 

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο έχει διαφοροποιηθεί και ο ρόλος που καλούνται να 
παίξουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι χρειάζεται να διευκολύνουν τους µαθητές στην κατασκευή 
προσωπικών νοηµάτων. Χρειάζεται να προβάλλουν, να διερευνούν και να αντιπαραθέτουν τις 
αντιφάσεις που συνοδεύουν τις επίσηµες πολιτικές και εκπαιδευτικές πρακτικές καθώς και τις 
ποικίλες κοινωνικές, πολιτισµικές και θεσµικές διακρίσεις (ό.π.: 185), να καταστούν 
«ερευνητές και συν-ερευνητές των δικών τους πρακτικών, αντιλήψεων και περιστάσεων» 
(Μακράκης, 2000: 25), να προβαίνουν στην παραγωγή διδακτικού υλικού που θα προωθεί τη 
βιωσιµότητα λαµβάνοντας υπόψη τους τις ποικίλες πολιτισµικές απόψεις κατά την 
επεξεργασία διδακτικού υλικού εφόσον η πολιτισµική ποικιλότητα ενδέχεται να δυσκολεύει 
την προσέγγιση της έννοιας της βιώσιµης ανάπτυξης (Μartins et al, 2006). Αποδεχόµενοι 
έναν τέτοιο ρόλο, επιχειρούµε στην παρούσα εργασία να αξιοποιήσουµε την τεχνολογία των 
Wikis για να προσεγγίσουµε θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης στο πλαίσιο µιας εναλλακτικής 
πρότασης για τη διδασκαλία του µαθήµατος των Αγγλικών στην Στ΄ Τάξη του ∆ηµοτικού 
Σχολείου. Αναπόφευκτα, προκύπτουν ερωτήµατα που αφορούν: 

                                                 
4 απόκτηση διπλώµατος, ταξίδι/εργασία/σπουδές στο εξωτερικό, αναβάθµιση θέσης εργασίας, κ.ά. 
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• στις προϋπάρχουσες γνώσεις/εµπειρίες των µαθητών σχετικά µε τους ΗΥ και 
ειδικότερα µε την τεχνολογία των Wikis 

• στο σχεδιασµό, την οργάνωση, το περιεχόµενο, τη διεξαγωγή και την 
αξιολόγηση της διδασκαλίας 

 

1.2 Σκοπός της έρευνας  

Γενικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δηµιουργία και η αξιολόγηση ενός 
µαθησιακού περιβάλλοντος µε τη βοήθεια της τεχνολογίας των Wikis για την προσέγγιση 
ζητηµάτων βιώσιµης ανάπτυξης µέσα από την ανάπτυξη συνθετικών εργασιών (projects) στα 
πλαίσια του µαθήµατος των Αγγλικών της Στ΄ Τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου.  Φιλοδοξούµε 
το περιβάλλον αυτό να ενσπείρει τον προβληµατισµό και να ευαισθητοποιήσει τους µαθητές  
σε ζητήµατα βιώσιµης ανάπτυξης αλλά και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν γλωσσικές 
δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα. Ευελπιστούµε, επίσης, το περιβάλλον αυτό να παρέχει 
στους µαθητές τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν µε τους συµµαθητές τους αλλά και τον 
ΗΥ καθώς από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, φαίνεται ότι η τεχνολογία των Wikis 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία στο περιβάλλον του δηµοτικού σχολείου (Désilets et 
al, 2005a & b). Στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, οι έρευνες που πραγµατοποιούνται σχετικά µε 
την αποτελεσµατικότητα των Wikis καταλήγουν σε θετικά συµπεράσµατα (Kovacic et al, 
2007a & b).  

Η εργασία µας αποτελεί µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία του τελευταίου 
µαθήµατος (Lesson 3) των Ενοτήτων 2 και 9 (Units 2 & 9) των νέων βιβλίων των Αγγλικών 
της Στ΄ Τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου τα οποία χρησιµοποιούνται από το σχολικό έτος 
2009-20105. Στο τελευταίο µάθηµα (lesson) κάθε ενότητας προβλέπεται η εκπόνηση µιας 
συνθετικής εργασίας (project) η οποία θα σχετίζεται µε τη θεµατική περιοχή και τις 
γλωσσικές δοµές που διδάχτηκαν οι µαθητές στη συγκεκριµένη ενότητα. Στην παρούσα 
εργασία επιχειρούµε να προσδώσουµε τη διάσταση της βιώσιµης ανάπτυξης σε κάθε 
προτεινόµενο θέµα project σε συνδυασµό µε τους γνωστικούς στόχους που προτείνονται από 
τους συγγραφείς του εν λόγω βιβλίου. 

Η πρότασή µας πραγµατεύεται τα εξής ζητήµατα βιώσιµης ανάπτυξης: 

1. ∆ίκαιο Εµπόριο (Fair Trade) 

2. Κλιµατική Αλλαγή (Climate Change) 

Η επιλογή των συγκεκριµένων ζητηµάτων δεν έγινε τυχαία. Μετά από σχετική 
διερεύνησή µας, διαπιστώσαµε ότι η έννοια του δίκαιου εµπορίου είναι ακόµα άγνωστη 
στους πολίτες της ευρύτερης περιοχής διαβίωσης των µαθητών της έρευνας και κρίναµε 
αναγκαία τη διερεύνηση της έννοιας αυτής από τους µαθητές που θα αποτελέσουν σε λίγα 
χρόνια ένα κοµµάτι του καταναλωτικού κοινού της περιοχής.   Επιπλέον, όπως τονίζεται 
τελευταία από τα ΜΜΕ, η ευρύτερη περιοχή διαβίωσης των µαθητών που παίρνουν µέρος 
στην ερευνητική διαδικασία τα επόµενα χρόνια θα αντιµετωπίσει έντονα πληµµυρικά 
φαινόµενα καθώς θα υπάρξει δραµατική µείωση των βροχοπτώσεων εξαιτίας της κλιµατικής 
αλλαγής. Εντούτοις, θα είναι τέτοια η έντασή των βροχοπτώσεων, που θα ευνοούν τις 

                                                 
5 ∆ιαθέσιµα και στον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/ 
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πληµµύρες ενώ παράλληλα θα σηµειωθεί αύξηση της θερµοκρασίας µε ενδεχόµενη 
ερηµοποίηση της περιοχής. Για τους λόγους αυτούς, κρίναµε ως απαραίτητη την παρέµβασή 
µας στους µαθητές µε ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα (παρότι ολιγόωρο) που θα διερευνά τα 
προαναφερθέντα ζητήµατα βιώσιµης ανάπτυξης. 

1.3 Στόχοι της έρευνας  

Ερευνητικοί στόχοι της παρούσας εργασίας είναι: 

• Ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η παραγωγή µιας εναλλακτικής διδακτικής 
πρότασης για τη διδασκαλία και µάθηση της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας στη 
Στ΄ τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου. ∆ιδακτικό εργαλείο θα αποτελέσει µια 
διαδικτυακή εφαρµογή Wiki για την εκπόνηση ενός project που 
πραγµατεύεται ζητήµατα Βιώσιµης Ανάπτυξης και στοχεύει στην υλοποίηση 
γνωστικών, συναισθηµατικών και ψυχοκινητικών στόχων  

• Η αξιολόγηση του παραχθέντος υλικού όπως θα προκύψει µέσα από τη 
διαδικασία εφαρµογής της πρότασης αναφορικά µε α) την 
αποτελεσµατικότητα της διδακτικής προσέγγισης, β) την αλληλεπίδραση 
µεταξύ µαθητών-µαθητών και µαθητών-Η/Υ, γ) την ευχρηστία της εφαρµογής, 
δ) την ανάπτυξη προβληµατισµού και ευαισθητοποίησης σχετικά µε τα 
πραγµατευόµενα ζητήµατα Βιώσιµης Ανάπτυξης 

Αναλυτικά οι στόχοι της εφαρµογής για κάθε ενότητα: 

1. Στην Ενότητα 2 προτείνουµε η ανάπτυξη της συνθετικής εργασίας να αφορά 
στο ∆ίκαιο Εµπόριο µε συγκεκριµένους στόχους: 

Α) Γνωστικούς Στόχους ως προς τις ∆εξιότητες της Γλώσσας (Αναγνωστική, 
Ακουστική, Παραγωγή Προφορικού Λόγου,  Παραγωγή Γραπτού Λόγου), τη ∆οµή, τη 
Γραµµατική  και τη  Λειτουργία της  

Β) Συναισθηµατικούς Στόχους 

• Nα κατανοήσουν οι µαθητές από πού προέρχονται τα προϊόντα που 
καταναλώνουµε καθηµερινά 

• Να προβληµατιστούν οι µαθητές πάνω στο ζήτηµα του οικουµενικού δικαίου 
(global justice) 

• Να αποκτήσουν οι µαθητές επίγνωση της σύνδεσης ανάµεσα στη ζωή τους και 
τη ζωή άλλων ανθρώπων 

Γ) Ψυχοκινητικούς Στόχους 

• Να εργάζονται και να επιδιώκουν τους στόχους τους µέσα σε ένα συνεργατικό 
περιβάλλον 

• Να αποκτήσουν ένα πλαίσιο κριτικής σκέψης, λήψης αποφάσεων και 
ανάληψης δράσης σχετικά µε το ζήτηµα του δίκαιου εµπορίου 
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2. Στην Ενότητα 9 προτείνουµε η ανάπτυξη της συνθετικής εργασίας να αφορά στο 
ζήτηµα της  Κλιµατικής Αλλαγής µε συγκεκριµένους στόχους: 

Α) Γνωστικούς Στόχους ως προς τις ∆εξιότητες της Γλώσσας (Αναγνωστική, 
Ακουστική, Παραγωγή Προφορικού Λόγου,  Παραγωγή Γραπτού Λόγου), τη ∆οµή, τη 
Γραµµατική  και τη  Λειτουργία της  

Β) Συναισθηµατικούς Στόχους  

• Να προβληµατιστούν πάνω στις καθηµερινές τους συνήθειες και πρακτικές 
και τις συνέπειές τους στο ζήτηµα της κλιµατικής αλλαγής 

• Να αποκτήσουν οι µαθητές επίγνωση της σύνδεσης ανάµεσα στη ζωή τους και 
τη ζωή άλλων ανθρώπων 

Γ) Ψυχοκινητικούς Στόχους  

• Να εργάζονται και να επιδιώκουν τους στόχους τους µέσα σε ένα συνεργατικό 
περιβάλλον 

• Να αποκτήσουν ένα πλαίσιο κριτικής σκέψης, λήψης αποφάσεων και 
ανάληψης δράσης σχετικά µε το ζήτηµα της κλιµατικής αλλαγής 

 

1.4 H σηµασία της έρευνας 

H σηµασία της παρούσας µελέτης έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί µια προσπάθεια 
διερεύνησης στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο των ήδη διατυπωµένων θεωριών για τα 
αποτελέσµατα της χρήσης των Wikis στη µαθησιακή διαδικασία. Από την ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας φαίνεται ότι η τεχνολογία των Wikis µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία 
στο περιβάλλον του δηµοτικού σχολείου (Désilets et al, 2005a & b) αν και οι έρευνες που 
αφορούν στο συγκεκριµένο πεδίο είναι ελάχιστες για την ώρα. Αυτό που διαπιστώνουµε από 
τη βιβλιογραφία σχετικά µε την εφαρµογή των Wikis στον εκπαιδευτικό χώρο είναι ότι 
χρησιµοποιούνται µε επιτυχία εδώ και αρκετά χρόνια σε πολλά πανεπιστηµιακά ιδρύµατα του 
εξωτερικού. Στον ελληνικό χώρο, εντούτοις, δεν φαίνεται τα Wikis να έχουν βρει ένα πεδίο 
συστηµατικής εφαρµογής, για την ώρα τουλάχιστον, και δεν φαίνεται να έχουν γίνει έρευνες 
σχετικές µε την αποτελεσµατικότητά τους στη µαθησιακή διαδικασία. Ευελπιστούµε, έτσι, 
αυτή η µικρή εργασία µας να συνεισφέρει προς αυτήν την κατεύθυνση. 

H σηµασία της παρούσας εργασίας έγκειται, επιπλέον, στο γεγονός ότι επιχειρεί να 
συνδυάσει τις πρόσφατες εξελίξεις στον τοµέα των ΤΠΕ µε την εκπαίδευση για τη βιώσιµη 
ανάπτυξη, επιχειρώντας να εφαρµόσει στην πράξη το πρωτόκολλο ανακήρυξης από τον ΟΗΕ 
της δεκαετίας 2005-2014 ως ∆εκαετία της Eκπαίδευσης για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη. 
Θεωρούµε επιτακτική την ανάγκη να βοηθήσουµε τους µαθητές µας να συνειδητοποιήσουν 
τις αλληλεξαρτήσεις του κοινωνικού, οικονοµικού και περιβαλλοντικού πλαισίου ως 
διαδικασία και τρόπο προσέγγισης της νέας πραγµατικότητας µε προοπτική το µέλλον 
(Κωστούλα-Μακράκη & Μακράκης, 2006).  

Έτσι, µε την υιοθέτηση κοινωνικών/εποικοδοµηστικών προσεγγίσεων, τη βοήθεια της 
ευχρηστίας της εφαρµογής και την αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων που µπορεί να παρέχει 
η πλατφόρµα του Web 2.0 ως βάση για τη διαπραγµάτευση ζητηµάτων βιώσιµης ανάπτυξης 
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ευελπιστούµε αυτή η ερευνητική µας προσπάθεια να καταδείξει την αποτελεσµατικότητα της 
εφαρµογής των Wikis σε συνδυασµό µε την καλλιέργεια προβληµατισµού και 
ευαισθητοποίησης για ζητήµατα βιώσιµης ανάπτυξης.  

 
Για την υλοποίηση της παρούσας εργασίας ισχυριζόµαστε ότι η µελέτη περίπτωσης, 

µια ποιοτική προσέγγιση, θα µας επιτρέψει να µελετήσουµε σε βάθος τις πτυχές της 
πολύπλοκης κοινωνικής, εκπαιδευτικής πραγµατικότητας συνδυάζοντας την εννοιολογική 
χαρτογράφηση και το ερωτηµατολόγιο τύπου Vee Heuristics, ως µεθόδους συλλογής 
δεδοµένων, τα οποία θα αναλυθούν ξεχωριστά το µεν πρώτο εργαλείο σύµφωνα µε την 
ποσοτική µεθοδολογία, το δε δεύτερο σύµφωνα µε την ποιοτική. Θα εξετάσουµε επίσης τις 
εργασίες των µαθητών όπως θα προκύψουν µέσα από την εκπαιδευτική εφαρµογή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1 Τι είναι τα Wikis; 

“ Ι wanted the web to be what I call an interactive 
space where everybody can edit. And I started saying 
‘interactive’, and then I read in the media that the Web 
was great because it was ‘interactive’, meaning you 
could click. This was not what I meant by interactivity”  

Sir Tim Berners-Lee (World Wide Web 
inventor) 

 

Το wiki είναι µια ιστοσελίδα, αποτελούµενη από ένα σύνολο σελίδων οι οποίες 
µπορεί να είναι πολλαπλά συνδεδεµένες µεταξύ τους καθώς και µε άλλες πηγές και 
χαρακτηρίζεται από ένα σύστηµα ανοιχτής επεξεργασίας όπου ο καθένας µπορεί να 
επεξεργαστεί οποιαδήποτε σελίδα, απλά κάνοντας κλικ στο ‘edit this page’ χωρίς να 
απαιτούνται γνώσεις HTML αλλά µόνο χρησιµοποιώντας κάποιες εντολές ‘στησίµατος’ 
(formatting commands) της σελίδας (Godwin-Jones, 2003). Οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος 
µπορεί να αλλάξει, να προσθέσει κείµενο και συνδέσµους για σελίδες που δεν υπάρχουν αλλά 
δηµιουργούνται αυτόµατα και προσφέρονται επίσης για συµπλήρωση και επεξεργασία.  Ο 
όρος προέρχεται από τη χαβανέζικη λέξη wikiwiki και σηµαίνει“γρήγορος”.  

Στο WikiWikiWeb, το πρώτο wiki site, το wiki αποκαλείται « ένα σύστηµα σύνθεσης, 
ένα µέσον συζήτησης, µια πηγή, ένα σύστηµα ταχυδροµείου, ένα chat room, ένα εργαλείο για 
συνεργασία» (στο Kaplan-Leiserson, 2004) µε σκοπό τα wiki sites να καταστούν µια κοινή 
πηγή γνώσεων (knowledge repository) η οποία θα αναπτύσσεται µε το πέρασµα του χρόνου 
(Godwin-Jones, 2003). Εξαιτίας της φύσης του wiki που είναι ανοιχτό και ελεύθερα 
προσβάσιµο σε οποιονδήποτε, θεωρείται ότι προάγει τη δηµοκρατία στο World Wide Web 
και ωθεί ‘µη-επαγγελµατίες συγγραφείς’(‘nontechnical’ writers) να δηµοσιεύουν υλικό στο 
Web (Kim, 2004). 

Το wiki βασίζεται στις εξής  παραδοχές: 1) η γνώση είναι παροδική και όχι στατική, 
δηλ. πάντα υπάρχει µια νέα πληροφορία να προστεθεί και κάποια παλαιότερη να διαγραφεί ή 
να αναθεωρηθεί, και 2) το ‘όλον’ είναι σηµαντικότερο του αθροίσµατος των µερών, δηλ. το 
τελικό προϊόν βελτιώνεται συνεχώς µέσω της ατοµικής συνεισφοράς του καθενός (Kaplan-
Leiserson, 2004). 

Αυτό που διαφοροποιεί το wiki από τις παραδοσιακές ιστοσελίδες είναι τα εξής 
χαρακτηριστικά του: α) δεν απαιτείται κάποιο ειδικό software για να λειτουργήσει, β) είναι 
πολύ εύκολο να επεξεργαστεί κάποιος ένα wiki, και γ) έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει 
συνεργατικές συνθετικές εργασίες (projects) και να επιτρέπει στον καθένα να επεξεργάζεται 
το πάντα (Konieczny, 2007). Για να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστηµα χρειάζεται οι χρήστες 
να είναι πρόθυµοι να συνεργαστούν και να ακολουθήσουν τις συµβάσεις και τις πρακτικές 
της οµάδας (Godwin-Jones, 2003) ώστε να αποφεύγονται οι βανδαλισµοί, παρόλο που το 
wiki διαθέτει µηχανισµούς διασφάλισης του περιεχοµένου του. 
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Oι Bruns & Humphreys (2005) επισηµαίνουν ότι η µάθηση σε ένα περιβάλλον wiki 
σηµαίνει µάθηση τεχνικού εγγραµατισµού, οικοδόµηση συναίνεσης, δηµιουργία σαφούς 
γνώσης από σιωπηρή κατανόηση, και αποτελεσµατική έκφραση ιδεών µέσω δικτυακών 
περιβαλλόντων γνώσης. 

 

2.1.1 Iστορική εξέλιξη των Wikis6 

Εµπνευσµένο από το προγραµµατιστικό περιβάλλον HyperCard της Apple, το πρώτο 
πρόγραµµα wiki δηµιουργήθηκε το 1995 από τον Ward Cunningham (the WikiWikiWeb 
http://c2.com/cgi-bin/wiki) σαν ένας τρόπος διαχείρισης του περιεχοµένου του site Portland 
Pattern Repository.  

Το πιο γνωστό παράδειγµα wiki είναι η Wikipedia, η οποία δηµιουργήθηκε από τον 
Jimmy Wales. Aυτή η διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια γράφεται και συντηρείται από 
οποιονδήποτε θέλει να συνεισφέρει σε αυτήν, κάτι που εξακολουθεί να είναι άγνωστο σε 
πολλούς από όσους την χρησιµοποιούν για να αναζητήσουν πληροφορίες. Πρόκειται για µια 
αρκετά αξιόπιστη και έγκυρη πηγή πληροφόρησης (πρόσφατα σε σχετική έρευνα για την 
αξιοπιστία και ακρίβεια της Wikipedia και της Brittanica, βρέθηκε ότι η δεύτερη ελάχιστα 
υπερτερεί της πρώτης µε 3 λάθη κατά καταχώρηση, έναντι 4 λαθών της Wikipedia) εφόσον 
αν κάποιο άτοµο κάνει λανθασµένες ή ανάρµοστες αλλαγές σε µια καταχώριση, οι υπόλοιποι 
µπορούν να επαναφέρουν πολύ εύκολα την προηγούµενη έκδοση ή να κρατήσουν τις αλλαγές 
και να τις επεξεργαστούν περαιτέρω. Χιλιάδες άνθρωποι παρακολουθούν τον ιστότοπο ή 
τουλάχιστον τους τοµείς ενδιαφερόντων τους και ελέγχουν τα στοιχεία, ώστε η ποιότητα να 
µένει υψηλή. 

 

2.1.2 Bασικά Χαρακτηριστικά των wikis 

Ο Lamb (2004) επισηµαίνει ότι όλα τα wiki δεν είναι ίδια καθώς ο όρος 
χρησιµοποιείται για διαφορετικά σύνολα συστηµάτων, χαρακτηριστικών, προσεγγίσεων και 
projects εντούτοις, ισχύουν (συνήθως) κάποιες βασικές αρχές: 

• όλοι µπορούν να επεξεργαστούν τα πάντα: τα wiki είναι γρήγορα γιατί 
συνδυάζουν τη διαδικασία ανάγνωσης και επεξεργασίας. Κάνοντας κλικ στο 
‘edit this page’ (ή κάτι παρόµοιο) στο τέλος της σελίδας δίνεται η δυνατότητα 
για άµεσες αλλαγές στο περιεχόµενο της σελίδας χωρίς (συνήθως) να 
χρειάζεται άδεια ή κωδικός 

• τα wiki χρησιµοποιούν απλουστευµένη σηµατοδότηση (markup): οι νέοι 
χρήστες χρειάζεται να µάθουν ελάχιστες ετικέτες (tags), π.χ. για να 
δηµιουργήσει κάποιος έναν online σύνδεσµο για τη Wikipedia, χρειάζεται 
απλά να πληκτρολογήσει [http:// www.wikipedia.org | Wikipedia] και να κάνει 
κλικ στο ‘save this page’ (ή κάτι παρόµοιο) στο τέλος της σελίδας 

• oιτίτλοιτωνσελίδωνwikiδεναφήνουνκενάανάµεσα: παραλείπονται τα κενά 
ανάµεσα στους τίτλους των σελίδων, για να επιτυγχάνεται γρήγορη 

                                                 
6 http://blogs.sch.gr/billbas/2009/02/14/%CF%84%CE%B9-
%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-wikis/ 
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δηµιουργία σελίδων και αυτόµατοι σύνδεσµοι χωρίς κάποια σηµατοδότηση 
(markup) ανάµεσα στις σελίδες µέσα και (µερικές φορές) και δια µέσου 
(within and across) συστηµάτων wiki  

• το περιεχόµενο διακρίνεται για την απουσία ατοµικότητας (ego-less), 
χρονικότητας (time-less) και δεν τελειώνει ποτέ: η έννοια της 
‘πατρότητας’(authorship) και της ‘κυριότητας’(ownership) µιας σελίδας 
αλλάζουν δραστικά καθώς πολλοί χρήστες µπορούν να συνεισφέρουν στη 
δηµιουργία µιας σελίδας µε τη διαδικασία της ανοιχτής επεξεργασίας. Οι 
σελίδες wiki δεν οργανώνονται µε χρονολογική σειρά αλλά µε βάση το 
συγκείµενο (context), µε εσωτερικούς και εξωτερικούς συνδέσµους και µε 
βάση όποιες κατηγορίες ή έννοιες προκύπτουν κατά τη διαδικασία συγγραφής. 
Κυρίως, τα wiki χαρακτηρίζονται από ρευστότητα καθώς σκόπιµα κάποιες 
καταχωρήσεις µπορεί να αφεθούν κενές ή να χρειάζονται βελτίωση ώστε 
κάποιος άλλος χρήστης να συµβάλλει στη δηµιουργία τους 

Οι Duffy & Bruns (2006) προσθέτουν στα βασικά χαρακτηριστικά των wiki τη 
δυνατότητα που παρέχουν για τον εντοπισµό αλλαγών στις σελίδες µε το πέρασµα του 
χρόνου και το γεγονός ότι επιτρέπουν στους χρήστες να δουν το ιστορικό ανάπτυξης µιας 
σελίδας. 

 

2.2 Εκπαιδευτικές χρήσεις των Wikis και Παραδείγµατα 

Τo wiki χρησιµοποιείται στην εκπαίδευση εδώ και σχεδόν µια δεκαετία και αυτή τη 
στιγµή αξιοποιούνται κυρίως στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ως µια από τις πολλές 
δυνατότητες που µπορεί σήµερα να µας προσφέρει το Web 2.0. Η αξία του έγκειται στη 
συλλογική και συνεργατική επεξεργασία που µπορεί να δεχθεί το περιεχόµενο των σελίδων 
του αλλά και στη δυνατότητα ανίχνευσης των αλλαγών που έχουν γίνει και των εκάστοτε 
δηµιουργών τους. Προσφέρεται κυρίως για την ανάπτυξη µιας εργασίας και για τη 
δηµιουργία πηγών γνώσεων.  

Σύµφωνα µε τους Gilster (1997), Tapscott (1998), Eshet-Alkalai (2004, 2005), (στο 
Duffy & Bruns, 2006), τα wikis (όπως και τα blogs και RSS) καθιστούν δυνατές κάποιες 
επιθυµητές πρακτικές όπως συνεργατική δηµιουργία περιεχοµένου, αξιολόγηση από 
συνοµήλικες (peer assessment), διαµορφωτική αξιολόγηση µαθητικών εργασιών, ατοµικό και 
οµαδικό στοχασµό σχετικά µε τη µαθησιακή εµπειρία και χρηστο-κεντρικές σύγχρονες 
πληροφορίες (user-centric up-to-date information) αναφορικά µε αλλαγές σε συνεργατικούς 
χώρους. 

Οι Schwartz et al. (2004) εξέτασαν 24 πανεπιστηµιακά wikis από πολλές χώρες 
(Καναδά, ΗΠΑ, Γερµανία, Ν. Ζηλανδία, Ελβετία, Ηνωµ. Βασίλειο) για να καταγράψουν τους 
τρόπους µε τους οποίους χρησιµοποιούνται τα wiki από τα πανεπιστήµια. ∆ιαπίστωσαν ότι τα 
wiki που χρησιµοποιούνται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση αξιοποιούνται κατά κύριο λόγο ως 
πηγές γνώσεων (knowledge repositories) και θεωρούνται φυσικό εργαλείο για την 
Εκπαίδευση από Απόσταση καθώς δίνουν τη δυνατότητα στον εκπ/κό να δηµιουργήσει 
αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες για τους µαθητές, να παρουσιάσει διάφορο 
πληροφοριακό υλικό όπως πηγές, εξωτερικούς συνδέσµους, συχνές ερωτήσεις ή και να 
παρακολουθήσει συζητήσεις που πραγµατοποιούν οι φοιτητές στο πλαίσιο του wiki ώστε να 
εντοπίσει προβλήµατα που ενδέχεται να αντιµετωπίζουν. 
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Ίσως η πιο κοινή παιδαγωγική εφαρµογή των wikis στην εκπαίδευση αφορά στην 
υποστήριξη του γραπτού λόγου καθώς αποτελούν αποτελεσµατικό εργαλείο για επικοινωνία 
και συνεργασία ενώ συγχρόνως προωθούν την ιδέα του γραπτού λόγου ως διαδικασία και όχι  
µε σκοπό την παραγωγή ενός τελικού γραπτού προϊόντος (Lamb, 2004).  Επιπλέον, τα  Wikis 
θεωρούνται κατάλληλα για τη διδασκαλία του δικτυακού γραµµατισµού (network literacy): 
γραφή σε ένα διανεµηµένο, συνεργατικό περιβάλλον (Walker, στο Lamb, 2004).   

Στο Queensland University of Technology αναπτύσσεται το project ‘New Media 
Technologies’ µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν τα νέα διδακτικά περιβάλλοντα όπως wikis, 
blogs κ.ά. για την ανάπτυξη των προηγµένων CCC εγγραµµατισµών7 στις ΤΠΕ µε την 
προώθηση παιδαγωγικών στόχων από την εποικοδοµιστική προσέγγιση (Bruns & 
Humphreys, 2005 ). Στο Brown University (Duffy & Bruns, 2006) τα wikis χρησιµοποιούνται 
για την αξιολόγηση των προγραµµάτων (course evaluation). Οι φοιτητές έχουν στήσει το 
Course Advisor Wiki (CAW) όπου µπορούν να συνεργαστούν για να αξιολογήσουν τα 
προγράµµατα που έχουν παρακολουθήσει προσφέροντας στους αναγνώστες την ευελιξία να 
σχηµατίσουν εντυπώσεις καθώς προσφέρονται πλήθος αξιολογήσεων που συνδυάζουν 
διαφορετικές θέσεις και οπτικές. Στο University of British Columbia (Lamb, 2004) τα wikis 
χρησιµοποιούνται από διάφορες Σχολές, Υπηρεσίες και καθηγητές και µε διαφορετική 
εκάστοτε στοχοθεσία. 

 

2.2.1. Κοινότητες Πρακτικής 

Πρόκειται για διαδικτυακές κοινότητες ανθρώπων που έχουν κοινό επάγγελµα, θέση, 
ή έργο. Αυτές οι κοινότητες διευκολύνουν την επαγγελµατική συναλλαγή και επιτρέπουν στα 
µέλη να δηµιουργήσουν ένα δεσµό από κοινές εµπειρίες και προκλήσεις8. 

O Godwin-Jones (2003) αναφέρει ότι τα wikis προσφέρονται για την ανάπτυξη 
κοινοτήτων πρακτικής καθώς ενισχύουν τη δηµιουργία συλλογικών πηγών γνώσεων σε µια 
θεµατική περιοχή οι οποίες θα βελτιώνονται/εµπλουτίζονται συνεχώς από τα ενδιαφερόµενα 
άτοµα και ενθαρρύνουν τη συζήτηση, καταχώρηση και εύρεση λύσεων σε θέµατα και 
προβλήµατα που απασχολούν την οµάδα, και τονίζει χαρακτηριστικά ότι «καθώς η πρόσβαση 
σε πληροφορίες έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, προσπάθειες όπως οι Κοινότητες 
Πρακτικής παρέχουν έναν ευπρόσδεκτο τρόπο συνεισφοράς στη διαχείριση της γνώσης, µια 
από τις µεγάλες προκλήσεις της εποχής µας».  

Οι Schwartz et al. (2004) επισηµαίνουν ότι τα wikis παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά 
εκείνα που ο Wenger (2001) θεωρεί ουσιαστικά για τη δηµιουργία επιτυχηµένων κοινοτήτων 
πρακτικής, όπως: εικονική παρουσία, ποικιλία αλληλεπιδράσεων, ευκολία συµµετοχής, 
σηµαντικό περιεχόµενο, συνδέσεις σε ευρύτερο θεµατικό πεδίο, προσωπική και συλλογική 
ταυτότητα και αλληλεπίδραση, δηµοκρατική συµµετοχή και εξέλιξη στο πέρασµα του 
χρόνου. Παρέχουν forum όπου οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις για 
διάφορα ζητήµατα και να ανακτούν πληροφορίες σχετικές µε  µαθήµατα, δραστηριότητες 
εκτός µαθηµάτων ή και θέµατα που άπτονται των ενδιαφερόντων τους ενώ και οι προσωπικές 
σελίδες και οι χώροι για συζητήσεις προσδίδουν µια περισσότερη ανθρώπινη διάσταση στη 
µαθησιακή διαδικασία και παρέχουν τη δυνατότητα για κοινωνική αλληλεπίδραση µεταξύ 

                                                 
7 critical, collaborative, creative literacies (κριτικός, συνεργατικός, δηµιουργικός εγγραµµατισµός) 
8 http://dreamteam.wikidot.com/theories 
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των µαθητών (Schwartz et al., 2004). Τα wikis µπορούν να λειτουργήσουν και ως πλατφόρµα 
γνώσεων για µια κοινότητα πρακτικής όπου τα µέλη της θα µπορούν να  µοιράζονται τις 
γνώσεις τους µε την οµάδα, να αναρτούν ενδιαφέρουσες πληροφορίες, να εργάζονται µαζί, να 
συζητούν θέµατα, κ.ά. (Schaffert, Bischof et al., 2006, στο Parker & Chao, 2007). 

 

2.2. 2. Συνεργατική και Ενεργητική Μάθηση 

Τα wikis εκτός από πηγή πληροφοριών και γνώσεων µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
και ως εργαλείο για συνεργατική δηµιουργία (Parker & Chao, 2007). Σύµφωνα µε τις αρχές 
της συνεργατικής µάθησης, οι µαθητές δουλεύουν µαζί σε ετερογενείς (συνήθως) οµάδες 
υποστηρίζοντας µε τον τρόπο αυτό τη µάθηση όλων των µελών της οµάδας εφόσον η οµάδα 
µπορεί να επιτύχει τους στόχους της µόνο αν και όταν κάθε µέλος επιτύχει τους δικούς του 
στόχους δηλ. το άτοµο επιζητεί ένα αποτέλεσµα που θα είναι ευεργετικό τόσο για το ίδιο, όσο 
και για τα µέλη της οµάδας του. 

Η συνεργατική µάθηση οδηγεί σε θετικού τύπου αλληλεξάρτηση µεταξύ των µελών 
της οµάδας, ατοµική ευθύνη, αλληλεπίδραση πρόσωπο-µε-πρόσωπο και κατάλληλη χρήση 
δεξιοτήτων συνεργασίας (Schaffert, Bischof et al., 2006, στο Parker & Chao, 2007), και οι 
µαθητές επιτυγχάνουν υψηλότερα επίπεδα νόησης και συγκρατούν πληροφορίες για 
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από εκείνους που εργάζονται ατοµικά (Johnson & Johnson, 
1986, στο Parker & Chao, 2007).  

Τα wikis θεωρούνται κατάλληλα για συνεργατική µάθηση καθώς επιτρέπουν µε πολύ 
απλό τρόπο την επικοινωνία µεταξύ των χρηστών του περιβάλλοντος οι οποίοι και 
διευκολύνονται να δουλεύουν από κοινού ώστε να επιλύσουν ένα πρόβληµα ή να αναπτύξουν 
µια συνθετική εργασία, και επειδή η πρόοδος καθενός είναι εύκολα ορατή και προσβάσιµη 
για όλους, οι µαθητές ενθαρρύνονται να εργάζονται συστηµατικά και µε συνέπεια αντί να 
αφήνουν την εργασία τους για την τελευταία στιγµή (Konieczny, 2007). Το µεγαλύτερο 
πλεονέκτηµα της εικονικής τάξης θεωρείται ότι είναι η αλληλεπίδραση µε τους άλλους 
µαθητές και η δυνατότητα για συνεχή επικοινωνία τα οποία ενισχύουν την ενεργητική 
µάθηση και εποµένως και το ακαδηµαϊκό περιβάλλον  (ό.π.). 

Τα wikis µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να διευκολύνουν δραστηριότητες 
συνεργατικής µάθησης υποστηριζόµενες από υπολογιστή καθώς µε τη µεσολάβηση του 
υπολογιστή ενδυναµώνεται η αλληλεπίδραση µεταξύ των µαθητών, ενισχύεται η οµαδική 
εργασία και διευκολύνεται η διαµοίραση και διανοµή της γνώσης ανάµεσα στα µέλη µιας 
κοινότητας µάθησης (Lipponen, 2002,  στο Parker & Chao, 2007). Επίσης, ενισχύεται η α-
σύγχρονη επικοινωνία και προωθείτα η συνεργατικότητα αντί της ανταγωνιστικότητας (De 
Pedro et al, 2006, στο Parker & Chao, 2007). 

Τα wikis θεωρούνται ιδανικά για την ενεργητική µάθηση. Οι µαθητές εµπλέκονται 
ενεργά στη δηµιουργία του διδακτικού υλικού µε τρόπο πρακτικά αδύνατο για τις 
παραδοσιακές ιστοσελίδες και η ενεργή συµµετοχή τους αυξάνει την αποτελεσµατικότητα 
της διδασκαλίας και επιδρά θετικά στους µαθητές. Αυξάνει το ενδιαφέρον των µαθητών 
καθώς και το ποσοστό γνώσεων που συγκρατούν και διευκολύνει την επαφή εκπ/κού-µαθητή 
στην εκπαίδευση από απόσταση (Konieczny, 2007). 
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2.3 Θεωρίες Μάθησης και wikis 

 2.3.1. Εποικοδοµισµός / Κονστρουκτιβισµός (Constructivism)  

Σύµφωνα µε τις αρχές του εποικοδοµισµού, η γνώση και τα νοήµατα δε 
µεταβιβάζονται αλλά οικοδοµούνται µέσω της αλληλεπίδρασης µε τους άλλους και µέσω του 
στοχασµού, και οι µαθητές χρειάζεται να εµπλέκονται σε δραστηριότητες που στοχεύουν σε 
µάθηση µε νόηµα (meaningful learning).  

Ο Miers (2004, στο Parker & Chao, 2007), συνοψίζοντας, αναφέρει ότι σύµφωνα µε 
την εποικοδοµιστική παιδαγωγική η µάθηση πρέπει να είναι:  

• ενεργητική και χειριστική (manipulative), όπου οι µαθητές θα αλληλεπιδρούν 
και θα εξερευνούν το µαθησιακό υλικό και θα τους παρέχεται η ευκαιρία να 
παρατηρούν τα αποτελέσµατα των χειρισµών τους 

• εποικοδοµηστική και στοχαστική (reflective) όπου οι µαθητές θα µπορούν να 
ενσωµατώνουν νέες ιδέες στην προηγούµενη γνώση τους για την κατασκευή 
νοηµάτων και θα καθιστούν δυνατή τη µάθηση µέσω του στοχασµού 

• προθετική (intentional), όπου οι µαθητές θα έχουν την ευκαιρία να θέτουν 
τους δικούς τους µαθησιακούς στόχους και να παρακολουθούν την πρόοοδό 
τους  

• αυθεντική, ενδιαφέρουσα (challengimg), και θα αφορά στον πραγµατικό 
κόσµο (ή προσοµοιωµένη) 

• συνεταιριστική, συνεργατική (co-operative, collaborative) και συζητητική 
(conversational) όπου οι µαθητές θα µπορούν να αλληλεπιδρούν µε τους 
άλλους για να αποσαφηνίσουν και να µοιραστούν ιδέες, να ζητήσουν βοήθεια, 
να διαπραγµατευτούν προβλήµατα και να συζητήσουν λύσεις 

Κατά το Seitzinger (2006), τα wikis φαίνεται να είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για  
κονστρουκτιβιστική µάθηση καθώς ενσωµατώνει τα επτά χαρακτηριστικά της online 
µάθησης, η οποία, υποστηρίζει, τείνει προς µια κονστρουκτιβιστική παιδαγωγική: 

• µάθηση µέσω επίλυσης προβληµάτων 
• µαθητοκεντρική προσέγγιση 
• συνεργατική µάθηση 
• κοινωνική παρουσία 
• αλληλεπιδραστικότητα 
• υποστήριξη 
• γνωστικά εργαλεία 

 

2.3.2. Connectivism 

Το 2005, ο G. Siemens αναγνωρίζοντας την αλλαγή που έχει επέλθει στη διαδικασία 
της µάθησης στην εποχή του Web 2.0, πρότεινε µια νέα θεωρία που φιλοδοξεί να εξηγήσει τη 
διαδικασία της µάθησης στην ψηφιακή εποχή, γνωστή µε τον όρο Connectivism. Αναλύοντας 
τους περιορισµούς του Συµπεριφορισµού, της Γνωστικής Θεωρίας και του 
Εποικοδοµητισµού επιχειρεί να εξηγήσει τις συνέπειες που έχει επιφέρει η τεχνολογία στον 
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τρόπο που ζούµε, επικοινωνούµε και µαθαίνουµε. Σύµφωνα µε τις αρχές του Κοννεκτιβισµού 
(ας µας επιτραπεί η ελληνοποίηση του όρου εφόσον δε γνωρίζουµε να έχει αποδοθεί στην 
ελληνική)9:  

• η µάθηση και η γνώση βρίσκονται στην ποικιλία των απόψεων 
• η µάθηση είναι µια διαδικασία σύνδεσης ειδικών κόµβων (specialized nodes) ή 

πηγών πληροφοριών 
•  η µάθηση µπορεί να βρίσκεται σε µη ανθρώπινες κατασκευές (non-human 

appliances) 
• η ικανότητα να γνωρίζουµε περισσότερα είναι πιο σηµαντική από αυτό που 

γνωρίζουµε την παρούσα περίοδο 
• η συνεχής µάθηση διευκολύνεται µε τη µέριµνα και συντήρηση των 

συνδέσεων  
• η δυνατότητα να διακρίνεις τις συνδέσεις ανάµεσα στα πεδία, τις ιδέες και τις 

έννοιες είναι µια ουσιώδης δεξιότητα  
• η ενηµερότητα (ακριβής, σύγχρονη γνώση) αποτελεί το στόχο κάθε 

κοννεκτιβιστικής µαθησιακής δραστηριότητας  
• η λήψη αποφάσεων είναι µια µαθησιακή διαδικασία καθώς η επιλογή το τι να 

µάθεις και το νόηµα της εισερχόµενης πληροφορίας εξετάζονται υπό το 
πρίσµα µιας µεταβαλλόµενης πραγµατικότητας 

 

2.4 ∆υνατότητες των Wikis στην τάξη 

Τα wikis µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως επεκτάσεις αυτών που έχουν ήδη 
επιτευχθεί µέσα σε ένα παραδοσιακό σχολικό περιβάλλον. Ο Konieczny (2007) αναφέρει ότι 
ο Ammarell (2000) χωρίζει τους µαθητές σε µικρές οµάδες για να συζητήσουν τα γραπτά 
τους µέσα στην τάξη και στο διαδίκτυο και παρατηρεί ότι ένα τέτοιο περιβάλλον µπορεί να 
ενισχύσει συνεργατικές και αλληλεπιδραστικές εργασίες. Οι µαθητές είναι περισσότερο 
διατεθειµένοι να ρισκάρουν, να επικοινωνήσουν και να υπερασπιστούν τις ιδέες τους, να 
συζητήσουν αµφιλεγόµενα ζητήµατα σε online οµάδες και να δηµιουργήσουν καταστάσεις 
όπου οι ίδιοι έχουν το ρόλο του εκπαιδευόµενου και του εκπαιδευτή ταυτόχρονα. 

Οι Bristow (2005), Connell (2005), Edington et al. (2005), Godwin (2003), Lamb 
(2004), O’Neill (2005), Schwartz et al. (2004) προτείνουν τις παρακάτω χρήσεις των wikis 
στην εκπαίδευση (στο Konieczny, 2007): 

• γρήγορη και εύκολη δηµιουργία απλών ιστοσελίδων για οποιοδήποτε σκοπό 
• εύκολη διαχείριση του µαθήµατος, ορισµός χρονικού πλαισίου, κλπ. 
• χρήση online και εύκολα εκσυγχρονιζόµενων προγραµµάτων σπουδών 
• διευκόλυνση της συνεργατικής συνεισφοράς σε γραπτά κείµενα και οµαδική 

συγγραφή  
• εντοπισµός της συνεισφοράς ενός χρήστη σε µια οµαδική συνθετική εργασία 
• ανάπτυξη συνθετικών εργασιών µε δυνατότητα για άµεση επισκόπηση από 

τους άλλους χρήστες 
• πίνακες συνοµιλίας 

                                                 
9 http://www.answers.com/connectivism 
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• υποστήριξη και καταγραφή χρηστών 
• εικονικά δωµάτια οµαδικής µελέτης 
• συλλογή δεδοµένων 
• ανατροφοδότηση για τους µαθητές και αυτοαξιολόγηση 
• επισκόπηση/κριτική µαθηµάτων, πηγών και εκπ/κών 
• συνεργατικές σηµειώσεις µαθηµάτων 

 

2.4.1. Εκπαιδευτικά οφέλη από τη χρήση των Wikis  

Οι Duffy & Bruns (2006) συνοψίζοντας τα εκπαιδευτικά οφέλη από τη χρήση των 
Wikis αναφέρουν ότι τα wikis προσφέρουν έναν online χώρο για συνεργατική δηµιουργία και 
συγγραφή, όντας διαθέσιµα σε όλους τους χρήστες του Web ή σε µέλη συγκεκριµένων 
κοινοτήτων. Με την εύκολη και γρήγορη δηµιουργία ιστοτόπων wiki χωρίς γνώσεις HTML ή 
άλλου software, ελαχιστοποιείται ο χρόνος που απαιτείται για να αναπτυχθούν αυτές οι 
δεξιότητες και καθώς όλο και περισσότεροι οργανισµοί υιοθετούν τα wiki για εσωτερική και 
εξωτερική συνεργασία και πληροφόρηση, οικοδοµούνται πολύ σηµαντικές δεξιότητες για το 
εργασιακό περιβάλλον.  

Τα wikis διαθέτουν εργαλεία που επιτρέπουν στους χρήστες να παρακολουθήσουν το 
ιστορικό των σελίδων και το ιστορικό των προσωπικών τους συνεισφορών και επιτρέπουν σε 
εκπ/κούς και µαθητές να δουν την εξέλιξη µιας γραπτής εργασίας (να αλληλεπιδράσουν µε το 
εξελισσόµενο κείµενο) σχολιάζοντάς την συνεχώς κατά την ανάπτυξή της και όχι µόνο το 
τελικό προϊόν. Ο Notari (2006) υποστηρίζει ότι µε το να σχολιάζουν οι µαθητές τις ιδέες-
έννοιες-δηµιουργίες των άλλων µαθητών, υποβοηθείται η οικοδόµηση της προσωπικής 
γνώσης και ενισχύονται οι µετα-γνωστικές ικανότητες. 

 
 
2.5 To WikiQuESD: Ένα ιστοδιερευνητικό µαθησιακό περιβάλλον 

για την ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε θέµατα Eκπαίδευσης για τη 
Bιώσιµη Aνάπτυξη 

 
 

H έννοια του WikiQuESD έχει αναπτυχθεί από το Μακράκη (2010) και συνδυάζει την 
πλατφόρµα Wiki, την ιδέα του WebQuest και τον προσανατολισµό στην Εκπαίδευση για τη 
Βιώσιµη Ανάπτυξη. Το πρότυπο της οθόνης ενός WikiQuESD  χωρίζεται σε 3 µέρη. Το 
αριστερό µέρος περιέχει 5 κύριους κόµβους:  

 
� την ενεργοποίηση 
� τις διδακτικές ενέργειες 
� τις µαθησιακές διαδικασίες 
� τη συλλογιστική ανάδραση/αξιολόγηση 
� προεκτάσεις  
 
Καθένα από αυτά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το σχεδιασµό και την οικοδόµηση 

παρεµβατικών µαθηµάτων µε τη χρήση του WikiQuESD. Υπάρχουν επιπλέον, δευτερεύοντες 
κόµβοι οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τις πηγές που χρησιµοποιηθήκαν και τους 
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δηµιουργούς. To κύριο δεξιό µέρος της οθόνης περιέχει το περιεχόµενο HTML που 
σχετίζεται µε κάθε κόµβο. Στο πάνω µέρος της µπάρας εργασίας τοποθετούµε τον τίτλο της 
διδακτικής ενότητας και στο δεξί  µέρος το λογότυπο της έδρας της UNESCO και 
συµπληρωµατικούς κόµβους σχετικά µε τα online εργαλεία που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν όπως Cmap, Blog, κλπ. Αυτά τα εργαλεία επαναπροσδιορίζουν τις ΤΠΕ 
ώστε να εµπλακούν οι µαθητές στην κριτική και αναστοχαστική σκέψη και στην εκπαίδευση 
για τη βιώσιµη ανάπτυξη. Η χρήση των ΤΠΕ µπορεί να προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες 
ώστε να προωθηθεί η αλλαγή στις διδακτικές µεθοδολογίες που απαιτούνται για την 
εκπαίδευση για τη βιώσιµη ανάπτυξη. Εντούτοις, αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει αρκετή 
ερευνητική δουλειά πάνω στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση για τη βιώσιµη ανάπτυξη και 
το WikiQuESD επιχειρεί να καλύψει αυτό το κενό.  
 

Το WikiQuESD βασίζεται στο θεωρητικό υπόβαθρο της κριτικής ή χειραφετικής 
εποικοδοµιστικής έρευνας και της µετασχηµατιστικής/αναστοχαστικής µάθησης µε ιδιαίτερη 
αναφορά στην εκπαίδευση για τη βιώσιµη ανάπτυξη. Ο χειραφετικός εποικοδοµισµός δέχεται 
ότι το µήνυµα σχηµατίζεται και η γνώση οικοδοµείται µέσα από τη συζήτηση µε 
συνοµήλικους και εκπαιδευτικούς, και µέσα από το στοχασµό που οδηγεί στη µάθηση µε 
βάση την αλλαγή (Kostoulas-Makrakis & Makrakis, 2008.). Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται 
να αναστοχαστούν πάνω στις δικές τους γνώσεις, προσωπικές θεωρίες µάθησης και 
διδακτικές πρακτικές. Η κύρια ιδέα πίσω από το WikiQuESD είναι ότι αφετηρία για τη 
µάθηση θα πρέπει να αποτελεί ένα αυθεντικό πρόβληµα µε το οποίο ο µαθητής επιθυµεί να 
ασχοληθεί. Είναι εποµένως µια µαθητοκεντρική προσέγγιση όπου ο µαθητής έχει την ευθύνη 
για τη µάθησή του µέσω της πλήρους συµµετοχής του σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του 
WikiQuESD τα οποία περιλαµβάνουν την ενεργοποίηση µε διάφορους τρόπους όπως π.χ. την 
εννοιολογική χαρτογράφηση, τον καταιγισµό ιδεών κλπ. Εν συνεχεία, γίνεται ο 
προσδιορισµός του προβλήµατος, ο προσδιορισµός των µαθησιακών αναγκών και εργασιών, 
η επεξεργασία και βελτίωσή τους, η οικοδόµηση και η εκ νέου οικοδόµηση νέας γνώσης, και 
η συνεχής στοχαστική ανατροφοδότηση.  

 
Όπως γίνεται σαφές από τα παραπάνω, απαιτούνται παιδαγωγικές διαδικασίες που είναι 

συµµετοχικές, στοχαστικές και χειραφετικές και οι οποίες οδηγούν στον προσωπικό και 
επαγγελµατικό µετασχηµατισµό των µαθητών µέσω της µετουσίωσης της οικοδοµηθείσας 
γνώσης και της κατανόησης των ζητηµάτων αειφορίας σε δράση.  

 
Τα κύρια τεχνολογικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του WikiQuESD µπορούν να 

συνοψιστούν στα εξής: 
� Πολλαπλοί τύποι και επίπεδα ‘σκαλωσιάς’ 
� Αυθεντικό περιεχόµενο, διδακτέα ύλη και µαθησιακοί στόχοι  
� Πολυτροπικά κείµενα και γραµµατισµοί  
� Αναστοχαστική ανατροφοδότηση / αξιολόγηση 
� Ενεργητική, εποικοδοµητική και αναστοχαστική διαδικασία που οδηγεί στην 

κατασκευή νοήµατος 
� Ουσιαστική συνεργασία, συνεργατικότητα και επικοινωνία 
� ∆υνατότητα µεταφοράς και αναπαραγωγικότητα 
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2.6 Η Αγγλική Γλώσσα στο ∆ηµοτικό Σχολείο 

2.6.1 Σκοπός, Στόχοι και Βασικές Aρχές του ΑΠΣ της Αγγλικής Γλώσσας  και 
του ∆ΕΠΠΣ Ξένων Γλωσσών

10 

Σύµφωνα µε το ΑΠΣ, γενικός σκοπός του µαθήµατος της Αγγλικής Γλώσσας είναι η 
«κατάκτηση στάσεων ζωής και συµπεριφορών σε µια µεταβαλλόµενη, πολύγλωσση και 
πολυπολιτισµική κοινωνία» και ειδικότερα επιδιώκεται «η γλωσσική παιδεία και η 
επικοινωνιακή ικανότητα». Η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας  στη διάρκεια της βασικής 
εκπ/σης (∆ηµοτικό και Γυµνάσιο) στοχεύει στην «προοδευτικά αναπτυσσόµενη ικανότητα 
των µαθητών να µετέχουν σε περιστάσεις επικοινωνίας µε µέσον την αγγλική γλώσσα, ώστε 
µεσοπρόθεσµα να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες της ιδιωτικής, σχολικής και κοινωνικής 
τους ζωής, και µακροπρόθεσµα να µπορούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις απαιτήσεις 
του κοινωνικού, εκπαιδευτικού και επαγγελµατικού τους χώρου και, κυρίως, να 
ευαισθητοποιηθούν για την αναγκαιότητα της δια βίου µάθησης» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
2003).  

Ως βασικοί άξονες γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των µαθητών τίθενται οι 
έννοιες  του εγγραµµατισµού, της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισµικότητας. Με τον 
εγγραµµατισµό επιδιώκεται η καλλιέργεια της προφορικής και γραπτής έκφρασης, η 
δυνατότητα σωστής χρήσης της αγγλικής γλώσσας σε ποικίλα επικοινωνιακά περιβάλλοντα, 
η κατοχή της δοµής της γλώσσας αλλά και η καλλιέργεια γνώσεων µε στόχο την επίτευξη της 
προσωπικής εξέλιξης του κάθε µαθητή που θα του επιτρέψει να λειτουργήσει 
αποτελεσµατικά ως µέρος του κοινωνικού συνόλου. Με την πολυγλωσσία, ανοίγονται νέες 
προοπτικές οργάνωσης του πνευµατικού κόσµου των µαθητών και αποκαλύπτεται η 
δυναµική σχέση της αγγλικής γλώσσας µε άλλες γλώσσες. Η αγγλική γλώσσα καθίσταται 
έτσι, όχι µόνο κώδικας επικοινωνίας αλλά και φορέας πολιτισµού µέσω της οποίας 
αποτυπώνονται, διαµορφώνονται και εκφράζονται ερµηνείες, αξίες και στάσεις που την 
καθιστούν κοινωνικό και πολιτιστικό αγαθό. Η επαφή µε τον αγγλόφωνο (και µη αγγλόφωνο) 
πολιτισµό, που προκύπτει από τη φυσική επικοινωνιακή χρήση της  γλώσσας, συµβάλλει στη 
δηµιουργία πολυπολιτισµικής συνείδησης που οδηγεί στο σεβασµό και την αποδοχή του 
διαφορετικού αλλά συγχρόνως, ενισχύει και διαπλάθει τις αξίες που διαµορφώνουν την 
εθνική ταυτότητα µέσα από την ανάδειξη των οµοιοτήτων και των διαφορών. 

 

2.6.2 Αρχές και Mεθοδολογία ∆ιδασκαλίας 

Σύµφωνα µε το ΑΠΣ της Αγγλικής Γλώσσας  και το ∆ΕΠΠΣ Ξένων Γλωσσών, 
προωθείται η διεπιστηµονική και διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης µε στόχο τη γενική 
παιδεία, την κοινωνικοποίηση των µαθητών καθώς και την ολόπλευρη καλλιέργεια της 
προσωπικότητάς τους µέσα από περιοχές που αναδεικνύουν την ολιστικότητα και την 
παραγωγή της γνώσης µέσα στον κοινωνικό και σχολικό χώρο έχοντας συγκεκριµένους 
επικοινωνιακούς και ευρύτερα κοινωνικούς στόχους µέσα από ποικίλα κοινωνικά θέµατα 
(φίλοι, ήθη και έθιµα, κλπ.), επιστηµονικά θέµατα (περιβάλλον, φυσικές καταστροφές, κλπ.), 
καθηµερινά θέµατα (διατροφή, µόδα, κλπ.). Η διδασκαλία δεν επικεντρώνεται στην 
κατάκτηση στείρων και αποσπασµατικών γνώσεων αλλά στις συγκεκριµένες γλωσσικές και 

                                                 
10 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003). ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών και Αναλυτικά 
Προγράµµατα. ΥΠΕΠΘ 
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πιθανές επικοινωνιακές ανάγκες στις οποίες θα χρειαστεί ή χρειάζεται να ανταποκριθούν οι 
µαθητές. Έτσι, ο εκπαιδευτικός απαιτείται να χρησιµοποιεί, πέρα από το βασικό εκπαιδευτικό 
υλικό που του παρέχεται, και υλικό που θα παράξει ο ίδιος σε συνεργασία µε τους µαθητές 
του. 

Στηρίζεται η συµµετοχική µάθηση µε συγκεκριµένους στόχους για την εκτέλεση 
προγραµµάτων δράσης στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον µέσα από τα οποία οι µαθητές 
θα εµπλακούν άµεσα και ενεργά στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού 
λόγου στην Αγγλική Γλώσσα αξιοποιώντας την προηγούµενη γνώση τους, την εµπειρία τους, 
την κρίση τους, τις αισθήσεις τους, τις νοητικές τους ικανότητες, τα ενδιαφέροντα τους. 
Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στην ανάπτυξη της επικοινωνίας µε ρεαλιστικούς τρόπους µέσα 
από αυθεντικά κείµενα και δραστηριότητες οι οποίες να δηµιουργούν πραγµατικές 
επικοινωνιακές περιστάσεις όπως η διαδικτυακή επικοινωνία ή τα σχέδια εργασίας (projects).  

 

2.6.3 Τα Νέα Βιβλία για την Αγγλική Γλώσσα της ΣΤ΄ τάξης του ∆ηµοτικού 
Σχολείου  

Το σχολικό έτος 2009-2010 εισ’ηχθησαν νέα διδακτικά βιβλία για το µάθηµα των 
Αγγλικών ∆΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξης των οποίων το περιεχόµενο και ο σχεδιασµός βασίζεται στις 
αρχές του εγγραµµατισµού, της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισµικότητας, όπως 
επιτάσσει το ΑΠΣ και το ∆ΕΠΠΣ (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003). 

Τα νέα βιβλία  των Αγγλικών της ΣΤ΄ τάξης αντιστοιχούν περίπου στο Επίπεδο Α2 
του Common European Framework (CEF) και δίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές να 
χρησιµοποιήσουν την αγγλική γλώσσα µέσα από και για πραγµατικές περιστάσεις. 
Ελήφθησαν υπόψη η ηλικία, οι ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και οι προηγούµενες γνώσεις των 
µαθητών κατά το σχεδιασµό της ύλης του εγχειριδίου αυτού. Η διδασκαλία της γραµµατικής 
προσεγγίζεται µε επαγωγικό και συµπερασµατικό τρόπο (inductive and deductive approach) 
και το λεξιλόγιο αναπτύσσεται και εξασκείται µέσα από αυθεντικά κείµενα. Τα κείµενα 
περιλαµβάνουν και στοιχεία από ποικίλα µαθήµατα αξιοποιώντας τη διεπιστηµονική 
προσέγγιση στη γνώση. Οι 4 γλωσσικές δεξιότητες (αναγνωστική, ακουστική, οµιλίας και 
γραπτού λόγου) καλλιεργούνται µέσα από επικοινωνιακές δραστηριότητες που ενθαρρύνουν 
την αυτονοµία και την κριτική σκέψη ενώ συγχρόνως, γραφήµατα, εικόνες, χάρτες, κλπ. 
προσφέρουν στους µαθητές τη δυνατότητα να αντιληφθούν το παρόν κοινωνικό και 
πολιτισµικό πλαίσιο.  Στρατηγικές µάθησης, δηλώσεις του τύπου µπορώ-να-κάνω και τεστ 
αυτοαξιολόγησης βοηθούν τους µαθητές να αντιληφθούν το προσωπικό τους µαθησιακό στυλ 
και να αποκτήσουν αυτονοµία στη µάθηση. 

Το υλικό αποτελείται από 10 διδακτικές ενότητες. Κάθε ενότητα βασίζεται σε ένα 
γενικό θέµα και χωρίζεται σε 3 µαθήµατα (lessons). Για να δοθεί η δυνατότητα στους 
µαθητές να αξιοποιήσουν τις δηµιουργικές τους δυνάµεις και να χρησιµοποιήσουν την 
αγγλική γλώσσα για επικοινωνιακούς λόγους που θα έχουν νόηµα για αυτούς (meaningful), 
στο 3ο µάθηµα (lesson) κάθε ενότητας εκπονείται ένα σχέδιο εργασίας (project) σχετικό µε το 
θέµα και τα γλωσσικά στοιχεία της ενότητας αυτής.                                                                                                            
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2.7 Η Μέθοδος Project                                             

Eτυµολογικά ο όρος project προέρχεται από το λατινικό ρήµα ‘projicere = σχεδιάζω, 
σκοπεύω, βάζω κάτι στο µυαλό µου’. Tο project βασίζεται στις αρχές της εµπειρικής και 
συνεργατικής µάθησης και έχει ως κύριο σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στους µαθητές να 
µάθουν ‘πράττοντας’ ώστε να ενισχυθεί η κριτική σκέψη και οι αλληλεπιδραστικές τους 
δεξιότητες. Η υλοποίησή του προϋποθέτει την οµαδική εργασία και την ενεργητική 
συµµετοχή των µαθητών οι οποίοι µετατρέπονται από παθητικοί δέκτες σε ενεργητικούς 
ποµπούς γνώσης. Η µέθοδος project υποστηρίζει τη διεπιστηµονικότητα και διαθεµατικότητα 
καθώς οι µαθητές χρειάζεται να χρησιµοποιήσουν τα γλωσσικά φαινόµενα/δοµές της 
γλώσσας, στα οποία εκτέθηκαν στη συγκεκριµένη ενότητα,  και να αξιοποιήσουν τις 
γλωσσικές και κοινωνικές τους δεξιότητες για να παράξουν ένα τελικό προϊόν (διαφηµιστικό 
µήνυµα, γράµµα, αφίσα, τραγούδι, κλπ.).  

Βασικά χαρακτηριστικά της µεθόδου project:                                                                                                                             

1. Οργάνωση των µαθητών σε οµάδες 
2. ∆υνατότητα ανάληψης πρωτοβουλίας από τους µαθητές αναφορικά µε το 

περιεχόµενο και τη µεθοδολογική προσέγγιση της διδακτικής ενότητας 
3. Εσωτερική οργάνωση (αυτο-οργάνωση) της οµάδας αναφορικά µε τον επιµερισµό 

των εργασιών, τη διεκπεραίωση των ενεργειών και τον έλεγχο των 
αποτελεσµάτων της οµάδας 

4. Ανακάλυψη και ρεαλιστική χρήση της γνώσης-Αυτονοµία στη µάθηση 
5. Καλλιέργεια της κριτικής σκέψης µέσα από την αναζήτηση, συλλογή, καταγραφή 

και αξιολόγηση της πληροφορίας 
6. Καλλιέργεια της ικανότητας για αξιολόγηση µέσα από τη συνεχή αξιολόγηση του 

εαυτού, της οµάδας, του τελικού προϊόντος 
7. Καλλιέργεια της ικανότητας διαχείρισης εντάσεων και συγκρούσεων µέσα από 

δηµοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

Όσο και αν η µέθοδος project είναι µια ανοιχτή και ευέλικτη πρόταση διδασκαλίας,  
προϋποθέτει αυστηρή οργάνωση όχι στα στάδια υλοποίησης (πρωτοβουλία, κριτική 
ανταλλαγή απόψεων, διαµόρφωση πλαισίου δράσης, υλοποίηση, περάτωση, αξιολόγηση των 
εργασιών) που ενδέχεται να µην ακολουθούν πάντοτε την ίδια σειρά, αλλά η συνεχής 
ενηµέρωση και ανατροφοδότηση ατόµων και οµάδων για τις ενέργειές τους και η τήρηση 
ενός χρονικού πλαισίου εντός του οποίου χρειάζεται να περατωθεί το project είναι πολύ 
βασική παράµετρος για να ικανοποιηθούν οι τιθέµενοι στόχοι και να αξιοποιηθεί η εµπειρία. 

 

2.8 Η Eκπαίδευση για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη 

2.8.1 Βιώσιµη Ανάπτυξη: µια εξελισσόµενη έννοια 

“Our biggest challenge in this new century is to take an 
idea that seems abstract –sustainable development- and 
turn it into a reality for all the world’s people” 

  Kofi Annan (Γενικός Γραµµατέας ΗΕ) 
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Το 1992 στο Ρίο ντε Τζανέιρο κατά τη ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το 
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (UNCED) υιοθετήθηκε το σχέδιο δράσης, γνωστό ως Ατζέντα 
21, που περιείχε τις αρχές σύµφωνα µε τις οποίες µπορούσαν να βοηθηθούν κυβερνήσεις και 
άλλοι φορείς ώστε να εφαρµόσουν πολιτικές και προγράµµατα βιώσιµης ανάπτυξης. H 
UNESCO ορίστηκε από την Επιτροπή για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη ως ο οργανισµός που θα 
αναλάµβανε την επίσπευση της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης και το συντονισµό των 
δράσεων των µετόχων. Στο κεφάλαιο 36 της Ατζέντα 21 (∆ιακήρυξη του Ρίο) ορίζεται ο 
καταλυτικός ρόλος της εκπαίδευσης στην πορεία προς τη βιώσιµη ανάπτυξη11. 

Η έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης τονίζεται ότι είναι συνεχώς εξελισσόµενη  και 
σηµαίνει τη θέληση να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής όλων, συµπεριλαµβανοµένων και των 
µελλοντικών γενεών, µέσω της συµφιλίωσης της οικονοµικής ανάπτυξης, της κοινωνικής 
ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής προστασίας. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής αποκτά 
διαφορετική σηµασία ανάλογα µε τη χώρα, την περιφέρεια ή και την ήπειρο, εντούτοις, καµιά                                                                      
διοικητική αρχή ή µεµονωµένο άτοµο δεν µπορεί να την πετύχει εξαιτίας της φύσης των 
προκλήσεων που πρέπει να αντιµετωπιστούν και που απαιτούν παγκόσµια, συλλογική και 
ατοµική δέσµευση12. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής, όµως, υπονοεί και αλλαγή στη 
µάθηση. Ο Γενικός ∆ιευθυντής της UNESCO Koichiro Matsuura τονίζει: «η εκπ/ση - όλων 
των τύπων και επιπέδων - δεν είναι µόνο αυτοσκοπός αλλά και ένα από τα πιο ισχυρά 
εργαλεία που έχουµε για να επιφέρουµε τις αλλαγές που απαιτούνται για να πετύχουµε τη 
βιώσιµη ανάπτυξη».                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.8.2 Το πέρασµα από την Περιβαλλοντική Eκπαίδευση στην Eκπαίδευση για τη 
Βιώσιµη Ανάπτυξη 

Στη δεκαετία του 1990 η αυξανόµενη ανησυχία για τα περιβαλλοντικά και 
αναπτυξιακά προβλήµατα οδήγησε στην αυξανόµενη υποστήριξη µιας εκπαιδευτικής 
προσέγγισης που θα λάµβανε υπόψη της όχι µόνο την άµεση περιβαλλοντική αναβάθµιση ως 
σκοπό, αλλά που θα επιλαµβανόταν µακροπρόθεσµα της εκπαίδευσης για τη βιωσιµότητα, 
έναν τύπο περιβαλλοντικής εκπ/σης που διέφερε σηµαντικά από το α-πολιτικό, 
νατουραλιστικό και επιστηµονικό έργο που υλοποιήθηκε υπό το λάβαρο της περιβαλλοντικής 
εκπ/σης από τη δεκαετία του ’70 µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’80 (Tilbury, 1995).  

Ο συνολικός επαναπροσδιορισµός της εκπαίδευσης προς τη βιωσιµότητα, µιας 
πολυπαραγοντικής έννοιας, προς µια εκπαιδευτική προσέγγιση η οποία να εµπερικλείει όλα 
τα επιστηµονικά πεδία, κρίθηκε επιτακτικός  ώστε να διερευνηθεί καλύτερα η σχέση ανάµεσα 
στην περιβαλλοντική ποιότητα, την οικολογία και την κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση µε 
τις πολιτικές πτυχές που υποκρύπτονται πίσω τους (ό.π.). Η έµφαση παύει να περιορίζεται 
στις περιβαλλοντικές έννοιες αυτές καθαυτές και µεταφέρεται στις πολύπλοκες 
αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονοµία που έχουν φέρει 
τον πλανήτη µας σε αυτή τη µη-βιώσιµη θέση  (Combes, 2005). 

 

 
                                                 
11 http://portal.unesco.org/education/en/files/30364/11035295513brief_on_ESD.pdf/brief%2Bon%2BESD.pdf 
12 UN Decade of Educ. for Sust. Dev. 2005-2014. The DESD at a glance 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001416/141629e.pdf 
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2.8.3 Η Eκπαίδευση για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη 

Η εκπ/ση για τη βιώσιµη ανάπτυξη είναι «ένα νέο όραµα για µια εκπαίδευση που 
επιζητεί να  εξουσιοδοτήσει τους ανθρώπους κάθε ηλικίας να αναλάβουν την ευθύνη για τη 
δηµιουργία ενός βιώσιµου µέλλοντος” (UNESCO, 2002). Είναι µια διαδικασία προς την 
κοινωνική αλλαγή που επιχειρεί να ενδυναµώσει - µέσω της εκπαίδευσης, της επιµόρφωσης 
και της επίγνωσης των πολιτών - τις αξίες, τις συµπεριφορές και τους τρόπους ζωής που 
απαιτούνται για ένα βιώσιµο µέλλον. Προσφέρει ένα όραµα για µια εκπ/ση που θα βοηθήσει 
τους ανθρώπους να καταλάβουν καλύτερα τον κόσµο στον οποίο ζουν και να ατενίσουν το 
µέλλον µε ελπίδα και πεποίθηση, έχοντας επίγνωση του ρόλου που µπορούν να παίξουν ώστε 
να αντιµετωπιστούν τα πολύπλοκα και  αλληλένδετα προβλήµατα που απειλούν το µέλλον 
µας, όπως η φτώχεια, η αλόγιστη κατανάλωση, η περιβαλλοντική υποβάθµιση, η αύξηση του 
πληθυσµού, η ανισότητα των φύλων, η υγεία, οι συγκρούσεις, η παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων

13.  

Η εκπαίδευση για τη µετάβαση σε µια βιώσιµη κοινωνία απαιτεί, πρώτιστα, µια 
ασυµβίβαστη αφοσίωση στη ζωή και τη διαφύλαξή της και πρέπει να περιλαµβάνει την 
επίγνωση της τραγικότητας σε ό,τι αφορά στα ανθρώπινα, την αναγνώριση δηλ. της ‘ύβρεως’ 
την οποία διαπράττουν οι άνθρωποι απέναντι στο περιβάλλον (Orr, 1992). Ο Combes (2005: 
215) αναφέρει ότι η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µια διαδικασία που αναπτύσσει την κριτική 
σκέψη ταυτόχρονα µε την καλλιέργεια της επίγνωσης, της γνώσης και της κατανόησης του 
περιβάλλοντος και τονίζει ότι εκπ/ση για τη βιώσιµη ανάπτυξη σηµαίνει να µαθαίνουµε:                                                                                                                              

• να σεβόµαστε, να εκτιµούµε και να διαφυλάττουµε τα επιτεύγµατα του 
παρελθόντος 

• να εκτιµούµε τα θαυµάσια κατασκευάσµατα (wonders) και τους λαούς της Γης                            
• να ζούµε σε ένα κόσµο όπου όλοι οι άνθρωποι έχουν επαρκές φαγητό για µια                                                                                                                               

υγιεινή και παραγωγική ζωή 
• να αποτιµούµε, να φροντίζουµε για και να αποκαθιστούµε την κατάσταση του 

Πλανήτη µας 
• να δηµιουργούµε και να απολαµβάνουµε έναν καλύτερο, ασφαλέστερο και 

δικαιότερο κόσµο 
• να είµαστε µεριµνώντες πολίτες οι οποίοι ασκούν τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις τους σε τοπικό, εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο 

Η εκπ/ση για τη βιώσιµη ανάπτυξη χρειάζεται να ειδωθεί ως µια κοινωνική 
διαδικασία η οποία συνεισφέρει στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη του ατόµου και όχι ως ένα 
οριοθετηµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα (Tilbury, 1995). Ο Orr (1992) σηµειώνει ότι η εκπ/ση 
για τη βιωσιµότητα θα είναι ο συνδετικός κρίκος ανάµεσα στα επιστηµονικά πεδία αλλά και 
ανάµεσα σε ανόµοια στοιχεία της προσωπικότητας, όπως το µυαλό, τα χέρια και η καρδιά. 
Μια τέτοια συνδετική εκπ/ση (connective education), προσθέτει, πρέπει να στοχεύει στην 
αλλαγή της δοµής και των σκοπών της εκπ/σης µε δυο απώτερους στόχους: α) την 
εγκαθίδρυση µιας κοινότητας ζωής που θα περιλαµβάνει τις µελλοντικές γενεές, άτοµα από 
κάθε φύλο, φυλή και εθνότητα, πλούσιους και φτωχούς, και το φυσικό κόσµο και, β) την 
προσωπική ολοκλήρωση και υπέρβαση, µε την έννοια που απέδιδαν οι αρχαίοι Έλληνες στη 
λέξη ‘Παιδεία’ και που περιλάµβανε την αυτο-µεταµόρφωση, την προσωπική ολοκλήρωση 
και αξιοσύνη.  

                                                 
13 http://www.unesco.org/education/tlsf/TLSF/decade/uncomESD_FS.htm 
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Σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι µαθητές χρειάζεται να διαπραγµατευτούν µε τις 
οικολογικές, κοινωνικές και οικονοµικές αλληλεξαρτήσεις των περιβαλλοντικών ζητηµάτων, 
να αντιληφθούν τις βασικές αιτίες τους και να προτείνουν ενδεχόµενες λύσεις µέσα σε ένα 
περιβάλλον ενεργητικής µάθησης που θα τους επιτρέπει να συσχετίζουν τις πληροφορίες που 
λαµβάνουν µε τις ήδη υπάρχουσες γνωστικές τους δοµές. Η Vargas (2000) επισηµαίνει ότι 
µέσω της ολιστικής και διαθεµατικής προσέγγισης των προγραµµάτων θα επιτευχθεί η 
προετοιµασία πολιτών που θα διακρίνονται για την ικανότητα επίλυσης προβληµάτων µέσα 
σε ένα δηµοκρατικό πλαίσιο. 

Ο ρόλος που καλείται να διαδραµατίσει η βασική εκπαίδευση είναι σηµαντικός 
(Combes 2005, Martins et al 2006). Είναι απολύτως αναγκαίο η νέα γενιά να αποκτήσει 
επίγνωση σε ζητήµατα βιωσιµότητας καθώς τότε αναπτύσσονται στάσεις, αξίες και 
συµπεριφορές γύρω από το περιβάλλον. Είναι, εποµένως, επιτακτική ανάγκη να 
ενσωµατωθούν θέµατα βιωσιµότητας στο πλαίσιο των υποχρεωτικών µαθηµάτων στο 
σχολείο. Οι Martins et al (2006) υποστηρίζουν ότι «είναι µια ευκαιρία για εκπαίδευση µέσω 
του ζειν» (training by living), όπου οι µαθητές θα καλλιεργήσουν το αίσθηµα υπευθυνότητας 
απέναντι στο περιβάλλον.  

 

2.8.4 Η ∆εκαετία της Eκπαίδευσης για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (2005-2014) 

Η ∆ιεθνής Συνδιάσκεψη για το Περιβάλλον (World Summit on Sustainable 
Development) που πραγµατοποιήθηκε το 2002 στο Γιοχάνεσµπουργκ επικύρωσε τον 
κεντρικό ρόλο της εκπ/σης για την επίτευξη της βιωσιµότητας και η Γενική Συνέλευση των 
Ηνωµένων Εθνών (United Nations General Assembly), στη 57η Συνεδρία το ∆εκέµβριο του 
2002, ανακήρυξε τη δεκαετία 2005-2014 ως τη ∆εκαετία της Eκπαίδευσης για τη Βιώσιµη 
Ανάπτυξη(Decade of Education for Sustainable Development-DESD). Η UNESCO ορίστηκε 
ως ο υπεύθυνος φορέας προώθησης της ιδέας οπότε και οι χώρες-µέλη της καλούνται να 
αναλάβουν πρωτοβουλίες και να υλοποιήσουν προγράµµατα για την προαγωγή της 
εκπαίδευσης για τη βιώσιµη ανάπτυξη. Το κύριο όραµα της ∆εκαετίας της Eκπαίδευσης για 
τη Βιώσιµη Ανάπτυξη  είναι ένας κόσµος όπου καθένας έχει την ευκαιρία να οφεληθεί από 
την εκπ/ση και να µάθει τις αξίες, τις συµπεριφορές και τους τρόπους ζωής που απαιτούνται 
για ένα βιώσιµο µέλλον και ένα θετικό κοινωνικό µετασχηµατισµό (Combes, 2005).  

 

2.8.5 Ο Ρόλος των Εκπαιδευτικών 

Οι εκπ/κοί για να µπορέσουν να υλοποιήσουν τις αρχές της Eκπαίδευσης για τη 
Βιώσιµη Ανάπτυξη χρειάζεται να έχουν επιµόρφωση και ειδικές γνώσεις πάνω στα 
προβλήµατα βιωσιµότητας λαµβάνοντας υπόψη τη διαφορετική τους κατάρτιση και 
εκπαίδευση και χρειάζεται να αποτελέσει µέρος της τυπικής τους εκπαίδευσης και 
επιµορφωτικής διαδικασίας. Είναι θεµελιώδες, επίσης, να µπορούν να αναπτύσσουν 
διδακτικό υλικό και αρθρωτές ενότητες (modules) πράγµα που θα βοηθήσει να βελτιωθεί η 
κατάσταση µέσα σε ένα διαπολιτισµικό πλαίσιο. Oι Martins et al (2006) υποστηρίζουν ότι οι 
εκπ/κοί χρειάζεται να λάβουν υπόψη τους τις ποικίλες πολιτισµικές απόψεις κατά την 
επεξεργασία διδακτικού υλικού εφόσον η πολιτισµική ποικιλότητα ενδέχεται να δηµιουργεί 
δυσκολία στους εκπ/κούς να προσεγγίσουν έννοιες βιώσιµης ανάπτυξης. 
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Μια διεπιστηµονική προσέγγιση στη διδασκαλία και την έρευνα ζητηµάτων 
βιωσιµότητας είναι πολύ σηµαντική για να καταπιαστούν οι µαθητές µε αυτά τα πολύπλοκα 
θέµατα και τα πολλαπλά τεχνικά και επιστηµονικά ζητήµατα που περικλείει η βιωσιµότητα 
(Martins et al, 2006). Οι εκπαιδευτικοί, όπως και οι µαθητές, απαιτείται να στοχάζονται 
κριτικά απέναντι στις δικές τους κοινότητες,  να αναγνωρίζουν τα µη-βιώσιµα στοιχεία στη 
ζωή τους και να εξερευνούν τις εντάσεις ανάµεσα σε αντικρουόµενες αξίες και σκοπούς14. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 http://portal.unesco.org/education/en/files/30364/11035295513brief_on_ESD.pdf/brief%2Bon%2BESD.pdf 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Εισαγωγή 
 
Για το σχεδιασµό και την παραγωγή της εφαρµογής ελήφθησαν υπόψη οι αρχές της 

εποικοδοµιστικής θεωρίας µάθησης και της κριτικής-κοινωνικής θεωρίας. Σύµφωνα µε τις 
αρχές του εποικοδοµισµού, οι µαθητές χρειάζεται να εµπλέκονται σε δραστηριότητες που 
στοχεύουν στην προσωπική οικοδόµηση µάθησης µε νόηµα. Οι µαθητές αλληλεπιδρούν µε 
και εξερευνούν το µαθησιακό υλικό ενσωµατώνοντας τις νέες γνώσεις στις υπάρχουσες 
γνωστικές δοµές τους για την κατασκευή προσωπικού νοήµατος που θα καθιστά δυνατή τη 
µάθηση (meaningful learning). Mε τον τρόπο αυτό, εµπλουτίζονται, διευρύνονται και 
εξελίσσονται συνεχώς οι γνωστικές δοµές των µαθητών ενδυναµώνοντας την ικανότητά τους 
να χειρίζονται επιτυχώς ζητήµατα της καθηµερινότητας. Ζώντας στον αιώνα της 
παγκοσµιοποίησης και µεγαλώνοντας σε ένα πλαίσιο επικράτησης του καπιταλιστικού 
µοντέλου ανάπτυξης, χρειάζεται να προσφέρουµε στους µαθητές µας τη δυνατότητα να 
αναπτύξουν την αυτοσυνείδησή τους ως προς την ατοµική και συλλογική ενεργό συµµετοχή 
τους στα κοινωνικά και εκπαιδευτικά δρώµενα (Μακράκης2000). Η oριζόντια εισαγωγή και 
χρήση των ΤΠΕ στην εκπ/ση µέσω της ενσωµάτωσής τους στα επιµέρους γνωστικά 
αντικείµενα του αναλυτικού προγράµµατος

15 και η διεπιστηµονική προσέγγιση στη 
διδασκαλία και µάθηση στοχεύουν στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και τονίζουν τη 
σηµασία της συµµετοχικής µάθησης. Η ανάγκη να στραφούµε σε αυθεντικές δραστηριότητες 
που αφορούν σε πραγµατικά ζητήµατα του κόσµου µας, όπως ζητήµατα βιώσιµης ανάπτυξης 
εντός του κοινωνικοπολιτισµικού µας πλαισίου, µας καθοδήγησε στη δηµιουργία του 
περιβάλλοντος διδασκαλίας και µάθησης της εργασίας µας.  

 
 
3.1 Κοινωνικός Εποικοδοµισµός 
 

       «Γλώσσα και κουλτούρα είναι τα πλαίσια  
διαµέσου των οποίων η ανθρώπινη εµπειρία  

επικοινωνεί και κατανοεί την πραγµατικότητα.» 
L. Vygotsky 

 
Σύµφωνα µε τον κοινωνικό εποικοδοµισµό, του οποίου κυριότερος εκπρόσωπος είναι 

ο L. Vygotsky, η γνώση έχει κοινωνικό χαρακτήρα και είναι το αποτέλεσµα της κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης µέσω της γλώσσας µέσα σε ένα συγκεκριµένο κοινωνικοπολιτισµικό 
πλαίσιο. Παρόλο που οι ιδέες του Vygotsky ήταν γνωστές ήδη πριν από το 1934 (έτος 
θανάτου του Ρώσου ψυχοπαιδαγωγού), µόνο τις τελευταίες δεκαετίες το έργο του επηρέασε 
καθοριστικά τη σύγχρονη θεώρηση της γνωστικής ανάπτυξης καθώς το επιστηµολογικό 
ενδιαφέρον στράφηκε στην επικοινωνιακή και πολιτιστική διάσταση της µάθησης, διάσταση 
που ευνοήθηκε από τις ραγδαίες εξελίξεις στον τοµέα των Νέων Τεχνολογιών και τις 
γενικότερες εξελίξεις στο χώρο των κοινωνικών επιστηµών, όπως η ανάπτυξη της 
κοινωνιογλωσσολογίας, της επικοινωνιολογίας, της συστηµικής, κ.ά. (Ράπτης & Ράπτη, 
2001). O Kόµης (2004: 94) συνοψίζει τα τέσσερα κύρια χαρακτηριστικά του κοινωνικού 
εποικοδοµισµού: 

• η ενεργός γνωστική οικοδόµηση που συντελεί στην εκ βάθους κατανόηση 

                                                 
15 βλ. Μακράκης, Β. (2000: 36) 
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• η εγκαθιδρυµένη µάθηση (situated cognition) που λαµβάνει χώρα σε 
συγκεκριµένο πλαίσιο [...] µε αυτόνοµη δραστηριότητα και κοινωνική και 
νοητική υποστήριξη 

• η κοινότητα, µέσα στην οποία λαµβάνει χώρα η µάθηση, συντελεί στη διάχυση 
της κουλτούρας και των πρακτικών της 

• η συνοµιλία (discourse) που καθιστά εφικτή τη συµµετοχή και τη 
διαπραγµάτευση στο πλαίσιο της κοινότητας 

 
Σύµφωνα µε τον Vygotsky, πρωταρχική σηµασία για τη νοητική ανάπτυξη του 

ατόµου έχει η διαµεσολάβηση των κοινωνικών γεγονότων και των πολιτισµικών εργαλείων 
και η εσωτερίκευση των σηµασιών µε τις οποίες αυτά είναι φορτισµένα. Η οικειοποίηση 
επέρχεται µέσα από µια διαλεκτική διαδικασία µετασχηµατισµών που πραγµατοποιεί το 
άτοµο καθώς επιχειρεί να εντάξει οργανικά τα κοινωνικά στοιχεία µέσα στα υπάρχοντα 
ατοµικά σχήµατα (Ματσαγγούρας, 2003: 122). Έτσι, η οικοδόµηση της γνώσης είναι εφικτή 
µέσα σε συνεργατικά περιβάλλοντα διαµέσου συζητήσεων ανάµεσα σε άτοµα ή οµάδες που 
εµπερικλείουν τη δηµιουργία και κατανόηση της επικοινωνίας και την από κοινού υλοποίηση 
δραστηριοτήτων (Κόµης, 2004). Μέσω της επικοινωνίας που λαµβάνει χώρα µε τη 
διαµεσολάβηση της γλώσσας, που είναι ένα πολιτισµικό εργαλείο, οι κοινωνικές σχέσεις 
µετατρέπονται σε νοητικές λειτουργίες. Η ατοµική πρόσληψη του κοινωνικού γεγονότος, 
δηλ. η εσωτερίκευση και οικειοποίηση των νοηµάτων, οδηγεί στο µετασχηµατισµό της 
νοητικής διαδικασίας και τελικά στο µετασχηµατισµό του ίδιου του ατόµου (Ράπτης & 
Ράπτη, 2001).  Όπως σηµειώνει ο Vygotsky (ό.π.: 94),  

 
«Κάθε λειτουργία στην πολιτιστική ανάπτυξη εµφανίζεται δυο φορές: την πρώτη φορά 

στο κοινωνικό επίπεδο και, αργότερα, στο ατοµικό. Πρώτα δια-ψυχολογικά (µεταξύ 
ανθρώπων) και µετά ενδο-ψυχολογικά (εσωτερικά). Αυτό ισχύει και όσον αφορά την προσοχή, 
τη λογική µνήµη, το σχηµατισµό εννοιών και την ανάπτυξη της βούλησης. Όλες οι υψηλού 
επιπέδου λειτουργίες ξεκινούν ως πραγµατικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ ανθρώπων. Η 
εσωτερίκευση µετασχηµατίζει την ίδια τη νοητική διαδικασία και αλλάζει τη δοµή και τη 
λειτουργία της». 

 
Για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του ατόµου καθοριστικό ρόλο παίζουν τα 

διαµεσολαβητικά εργαλεία τα οποία µπορεί να είναι υλικά, εικονικά, παραπεµπτικά, 
συµβολικά καθώς και κοινωνικά στοιχεία του πολιτισµού τα οποία είναι φορτισµένα µε το 
ιδιαίτερο σηµασιολογικό φορτίο του κοινωνικοπολιτισµικού περιβάλλοντος  στο οποίο 
αναφέρονται (Ράπτης & Ράπτη, 2001). Έτσι, η ιδιαίτερη κουλτούρα ενός  
κοινωνικοπολιτισµικού συστήµατος και τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για επικοινωνία 
(και κυρίως η γλώσσα) οδηγούν στην ανάπτυξη της γνωστικότητας του ατόµου και 
αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη µάθηση και εξέλιξή του (Κόµης, 2004: 96). 
Ειδικότερα, κατά την αλληλεπίδραση παιδιού και ενηλίκου, η γλώσσα είναι εκείνη που 
παρέχει τις αρχικές δοµές για την πνευµατική δραστηριότητα των παιδιών και 
εσωτερικεύεται καθώς η σκέψη του παιδιού γίνεται περισσότερο ανεξάρτητη. Τα παιδιά,  
περνούν από το στάδιο του εξωτερικού διαλόγου, που αφορά στην επικοινωνία µε τους 
άλλους, στον εσωτερικό διάλογο για να βοηθήσουν τον εαυτό τους µε τη σκέψη τους και 
εντέλει στο στάδιο όπου δηµιουργούν τη δική τους προσωπική γλώσσα, τα προσωπικά τους 
νοήµατα (Ράπτης & Ράπτη, 2001).  Ο Κόµης (2004: 96) επισηµαίνει ότι στη διαδικασία αυτή 
το παιδί διαθέτει κοινωνικά κίνητρα και ότι το ίδιο δρα ενεργά διαµορφώνοντας τη γνωστική 
του πραγµατικότητα. 
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Ο κοινωνικός χαρακτήρας της νοητικής ανάπτυξης του ατόµου στη θεωρία του 
Vygotsky καταδεικνύεται καλύτερα στην έννοια της ‘Ζώνης της Επικείµενης Ανάπτυξης’ 
(Ζone of Proximal Development) την οποία ορίζει ως «την απόσταση µεταξύ του 
κατεχόµενου επιπέδου ανάπτυξης, όπως αυτό προσδιορίζεται από την ανεξάρτητη [ατοµική] 
επίλυση προβληµάτων, και το επίπεδο της εν δυνάµει ανάπτυξης, όπως προσδιορίζεται από 
την ικανότητα [του ατόµου] να επιλύει προβλήµατα κάτω από την καθοδήγηση ενηλίκων, ή 
µέσα από τη συνεργασία µε ικανότερους συνοµηλίκους» (Vygotsky, 1978, στο 
Ματσαγγούρας, 2003: 122). Για να κατακτήσει το άτοµο τη δυνατότητα να 
δραστηριοποιείται αυτόνοµα χρειάζεται να µεσολαβήσει η γνωστική υποστήριξη άλλων και η 
υποκειµενική εσωτερίκευση νοηµάτων-πολιτιστικών προϊόντων του περιβάλλοντός του- που 
θα οδηγήσουν στη γνωστική του ανάπτυξη και οικοδόµηση των προσωπικών του νοηµάτων. 
Η σηµασία του διαµεσολαβητικού ρόλου του εκπ/κού καθώς και των κοινωνικών εταίρων 
στη γνωστική ανάπτυξη του ατόµου αποκτά καθοριστικό ρόλο στην έννοια του πλαισίου 
στήριξης/’σκαλωσιάς’ (scaffolding) που αφορά στην παροχή υποστήριξης και καθοδήγησης 
εκ µέρους του εκπ/κού ή των κοινωνικών εταίρων ώστε να υποστηριχτεί η εξέλιξη της 
γνωστικής ανάπτυξης του ατόµου. Χρησιµοποιώντας ο εκπ/κός ένα µοντέλο σταδιακής 
απόσυρσης της καθοδήγησης παρέχει στους µαθητές τη δυνατότητα να µάθουν να 
λειτουργούν αυτόνοµα επιλύοντας µόνοι τους τα ζητήµατα που ενδέχεται να προκύψουν. Ο 
εκπ/κός, εποµένως, µετατρέπεται από αναµεταδότη γνώσης σε ενεργό µέτοχο στη διαδικασία 
της µαθησιακής επικοινωνίας, σε διαµεσολαβητή της επίσηµης κουλτούρας και, συχνά, σε 
διαπραγµατευτή εννοιών (Ράπτης, 2001: 101). 

 
Έτσι, η δηµιουργία περιβαλλόντων µάθησης που επικεντρώνονται σε αυθεντικές 

δραστηριότητες επίλυσης ζητηµάτων που εντάσσονται στο βιωµατικό και µαθησιακό χώρο 
των µαθητών καθίστανται αναγκαία. Ο Μακράκης (2000) επισηµαίνει ότι ένα 
εποικοδοµηστικό περιβάλλον µάθησης µε τη χρήση των ΝΤ χρειάζεται να στοχεύει σε 
ανώτερου επιπέδου είδη µάθησης τα οποία αφορούν σε διαδικασίες όπως η υπόθεση, ο 
έλεγχος, η ανάλυση, η σύνθεση, η ερµηνεία και ο στοχασµός. Έτσι, για την ανάπτυξη των 
γνωστικών δοµών των µαθητών καθώς και των µεταγνωσιακών και κοινωνικών ικανοτήτων 
τους απαιτείται η παροχή ενός ηµιδοµηµένου µαθησιακού περιβάλλοντος «στο οποίο οι 
εκπ/µενοι θα εµπλέκονται στην κατασκευαστική γνώση µέσα από ανακαλυπτικές, διαλογικές, 
συνεργατικές και συµµετοχικές µορφές µάθησης» (ό.π.: 36). Επιπλέον, υποστηρίζει ότι ένα 
εποικοδοµηστικό περιβάλλον µάθησης µε τη χρήση των ΝΤ χρειάζεται να συµβάλλει στο να 
καλλιεργήσουν οι µαθητές την ικανότητα για αυτόνοµη µάθηση µέσω της αναζήτησης, της 
διερεύνησης, της ανάλυσης, της αξιολόγησης της πληροφορίας και της παρουσίασης των 
γνώσεών τους µέσα σε ένα συγκεκριµένο ιστορικο-κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο.  

Στην περίπτωση της εργασίας µας, το περιβάλλον µάθησης αναπτύχθηκε µε την 
εφαρµογή των wikis, ένα σχετικά νέο διαδικτυακό εργαλείο του Web 2.0. Οι Parker & Chao 
(2007) υποστηρίζουν ότι τα wikis προσεγγίζουν τον εποικοδοµισµό µε πολλούς τρόπους, και 
η σηµασία των wikis για τη στοχαστική µάθηση (reflective learning) αυξάνεται συνεχώς και 
εµπλουτίζονται οι εµπειρίες των µαθητών «πέρα από τις συµπτωµατικές και συχνά εφήµερες 
λεπτοµέρειες ενός project, διαστρωµατώνοντας αυτή την εµπειρία µε µια περισσότερο γενική 
και αψιδωτή, προσωπικά δοµηµένη άποψη για τη διαδικασία σχεδιασµού, για τον τρόπο που 
βιώνουµε και δηµιουργούµε το σχεδιασµένο κόσµο όπου ζει ο καθένας µας – και µε ένα 
εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο γρήγορα θα τους καταστήσει ικανούς να αναπτύξουν την 
κατανόησή τους (understanding) περισσότερο» (Chen et al, 2005,  στο Parker & Chao, 2007). 
Tα wikis (όπως και τα MOOs, τα Web-fora και τα blogs) µπορούν να διευκολύνουν 
περισσότερο αλληλεπιδραστικά και δηµιουργικά περιβάλλοντα στα οποία οι µαθητές 
χρειάζεται να ‘αναπαραστήσουν’(enact) τις κατανοήσεις τους (understandings) για να 
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δηµιουργήσουν και να εξωτερικεύσουν (communicate) τη γνώση τους (Bruns & Humphreys, 
2005 ). Τα wikis επιτρέπουν στους εκπαιδευόµενους να συµµετέχουν στη συνεργατική 
δόµηση πηγών και το συνεργατικό στοχασµό της γνώσης τους και εξαιτίας των χαµηλών 
τεχνολογικών απαιτήσεών τους αλλά και της µεγάλης και ευέλικτης λειτουργικότητάς τους 
µπορούν να προσφέρουν συνεργατική, εποικοδοµιστική µάθηση ευρύτατα στο σχολικό 
περιβάλλον (Mc Mullin, 2005, στο Parker & Chao, 2007). 

Λαµβάνοντας υπόψη µας τις αρχές της συνεργατικής µάθησης, επιχειρήσαµε να 
δηµιουργήσουµε ένα µαθησιακό περιβάλλον στο οποίο τα ζευγάρια των µαθητών δεν θα 
µοιράζονται απλώς έναν υπολογιστή αλλά έχουν κοινό µαθησιακό στόχο τη δηµιουργία µιας 
οµαδικής εργασίας όπως πχ τη συγγραφή ενός ποιήµατος, µέσω της αλληλεπίδρασης των 
µελών της οµάδας µε κάθε τρόπο εκδήλωσής της, ως παροχή 
πληροφορίας/γνώσης/βοήθειας/υποστήριξης κλπ, και της αλληλεξάρτησης που δύναται να 
οδηγήσει στη γνωστική συν-εποικοδόµηση νοήµατος. 
 
 
 

3.2 Νοηµατική-Προσληπτική Μάθηση 
 
Έχοντας αποφασίσει ότι η ερευνητική µας προσέγγιση θα βασιζόταν στην 

εννοιολογική χαρτογράφηση, δεν θα µπορούσαµε να µην λάβουµε υπόψη µας τις αρχές της 
νοηµατικής µάθησης η οποία αποτέλεσε τη βάση για να αναπτύξει ο Novak το σχεδιασµό του 
εννοιολογικού χάρτη. Κεντρική ιδέα της νοηµατικής µάθησης αποτελεί η πεποίθηση ότι η 
γλώσσα και τα νοήµατα που αυτή µεταφέρει αποτελούν το βασικό φορέα της γνώσης. Το 
άτοµο µαθαίνει ‘σηµασίες’ εκλαµβανόµενες είτε ως έννοιες είτε ως γλωσσικούς κανόνες και 
σχέσεις οι οποίες ενσωµατώνονται και αφοµοιώνονται στα προϋπάρχοντα γνωστικά σχήµατα 
του ατόµου. Οι ‘προ-οργανωτές’ της γνώσης (advance organizers) οι οποίοι µπορεί να είναι 
µια εικόνα, ένα κείµενο κλπ. είναι τα στοιχεία εκείνα  που θα βοηθήσουν το άτοµο να 
διαµορφώσει µια γενική εικόνα-πλαίσιο σχετικά µε το προς επεξεργασία αντικείµενο 
ανασύροντας έτσι τα προϋπάρχοντα γνωστικά σχήµατα που θα αποτελέσουν τη βάση της 
µάθησης µε την αναδιοργάνωση των υπαρχόντων νοητικών δοµών, και όχι µε τη δηµιουργία 
νέων. 

 
Σύµφωνα µε τη νοηµατική µάθηση η νέα γνώση επιτυγχάνεται µε τη ‘διαδικασία’ που 

εµπερικλείει την αφοµοίωση, την παραγωγική και τη συσχετιστική υποκατηγοριοποίηση, την 
υπερκατηγοριοποίηση όπου η νέα ιδέα είναι γενικότερη της υπάρχουσας, και τη συνδυαστική 
µάθηση όπου παλαιότερη και νέα ιδέα θεωρούνται ισάξιες και η νέα ιδέα συνδυάζεται µε την 
παλαιότερη προσθετικά. Η νοηµατική µάθηση, εποµένως, συναντά τις αρχές του 
εποικοδοµισµού καθώς θεωρεί ότι η µάθηση είναι µια ενεργητική διαδικασία οικοδόµησης 
πληροφοριών πάνω στις προϋπάρχουσες γνωστικές δοµές του ατόµου. Για να επιτευχθεί 
µάθηση χρειάζεται το άτοµο να έχει ήδη κάποια γνωστική δοµή µε ικανό υπόβαθρο καθώς 
και ενσυνείδητη ετοιµότητα να δεχτεί τη νέα ιδέα.  Χρειάζεται, επιπλέον, το άτοµο να έχει 
κίνητρο για να µάθει καθώς και σηµεία σύνθεσης στο υπάρχον γνωστικό υπόβαθρο. 

 
 
 
3.3   Κριτική σκέψη, διδασκαλία και µάθηση 
 
Η Κριτική-Κοινωνική Θεωρία, η οποία θεµελιώθηκε από τη Σχολή της 

Φρανκφούρτης µε πρωτεργάτες τους Horkheimer, Adorno, Marcuse και Habermas, 
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υποστηρίζει ότι µέσα από τη συνεχή κριτική της υφιστάµενης κοινωνίας θα οδηγηθούµε στην 
κοινωνική αλλαγή και τη βελτίωση των κοινωνικών δοµών. Ιδιαίτερη στη σηµερινή δύσκολη 
παγκόσµια οικονοµική συγκυρία, είναι απολύτως αναγκαία η κριτική στις 
εκβιοµηχανοποιηµένες κοινωνίες που χαρακτηρίζονται µεταξύ άλλων από ανισορροπία στην 
κατανοµή του πλούτου, απαξίωση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της διατήρησης της 
ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος. Η Κριτική-Κοινωνική Θεωρία στοχεύει  στην 
απελευθέρωση και τη χειραφέτηση των δρώντων προσώπων όπου η σύγκρουση ιδεών 
εκλαµβάνεται ως γόνιµη διαδικασία στην πορεία για την κοινωνική συνειδητοποίηση. Το 
άτοµο ωθείται να δράσει επαναπροσδιορίζοντας τη θέση του ώστε να επιτύχει την προσωπική 
του βελτίωση αλλά και τον κοινωνικό µετασχηµατισµό. Εποµένως, ο αναστοχασµός 
µετατρέπεται σε δράση και η δράση  καλλιεργεί µε τη σειρά της τον αναστοχασµό ορίζοντας 
µια διαλεκτική σχέση. 

 
Η κριτική-κοινωνική εκπαιδευτική προσέγγιση θεωρεί ότι η γνώση κατασκευάζεται 

µέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση και τονίζει τη σηµασία του κριτικού στοχασµού των 
µαθητών και των εκπαιδευτικών σχετικά µε τη δράση τους (Μακράκης, 2000). Θεωρεί, 
δηλαδή, ότι το άτοµο έχει συνείδηση και ασκεί έλεγχο στις καταστάσεις που βιώνει και 
συγχρόνως έχει τη δυνατότητα να αναλύει και να αλλάζει τις καταστάσεις αυτές µέσω των 
δικών του ενεργειών. Η κριτική-κοινωνική εκπαιδευτική προσέγγιση στοχεύει, µε άλλα 
λόγια, στη δηµιουργία του ενεργού πολίτη ο οποίος θα έχει επίγνωση των πραξιακών του 
γνώσεων και των παραδοχών του και θα στέκεται κριτικά απέναντι στα κοινωνικά γεγονότα 
µε απώτερο στόχο να παρέµβει διορθωτικά. Εµφορείται από το ‘χειραφετικό’  διαφέρον, κατά 
τη διάκριση του Habermas, το οποίο «κινείται πέρα από κάθε στενή ενασχόληση µε 
υποκειµενικά νοήµατα µε σκοπό να κατακτήσει την ελεύθερη γνώση του αντικειµενικού 
πλαισίου που ενεργοποιεί την επικοινωνία και την κοινωνική δράση» (ό.π.). Αναγνωρίζεται 
δηλαδή, ότι το υποκειµενικό πλαίσιο το οποίο περιλαµβάνει τα προσωπικά νοήµατα του 
ατόµου, τα γνωστικά του σχήµατα, τις προσωπικές του θεωρήσεις, ιδέες, αντιλήψεις, στάσεις 
και αξίες  δεν είναι ο µόνος παράγοντας που παίζει ρόλο στη διαµόρφωση του ατόµου αλλά 
καθοριστική σηµασία έχει και το αντικειµενικό πλαίσιο  το οποίο σχετίζεται µε το κοινωνικό, 
πολιτισµικό, ιστορικό, οικονοµικό, πολιτικό περιβάλλον όπου ζει, όπως αυτό ορίζεται από τις 
δοµές, τους θεσµούς, τους κανόνες και τα εργαλεία του.  

 
Μια κριτική-κοινωνική εκπαιδευτική προσέγγιση είναι ενοποιητική, συνθετική, 

διαλεκτική µε την έννοια ότι αποδέχεται τη διαλεκτική σύνθεση µεταξύ µέρους-όλου, 
υποκειµένου-αντικειµένου, διαδικασίας-προϊόντος, δοµής-λειτουργίας, θεωρίας-πράξης 
υποστηρίζοντας ότι εκτός από τις ιδέες-θεωρίες για τη γνώση χρειάζεται και η δράση, το πώς 
η γνώση σχετίζεται µε τη δράση.  Για το λόγο αυτό, ο Bertrand (1999) υποστηρίζει ότι για να 
αντιµετωπιστεί η σηµερινή κοινωνική κρίση η εκπαίδευση χρειάζεται να πάρει υπόψη της «τα 
συνθετικά (ολικά) στοιχεία του καθηµερινού πολιτισµού» και να εφοδιάσει τους µαθητές µε 
ένα πλήθος εργαλείων, όπως συναισθηµατικά, νοητικά, ψυχοκινητήρια κ.ά. ώστε αυτοί να 
µπορέσουν να παρέµβουν και να µετασχηµατίσουν την καθηµερινή πραγµατικότητα. Ο 
Μακράκης (2000: 36) ισχυρίζεται ότι «µε αυτή την έννοια, η τεχνολογία µπορεί να 
συµβάλλει στην απελευθέρωση ή τη χειραφέτηση των εκπαιδευοµένων από εξωτερικούς 
ελέγχους και τους βοηθά να αναλάβουν ενεργό ρόλο στο εκπαιδευτικά και κοινωνικά 
δρώµενα». Στο έργο του Paulo Freire(1974) συναντάµε την έννοια της παιδαγωγικής 
συνειδητοποίησης (conscientization), της διαδικασίας δηλαδή µε την οποία οι άνθρωποι 
επιτυγχάνουν µια βαθύτερη επίγνωση (awareness) τόσο της κοινωνικο-πολιτισµικής 
πραγµατικότητας που διαµορφώνει τις ζωές τους όσο και της ικανότητάς τους να 
µετασχηµατίζουν αυτή την πραγµατικότητα. Σύµφωνα µε το Freire, η διαλεκτική σχέση 
ανάµεσα στη δράση και το στοχασµό, η πράξις (praxis), χρειάζεται να καθοδηγεί την 
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εκπαίδευση προς την κριτικά στοχαστική δράση  και τον κριτικό στοχασµό που βασίζεται 
στην πρακτική. Για να µπορέσει το άτοµο να αποκτήσει κριτικό πνεύµα, ο Freire πρότεινε τη 
χρήση µιας ενεργού µεθόδου που να στηρίζεται στο διάλογο, δηλαδή στην οριζόντια σχέση 
ανάµεσα στα άτοµα και την επικοινωνία, στην κριτική και τη διαµόρφωση κρίσης. 

 
Σύµφωνα µε την Πηγιάκη (1999), η κριτική διδακτική «αµφισβητεί όλα τα ‘δεδοµένα’ 

και τους µύθους....δηλαδή τον κατατεµαχισµό των αντικειµένων, των ειδικοτήτων και του 
χρόνου, την ‘αντικειµενική’ αξιολόγηση των µαθητών, τη ‘µετάδοση’ της γνώσης, τη  
λειτουργία της τυπικότητας στη θέση της ουσίας» και οι αξίες στις οποίες στοχεύει είναι ο 
σεβασµός των διαφορών, η αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η ισότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη 
(Giroux, 1992).  Οι ΤΠΕ µπορούν να συµβάλλουν καθοριστικά σε αυτό µέσω της 
ενσωµάτωσής τους στα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα του αναλυτικού προγράµµατος µε 
τρόπο που να διευκολύνεται η ‘µετακίνηση’ του µαθητή από αντικείµενο σε αντικείµενο και 
µε απώτερο στόχο την κατάργηση των στεγανών που ορίζουν τα αντικείµενα µεταξύ τους.  
Υπό αυτό το πρίσµα, η διεπιστηµονική προσέγγιση στη διδασκαλία και µάθηση µε τη χρήση 
των ΤΠΕ µπορεί να καταστεί φορέας καλλιέργειας της κριτικής σκέψης πάνω σε θέµατα που 
θα αφορούν την κοινωνία, την οικονοµία και το  περιβάλλον. Ως εκπαιδευτικοί, οφείλουµε να 
προωθήσουµε την ιδέα ενός σχολείου όπου το άτοµο όχι µόνο θα λαµβάνει σφαιρική 
αντίληψη των προβληµάτων της κοινωνίας αλλά και θα ασκείται στη δράση µέσα από την 
προσπάθεια επίλυσης ζητηµάτων βιώσιµης ανάπτυξης της καθηµερινής ζωής. Έτσι, ο 
στοχαστικο-κριτικός εκπαιδευτικός (Ματσαγγούρας, 2003), µεταξύ άλλων, α) ακροάται 
‘εµπαθητκά’ τους µαθητές του για να κατανοήσει τι ακριβώς λένε και πως το στηρίζουν, β) 
αναδεικνύει τη µεταγνωστική διάσταση της µάθησης, γ) ενθαρρύνει την ενεργό δράση και τη 
διαφοροποίηση των µαθητών και δ) µετατρέπει την τάξη του σε ‘κοινότητα διερεύνησης’. 

 
Στα πλαίσια της εργασίας µας και λαµβάνοντας υπόψη τις παραπάνω αρχές, 

επιχειρούµε να  προσφέρουµε στους µαθητές µας τη δυνατότητα ανάπτυξης κριτικής σκέψης 
και την ανάληψη δράσης σε ζητήµατα βιώσιµης ανάπτυξης που αφορούν στο δικό τους 
κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο. Μέσω των περιβαλλόντων µάθησης που αναπτύξαµε, 
προσπαθούµε να προσφέρουµε στους µαθητές τη δυνατότητα να διερευνήσουν τις 
προσωπικές τους στάσεις, ιδέες, γνώσεις και συναισθήµατα που αφορούν στο δίκαιο εµπόριο 
και την κλιµατική αλλαγή. Φιλοδοξούµε ώστε η µάθηση να επιτευχθεί µέσα από τη 
συµµετοχή του µαθητή σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχεί ο σεβασµός της διαφορετικής 
άποψης και του προσωπικού νοήµατος που αποδίδει ο κάθε µαθητής ξεχωριστά στη 
µαθησιακή διαδικασία. Οι µαθητές παρωθούνται να δικαιολογήσουν, να κρίνουν και να 
αξιολογήσουν την άποψή τους αφού πρώτα πάρουν υπόψη τους και αυτή των συµµαθητών 
τους καθότι πιστεύουµε ότι η υιοθέτηση µιας προσωπικής και συνεπούς στάσης ζωής µπορεί 
να προέλθει µέσα από τη διερεύνηση της διαφορετικής άποψης όλων των συµµετεχόντων. 
Στοχεύουµε, ακόµα, στην ανάδειξη των σχέσεων εκείνων ανάµεσα στις πράξεις των 
ατόµων/µαθητών και τις επιπτώσεις τους στην κοινωνική, οικονοµική και περιβαλλοντική 
πραγµατικότητα. Με την καθοδήγηση και διαµεσολάβηση που προσφέρουν ο υπολογιστής 
και η εκπαιδευτικός, οι µαθητές αλληλεπιδρούν µε το προσφερόµενο µαθησιακό υλικό, 
συνεργάζονται µε τους συµµαθητές τους για την εξεύρεση λύσεων στα ζητήµατα που 
τίθενται, επανεξετάζουν τη στάση τους σε ζητήµατα που αφορούν στο δίκαιο εµπόριο και την 
κλιµατική αλλαγή ταυτόχρονα µε την καλλιέργεια της αγγλικής γλώσσας.  

 
 
 
 

 



 39

3.4 ∆ηµιουργία τoυ Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος  
 

Για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη της προτεινόµενης εφαρµογής ακολουθήσαµε το 
πλαίσιο που προτείνει ο Μακράκης (2000). Σύµφωνα µε το πρότυπο αυτό, το πρώτο βήµα για 
το σχεδιασµό µιας υπερµεσικής εφαρµογής αποτελεί ο παιδαγωγικός σχεδιασµός όπου µια 
ιδέα ή µια ανάγκη συνιστά την αφόρµηση για τη δηµιουργία µιας εφαρµογής, η οποία, όµως, 
χρειάζεται να αναλυθεί µε αντικειµενικό, αξιόπιστο και έγκυρο τρόπο ώστε να εξεταστεί αν 
οι Νέες Τεχνολογίες µπορούν να συνεισφέρουν στην ικανοποίησή της. Στη συνέχεια, και 
µόνο εφόσον το παραπάνω ερώτηµα απαντηθεί θετικά, χρειάζεται να γίνει καθορισµός των 
απαιτήσεων όπως το υπόβαθρο των αποδεκτών της εφαρµογής, το περίγραµµα και η δοµή 
του περιεχοµένου, οι παιδαγωγικές στρατηγικές, το µαθησιακό περιβάλλον, κ.ά. (ό.π.: 86). Η 
αναγνώριση της σπουδαιότητας των υπό εξέταση ζητηµάτων µας οδήγησε στο σχεδιασµό 
ενός περιβάλλοντος το οποίο να µπορεί: 

• να τραβήξει την προσοχή του εκπαιδευόµενου 
• να βοηθήσει τον εκπαιδευόµενο να βρει και να οργανώσει τη σχετική πληροφορία 
• να ενσωµατώσει αυτή την πληροφορία στη δοµή γνώσης του (Grabinger, 1993, στο 

Μακράκης, 2000: 99) 
 

Ακόµα, λάβαµε υπόψη µας τις παρακάτω γενικές προδιαγραφές που προτείνει το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (1998) κατά το σχεδιασµό ενός εκπαιδευτικού λογισµικού16: 

• Να ευνοεί την ενεργοποίηση του µαθητή µέσω δηµιουργικών δραστηριοτήτων, 
πειραµατισµό και διερεύνηση 

• Να συµβάλλει στη βιωµατική προσέγγιση της γνώσης και στη φιλικότερη, 
ελκυστικότερη και πολύπλευρη παρουσίαση της ύλης 

• Να ευνοεί τη συνεργασία 
 
 Όπως έχουµε ήδη αναφέρει αλλού, η επιλογή των υπό εξέταση ζητηµάτων βιώσιµης 

ανάπτυξης στα οποία βασίστηκε  η ανάπτυξη των δύο ιστοεξερευνήσεων έγινε µε γνώµονα 
αφενός τη διαπίστωσή µας ότι οι µαθητές είχαν πλήρη άγνοια της έννοιας του ∆ίκαιου 
Εµπορίου και της σηµασίας του για τις πρακτικές των  καταναλωτών, και  αφετέρου το 
γεγονός ότι η Κρήτη, όπως και η ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, θα βιώσει σύντοµα τις 
συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής όπως προκύπτει από τα στοιχεία διαφόρων ερευνών (ήδη 
π.χ. η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου έχει εκπονήσει µια µελέτη σκοπιµότητας για 
την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου [Παρατηρητηρίου] Κλιµατικής Αλλαγής που θα 
παρακολουθεί και θα επικεντρώνει τη δουλειά του στις χώρες της Μεσογείου και θα έχει 
βάση στο Ηράκλειο Κρήτης17). Ειδικότερα,  

1. θεωρήσαµε αναγκαία την προσέγγιση του ζητήµατος του ∆ίκαιου Εµπορίου 
από τους µαθητές καθώς οι ίδιοι σύντοµα θα αποτελούν ένα ενεργό κοµµάτι 
του καταναλωτικού κοινού και χρειάζεται να είναι ενήµεροι και 
ευαισθητοποιηµένοι σχετικά µε το κατά πόσο είναι δίκαιες ή όχι οι πρακτικές 
που διέπουν όλα τα στάδια του εµπορίου, από την παραγωγή έως την πώληση 
ενός προϊόντος. Θεωρούµε, ακόµα, ότι οι µικροί µαθητές ήδη από αυτή την 
ηλικία µπορούν να µεταφέρουν στο σπίτι τους την ιδέα του δίκαιου εµπορίου 
αλλάζοντας τις καταναλωτικές συνήθειες των µελών της οικογένειάς τους και 
να λειτουργήσουν έτσι ως φορείς αλλαγής εντός του κοινωνικού τους πλαισίου  

                                                 
16
Στον ιστοχώρο:  www.eduportal.gr/files/upload_files/kritiria_axiol_el.doc 

17 http://www.rethimno.gr/el/nature/article.php?n=766 
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2. από τα στοιχεία έρευνας του Παγκόσµιου Ταµείου για τη Φύση καθώς και του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου18, προκύπτει πως «τα Χανιά, το Ρέθυµνο και το 
Ηράκλειο […] θα αποκτήσουν µισό µήνα παραπάνω καυτές µέρες κάθε χρόνο 
από ότι σήµερα µε χρονικό ορίζοντα το 2020-2050. Παράλληλα οι περιοχές 
αυτές θα έχουν κατά ένα µήνα περισσότερο κάθε χρόνο τροπικές νύχτες, µε 
ζέστη και υγρασία». Επιπλέον, «στην Κρήτη […] οι βροχοπτώσεις το χειµώνα 
θα µειωθούν κατά 15%» ενώ «την ίδια ώρα, παρόλο που η συνολική 
βροχόπτωση θα µειωθεί, αναµένεται να αυξηθούν κατά 10-20% οι ακραίες 
βροχοπτώσεις κυρίως κατά την περίοδο του Φθινοπώρου. Το  φαινόµενο αυτό 
οφείλεται σε µια γενικότερη αλλαγή της κυκλοφορίας στην ατµόσφαιρα ως 
απόρροια της κλιµατικής αλλαγής και στις θερµότερες θάλασσες, τα υψηλά 
επίπεδα υγρασίας και την έλλειψη ανέµου"19.  

 
Έτσι, ο σχεδιασµός της εφαρµογής επιδιώκει αφενός την καλλιέργεια γνωστικών 

δεξιοτήτων στην αγγλική γλώσσα ακολουθώντας το βασικό εγχειρίδιο του µαθήµατος των 
αγγλικών της Στ΄τάξης του δηµοτικού σχολείου, και αφετέρου επιδιώκει να εµπλέξει ενεργά 
τους µαθητές σε συνεργατικές δραστηριότητες που θα προάγουν την ευαισθητοποίηση και 
την κριτική σκέψη µέσω του αναστοχασµού τους πάνω στις δικές τους πρακτικές καθώς και 
την ανάληψη δράσης που θα αφορά στα ζητήµατα του ∆ίκαιου Εµπορίου και της κλιµατικής 
αλλαγής. Θεωρήσαµε ότι η εφαρµογή  Wiki, µε την ευελιξία, τις πολλές δυνατότητες που 
προσφέρει και την ευκολία χρήσης που την χαρακτηρίζει, µπορεί να καταστεί για τους 
µικρούς µας µαθητές ένα πεδίο εξοικείωσης σε διαδικασίες  µάθησης µε τη χρήση των ΤΠΕ, 
πράγµα αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων του ‘Νέου Σχολείου’. Η επιλογή των 
συνδέσµων στους οποίους παραπέµπονται οι µαθητές µέσα από τις δύο ιστοεξερευνήσεις, 
των παρουσιάσεων σε µορφή powerpoint τις οποίες επιµεληθήκαµε εµείς και των 
δραστηριοτήτων στις οποίες τους ζητήσαµε να εµπλακούν βασίστηκε  

� στο ηλικιακό και υπάρχον γνωσιακό επίπεδο των µαθητών αναφορικά 
µε την αγγλική γλώσσα 

� στους γνωστικούς, ψυχοκινητικούς και συναισθηµατικούς στόχους που 
επιθυµούσαµε να επιτύχουµε και οι οποίοι έχουν ήδη αναφερθεί αλλού  

� στην προσπάθειά µας να ανταποκριθούµε σε κάθε τύπο νοηµοσύνης 
σύµφωνα µε τη θεωρία του Gardner (1983) 

� στην αυθεντικότητα του υλικού  
� στην επιθυµία µας να εµπλακούν οι µαθητές βιωµατικά στην 

προσέγγιση των θεµάτων συµµετέχοντας ενεργά σε δηµιουργικές 
δραστηριότητες διερεύνησης και σε διαδικασίες συλλογής, 
αξιοποίησης και αξιολόγησης πληροφοριών 

 
Λαµβάνοντας υπόψη µας τα διαφορετικά στυλ µάθησης, ενσωµατώσαµε στην εφαρµογή 

µας πολλαπλά µέσα όπως κείµενο, εικόνα, ήχο, βίντεο. Στηρίζοντας το περιεχόµενο της 
µάθησης σε ένα αυθεντικό για τους µαθητές πρόβληµα, επιχειρήσαµε να δώσουµε έµφαση 
στην ίδια τη διαδικασία της µάθησης και όχι στο προϊόν. Προσπαθώντας να αξιοποιήσουµε 
αλλά και να ενισχύσουµε την τάση των παιδιών για αναζήτηση, στηρίξαµε το σχεδιασµό της 
εφαρµογής µας στην ενεργητική, συνεργατική, διερευνητική και δηµιουργική προσέγγιση της 
γνώσης φιλοδοξώντας ότι θα βοηθήσουµε τους µαθητές µας να καλλιεργήσουν δεξιότητες 
στην αγγλική γλώσσα ταυτόχρονα µε την ιδιότητα του ενεργού πολίτη ο οποίος 
αναστοχάζεται πάνω στις πρακτικές τις δικές του αλλά και των άλλων, προβληµατίζεται, 

                                                 
18 http://www.incubator.vioparet.gr/index.php?id=0,701,0,0,1,0 
19 http://www.incubator.vioparet.gr/index.php?id=0,701,0,0,1,0 
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κρίνει τα γεγονότα, αµφισβητεί, απορρίπτει αλλά και δρα σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο 
στην προσπάθειά του να µετασχηµατίσει την κοινωνία.  

 
Σε όλη τη διάρκεια  της µαθησιακής διαδικασίας, ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως 

διευκολυντής και αρωγός της προσπάθειας των µαθητών, λύνει τυχόν απορίες, βοηθά όπου 
κρίνεται απαραίτητο και παρακολουθεί την πρόοδό τους. 

 
 
 
3.5 Παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος   

 
3.5.1. Περιγραφή του Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος για το ∆ίκαιο Εµπόριο (Fair 

Trade) 
 

Οι σελίδες που απαρτίζουν την εφαρµογή µας είναι οι εξής: 
1. Εισαγωγή (Welcome) 
2. Ενεργοποίηση (Activation) 
3. ∆ιδακτικές Ενέργειες (Teaching Actions) 
4. ∆ιαδικασία (Procedure) 
5. Συλλογιστική Ανάδραση (Feedback) 
6. Πλαίσιο Στήριξης (Support Framework) 
7. Πηγές (Sources) 

Στάδια της Εφαρµογής: 
 

1. Εισαγωγή (Welcome) 
Οι µαθητές διαβάζουν τον τίτλο της εφαρµογής: ‘A WikiQuESD About Fair Trade for 6th 

Grade Primary School Students’ και παρακολουθούν ένα σύντοµο βίντεο που τους εισάγει 
στην έννοια του ∆ίκαιου Εµπορίου. Στη συνέχεια, καλούνται να ανακαλύψουν το σήµα του 
δίκαιου εµπορίου επάνω στη συσκευασία ενός προϊόντος και να το γνωρίσουν. Η επιλογή του 
οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο και φωτογραφίες) έγινε µε γνώµονα την αύξηση του 
ενδιαφέροντος και της προσοχής των µαθητών. 
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2. Ενεργοποίηση (Activation) 
Οι µαθητές παρακολουθούν ένα σύντοµο βίντεο µε στόχο αφενός την ευαισθητοποίησή 

τους σχετικά µε τις συνθήκες ζωής των ανθρώπων που δεν εργάζονται σύµφωνα µε τις 
πρακτικές του δίκαιου εµπορίου και αφετέρου τη γλωσσική εξοικείωση και κατανόηση του 
συνοδευτικού κειµένου που παρουσιάζεται στο βίντεο. Επίσης, µαθαίνουν µε ποιο τρόπο 
µπορούν να συµβάλλουν οι ίδιοι στη µείωση ή/και την εξάλειψη του άδικου εµπορίου. Στη 
συνέχεια, µέσα από ένα γραπτό κείµενο που καλούνται να διαβάσουν, ενηµερώνονται 
πληρέστερα σχετικά µε το δίκαιο εµπόριο και το τι µπορούν να κάνουν οι ίδιοι ώστε να 
ενισχύσουν την εφαρµογή του. Τέλος, µέσα από το ‘The Fair Trade Shopper  Game’ (‘Το 
Παιχνίδι του Αγοραστή Προϊόντων ∆ίκαιου Εµπορίου’) καλούνται µε ευχάριστο και 
διασκεδαστικό τρόπο να βάλουν στο εικονικό καλάθι αγορών τους αποκλειστικά και µόνο 
προϊόντα δίκαιου εµπορίου. 
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3. ∆ιδακτικές Ενέργειες (Teaching Actions) 
Οι µαθητές εργάζονται στο πλαίσιο της οµάδας τους. Κάθε οµάδα επιλέγει το θέµα µε το 

οποίο θα ασχοληθεί το οποίο παρουσιάζεται συνοπτικά µε σκοπό να αυξηθεί το ενδιαφέρον, 
η παρακίνηση και ερευνητικότητά τους. Ενηµερώνονται, επίσης, ότι όταν τελειώσουν την 
‘αποστολή’ τους, θα παρουσιάσουν την εργασία τους στην τάξη. 

 

 
4. ∆ιαδικασία (Procedure) 
Σε κάθε οµάδα δίνεται ένα όνοµα µε στόχο να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον τους και να 

παρωθηθούν σε δράση. Κάνοντας κλικ επάνω στην εικόνα της οµάδας τους ανοίγει η σελίδα 
που ενηµερώνει τους µαθητές για την ‘αποστολή’ που χρειάζεται να εκτελέσουν.  
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� 1η Οµάδα (Banana Farmers): Αρχικά oι µαθητές παρακολουθούν µέσα από 
µια παρουσίαση σε µορφή powerpoint που συνοδεύεται από επεξηγηµατικό 
κείµενο στην αγγλική γλώσσα όλα τα στάδια παραγωγής της µπανάνας µέχρι 
να φτάσουν στα σηµεία πώλησης. Στη συνέχεια παρακολουθούν ένα σύντοµο 
βίντεο που προωθεί την ιδέα των Fair Τrade Bananas (Μπανάνες ∆ίκαιου 
Εµπορίου). Ενηµερώνονται για το ποιες είναι οι χώρες µε τη µεγαλύτερη 
παραγωγή µπανανών στον κόσµο και ακολούθως τους ζητείται να 
ακολουθήσουν τις οδηγίες που τους δίνονται ώστε να κατασκευάσουν έναν 
Google Map (χάρτη της Google) µε τις 6 χώρες που έχουν τη µεγαλύτερη 
παραγωγή σε µπανάνες στον κόσµο. Αφού ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα 
αυτή, τους ζητείται να ακολουθήσουν τις οδηγίες και να κάνουν µια εικονική 
παραγγελία  µπανανών δίκαιου εµπορίου από το δικτυακό τόπο του 
καταστήµατος Sainsburys του Λονδίνου. 
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� 2η Οµάδα (Coffee Farmers): Αρχικά oι µαθητές παρακολουθούν µέσα από 

µια παρουσίαση σε µορφή powerpoint που συνοδεύεται από επεξηγηµατικό 
κείµενο στην αγγλική γλώσσα όλα τα στάδια παραγωγής του καφέ µέχρι να 
φτάσει στα σηµεία πώλησης. Στη συνέχεια παρακολουθούν ένα σύντοµο 
βίντεο που προωθεί την ιδέα του Fair Τrade Coffee (Καφές ∆ίκαιου 
Εµπορίου). Ενηµερώνονται για το ποιες είναι οι χώρες µε τη µεγαλύτερη 
παραγωγή καφέ στον κόσµο και ακολούθως τους ζητείται να ακολουθήσουν 
τις οδηγίες που τους δίνονται ώστε να κατασκευάσουν έναν Google Map 
(χάρτη της Google) µε τις 6 χώρες που έχουν τη µεγαλύτερη παραγωγή καφέ 
στον κόσµο. Αφού ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα αυτή, τους ζητείται να 
ακολουθήσουν τις οδηγίες και να κάνουν µια εικονική παραγγελία  καφέ 
δίκαιου εµπορίου από το δικτυακό τόπο του αγγλικού καταστήµατος ethical 
superstore. 
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� 3η Οµάδα (Cocoa Farmers) :Οι µαθητές παρακολουθούν µέσα από δύο 
σύντοµα βίντεο και µια παρουσίαση σε µορφή powerpoint (τα οποία 
συνοδεύονται από επεξηγηµατικό ακουστικό και γραπτό υλικό στην αγγλική 
γλώσσα) όλα τα στάδια από τη διαδικασία καλλιέργειας και συλλογής των 
σπόρων του κακάο και τη µετατροπή τους σε σοκολάτα µέχρι να φτάσει στα 
χέρια µας. Ενηµερώνονται για το ποιες είναι οι χώρες µε τη µεγαλύτερη 
παραγωγή κακάο στον κόσµο και ακολούθως τους ζητείται να ακολουθήσουν 
τις οδηγίες που τους δίνονται ώστε να κατασκευάσουν έναν Google Map 
(χάρτη της Google) µε τις 6 χώρες που έχουν τη µεγαλύτερη παραγωγή κακάο 
στον κόσµο. Αφού ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα αυτή, τους ζητείται να 
ακολουθήσουν τις οδηγίες και να κάνουν µια εικονική παραγγελία σοκολάτας 
δίκαιου εµπορίου από το δικτυακό τόπο του αγγλικού καταστήµατος ethical 
superstore. 
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� 4η Οµάδα (Tea Farmers): Αρχικά oι µαθητές παρακολουθούν µέσα από ένα 
σύντοµο βίντεο τη διαδικασία της συλλογής και επεξεργασίας του τσαγιού 
µέχρι να φτάσει στα χέρια µας. Στη συνέχεια, διαβάζουν για το ποιες είναι 
χώρες µε τη µεγαλύτερη παραγωγή τσαγιού στον κόσµο και ακολούθως τους 
ζητείται να ακολουθήσουν τις οδηγίες που τους δίνονται ώστε να 
κατασκευάσουν έναν Google Map (χάρτη της Google) µε τις 6 χώρες που 
έχουν τη µεγαλύτερη παραγωγή τσαγιού στον κόσµο. Αφού ολοκληρώσουν τη 
δραστηριότητα αυτή, τους ζητείται να ακολουθήσουν τις οδηγίες και να 
κάνουν µια εικονική παραγγελία τσαγιού δίκαιου εµπορίου από το δικτυακό 
τόπο του αγγλικού καταστήµατος ethical superstore. 
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� 5 η Οµάδα (Sugar Farmers): Αρχικά oι µαθητές παρακολουθούν µέσα από  
ένα σύντοµο βίντεο τη διαδικασία της συλλογής και επεξεργασίας του 
ζαχαρότευτλου και την εξαγωγή της ζάχαρης από αυτό. Στη συνέχεια, 
διαβάζουν για το ποιες είναι χώρες µε τη µεγαλύτερη παραγωγή ζάχαρης στον 
κόσµο και ακολούθως τους ζητείται να ακολουθήσουν τις οδηγίες που τους 
δίνονται ώστε να κατασκευάσουν έναν Google Map (χάρτη της Google) µε τις 
6 χώρες που έχουν τη µεγαλύτερη παραγωγή ζάχαρης στον κόσµο. Αφού 
ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα αυτή, τους ζητείται να ακολουθήσουν τις 
οδηγίες και να κάνουν µια εικονική παραγγελία ζάχαρης δίκαιου εµπορίου από 
το δικτυακό τόπο του αγγλικού καταστήµατος ethical superstore. 
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� 6η Οµάδα (Cotton Farmers): Αρχικά oι µαθητές παρακολουθούν µέσα από  

µια παρουσίαση σε µορφή powerpoint που συνοδεύεται από επεξηγηµατικό 
κείµενο στην αγγλική γλώσσα τη διαδικασία της συλλογής και επεξεργασίας 
του βαµβακιού µέχρι και τη µετατροπή του σε ύφασµα για την κατασκευή 
ρούχων προς πώληση. Στη συνέχεια, διαβάζουν για το ποιες είναι χώρες µε τη 
µεγαλύτερη παραγωγή βαµβακιού στον κόσµο και ακολούθως τους ζητείται να 
ακολουθήσουν τις οδηγίες που τους δίνονται ώστε να κατασκευάσουν έναν 
Google Map (χάρτη της Google) µε τις 6 χώρες που έχουν τη µεγαλύτερη 
παραγωγή βαµβακιού στον κόσµο. Αφού ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα 
αυτή, τους ζητείται να ακολουθήσουν τις οδηγίες και να κάνουν µια εικονική 
παραγγελία ρούχων δίκαιου εµπορίου από το δικτυακό τόπο του αγγλικού 
καταστήµατος natural collection. 
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� 7η Οµάδα (Rice Farmers): Αρχικά oι µαθητές παρακολουθούν µέσα από ένα 
σύντοµο βίντεο τη διαδικασία της καλλιέργειας, συλλογής και επεξεργασίας 
του ρυζιού. Στη συνέχεια, διαβάζουν για το ποιες είναι χώρες µε τη 
µεγαλύτερη παραγωγή ρυζιού στον κόσµο και ακολούθως τους ζητείται να 
ακολουθήσουν τις οδηγίες που τους δίνονται ώστε να κατασκευάσουν έναν 
Google Map (χάρτη της Google) µε τις 6 χώρες που έχουν τη µεγαλύτερη 
παραγωγή ρυζιού στον κόσµο. Αφού ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα αυτή, 
τους ζητείται να ακολουθήσουν τις οδηγίες και να κάνουν µια εικονική 
παραγγελία ρυζιού δίκαιου εµπορίου από το δικτυακό τόπο του αγγλικού 
καταστήµατος ethical superstore .  

 
 

5. Συλλογιστική Ανάδραση (Feedback)  
Με τη Συλλογιστική Ανάδραση επιχειρούµε το γενικότερο αναστοχασµό της δράσης µας 

µε σκοπό την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικού και των µαθητών πάνω στην εκπαιδευτική 
διαδικασία στην οποία ενεπλάκησαν. Στοχεύουµε στο να διαπιστώσουµε αν επετεύχθησαν οι 
στόχοι που είχαν τεθεί σύµφωνα µε το σχεδιασµό της εκπαιδευτικής µας πρότασης και να 
προβούµε σε τροποποιήσεις σε περίπτωση που αυτό δεν κατέστη εφικτό. Μας ενδιαφέρει 
τόσο το ‘τι’ όσο και το ‘πως’ έµαθαν οι µαθητές.  
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6. Πλαίσιο Στήριξης (Support Framework) 
Το Πλαίσιο Στήριξης αφορά: α) στην καταγραφή του θεωρητικού πλαισίου στο οποίο 

εντάσσεται η συγκεκριµένη διδακτική πρόταση, β) στην παράθεση των σκοπών και των 
στόχων της διδακτικής παρέµβασης, και γ) στην καταγραφή των προϋποθέσεων και των 
οργανωτικών πρακτικών που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση της  διδακτικής 
πρότασης. 

 
 

7. Πηγές (Sources) 
Στις Πηγές γίνεται η καταγραφή όλων των πηγών που χρησιµοποιήθηκαν για το 

σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού. 
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3.5.2. Περιγραφή του Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος για την Κλιµατική Αλλαγή 
(Climate Change) 
 

Οι σελίδες που απαρτίζουν την εφαρµογή µας είναι οι εξής: 
8. Εισαγωγή (Welcome) 
9. Ενεργοποίηση (Activation) 
10. ∆ιδακτικές Ενέργειες (Teaching Actions) 
11. ∆ιαδικασία (Procedure) 
12. Συλλογιστική Ανάδραση (Feedback) 
13. Πλαίσιο Στήριξης (Support Framework) 
14. Πηγές (Sources) 

 
 
Στάδια της Εφαρµογής: 
 

1. Εισαγωγή (Welcome) 
Οι µαθητές διαβάζουν τον τίτλο της εφαρµογής: ‘A WikiQuESD About the Probem of 

Climate Change for 6th Grade Primary School Students’ και παρακολουθούν ένα σύντοµο 
βίντεο που τους εισάγει στην έννοια και το πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής καθώς και στις 
δράσεις στις οποίες χρειάζεται να προβούµε για την αναχαίτιση και αντιµετώπιση του 
προβλήµατος. Η επιλογή του οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) έγινε µε γνώµονα την 
αύξηση του ενδιαφέροντος και της προσοχής των µαθητών. 

 

 
2. Ενεργοποίηση (Activation) 

  Οι µαθητές διαβάζουν σχετικά µε την κλιµατική αλλαγή, τις αιτίες και τις επιπτώσεις 
της στους ανθρώπους, τα ζώα, το περιβάλλον και επιχειρούµε έτσι να τους κινήσουµε 
περισσότερο το ενδιαφέρον, να  τους ευαισθητοποιήσουµε και να τους ωθήσουµε σε δράση 
αφού κατανοήσουν ότι το πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής αφορά όλους µας και µέσα από 
µικρές αλλαγές στις καθηµερινές µας πρακτικές µπορούµε να κάνουµε τη διαφορά. Στους 
µαθητές παρέχεται η δυνατότητα να συνδεθούν µε ένα ‘γλωσσάριο’ σε περίπτωση που 
χρειάζονται βοήθεια µε κάποιους από τους όρους του κειµένου οι οποίοι επεξηγούνται στην 
αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις επεξηγήσεις στα 
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αγγλικά, τους παρέχουµε τη δυνατότητα εξήγησης άγνωστων λέξεων στην ελληνική γλώσσα. 
Με την ακροστιχίδα και το κουίζ που τους ζητάµε να λύσουν προσπαθούµε, επιπλέον, να 
δώσουµε έναν ‘παιχνιδιάρικο’ τόνο στην όλη διαδικασία ταυτόχρονα µε την κατανόηση 
εννοιών-κλειδιά της κλιµατικής αλλαγής. 
 

 
3. ∆ιδακτικές Ενέργειες (Teaching Actions) 
Οι µαθητές εργάζονται στο πλαίσιο της οµάδας τους. Κάθε οµάδα επιλέγει το θέµα µε το 

οποίο θα ασχοληθεί το οποίο παρουσιάζεται συνοπτικά µε σκοπό να αυξηθεί το ενδιαφέρον, 
η παρακίνηση και ερευνητικότητά τους. Ενηµερώνονται, επίσης, ότι όταν τελειώσουν την 
‘αποστολή’ τους, θα παρουσιάσουν την εργασία τους στην τάξη. 

 
4. ∆ιαδικασία (Procedure) 
Σε κάθε οµάδα δίνεται ένα όνοµα µε στόχο να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον τους και να 

παρωθηθούν σε δράση. Κάνοντας κλικ επάνω στο όνοµα ανοίγει η σελίδα που ενηµερώνει 
τους µαθητές για την αποστολή (τις δραστηριότητες) που χρειάζεται να εκτελέσουν.  
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� 1η Οµάδα (Scientists): Οι µαθητές χρειάζεται να παρακολουθήσουν ένα 

βίντεο και στη συνέχεια να καταγράψουν τις αιτίες και τις επιπτώσεις της 
κλιµατικής αλλαγής και ακολούθως, να προτείνουν λύσεις. Τους δίνεται η 
δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν ένα ‘πρόχειρο’ στη διάρκεια της εργασίας 
τους ώστε να κρατούν σηµειώσεις για ό,τι κρίνουν σκόπιµο. Αφού 
ολοκληρώσουν την ‘αποστολή’ τους, έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν µε 
µια εκπαιδευτικού τύπου δραστηριότητα σχετικά µε το πρόβληµα της 
κλιµατικής αλλαγής (unscramble words). 

 

 
� 2η Οµάδα (Painters): Οι µαθητές χρειάζεται να παρακολουθήσουν ένα βίντεο 

και στη συνέχεια να καταγράψουν τις δικές τους πρακτικές και τις επιπτώσεις 
τους για τη ζωή όλων µας και ακολούθως, να καταγράψουν τι µπορούν να 
κάνουν οι ίδιοι ώστε να συµβάλουν στην αποτροπή του προβλήµατος της 
κλιµατικής αλλαγής. Τους δίνεται η δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν ένα 
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‘πρόχειρο’ στη διάρκεια της εργασίας τους ώστε να κρατούν σηµειώσεις για 
ό,τι κρίνουν σκόπιµο. Στη συνέχεια, χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες αυτές,  
φτιάχνουν µια αφίσα ενηµέρωσης σχετικά µε την κλιµατική αλλαγή. Αφού 
ολοκληρώσουν την ‘αποστολή’ τους, έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν µε 
εκπαιδευτικού τύπου δραστηριότητες σχετικά µε το πρόβληµα της κλιµατικής 
αλλαγής (κουίζ, παζλ). 

 

 
� 3η Οµάδα (Poets): Οι µαθητές αυτής της οµάδας παρακολουθούν ένα βίντεο 

και στη συνέχεια, µέσα από µια εκπαιδευτικού τύπου δραστηριότητα σχετικά 
µε το περιεχόµενο του βίντεο που µόλις είδαν, επιθυµούµε να κατανοήσουν 
πως µε κάποιες µικρές καθηµερινές κινήσεις µπορούν να αποτελέσουν µέρος 
της λύσης και όχι του προβλήµατος. Ακολούθως, τους ζητάµε να  διαβάσουν 
κάποια από τα ποιήµατα που έχουν γράψει µαθητές από σχολεία των περιοχής 
Worcestershire και Warwickshire της Αγγλίας σχετικά µε την κλιµατική 
αλλαγή και στη συνέχεια να γράψουν το δικό τους ‘Ποίηµα της Κλιµατικής 
Αλλαγής’ (The Climate Change Poem). Αφού ολοκληρώσουν την ‘αποστολή’ 
τους, έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν µε εκπαιδευτικού τύπου 
δραστηριότητες σχετικά µε το πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής (εύρεση 
λέξεων, παζλ). 
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� 4η Οµάδα (Writers) : Οι µαθητές αυτής της οµάδας παρακολουθούν ένα 

βίντεο και στη συνέχεια τους ζητάµε να υπολογίσουν το οικολογικό τους 
αποτύπωµα. Έπειτα, καταγράφουν τι µπορούν οι ίδιοι να κάνουν ώστε να το 
µειώσουν. Αφού ολοκληρώσουν την ‘αποστολή’ τους, έχουν τη δυνατότητα να 
ασχοληθούν µε εκπαιδευτικού τύπου δραστηριότητες σχετικά µε το πρόβληµα 
της κλιµατικής αλλαγής (παζλ, κρεµάλα). 

 

 
5. Συλλογιστική Ανάδραση (Feedback) 
Με τη Συλλογιστική Ανάδραση επιχειρούµε το γενικότερο αναστοχασµό της δράσης µας 

µε σκοπό την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικού και των µαθητών πάνω στην εκπαιδευτική 
διαδικασία στην οποία ενεπλάκησαν. Στοχεύουµε στο να διαπιστώσουµε αν επετεύχθησαν οι 
στόχοι που είχαν τεθεί σύµφωνα µε το σχεδιασµό της εκπαιδευτικής µας πρότασης και να 
προβούµε σε τροποποιήσεις σε περίπτωση που αυτό δεν κατέστη εφικτό. Μας ενδιαφέρει 
τόσο το ‘τι’ όσο και το ‘πως’ έµαθαν οι µαθητές.  
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6. Πλαίσιο Στήριξης (Support Framework)  
Το Πλαίσιο Στήριξης αφορά: α) στην καταγραφή του θεωρητικού πλαισίου στο οποίο 

εντάσσεται η συγκεκριµένη διδακτική πρόταση, β) στην παράθεση των σκοπών και των 
στόχων της διδακτικής παρέµβασης, και γ) στην καταγραφή των προϋποθέσεων και των 
οργανωτικών πρακτικών που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση της  διδακτικής 
πρότασης. 

 

 
7. Πηγές (Sources) 
Στις Πηγές γίνεται η καταγραφή όλων των πηγών που χρησιµοποιήθηκαν για το 

σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού. 
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3.6 Μελέτη περίπτωσης (Case Study) 
 
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
 
Στην προσπάθειά µας να επιλέξουµε τη µέθοδο εκείνη η οποία ταιριάζει καλύτερα µε 

το θέµα της εργασίας µας, χρειάστηκε να προβληµατιστούµε σοβαρά προτού αποφασίσουµε 
για το επιστηµολογικό παράδειγµα που θα υιοθετούσαµε. Στη βιβλιογραφία συναντάµε 
συνήθως το διαχωρισµό ανάµεσα σε ‘ποσοτική’ και ‘ποιοτική’ έρευνα και πολύ συχνά 
συνάγεται το συµπέρασµα πως ερευνητές οι οποίοι ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες, 
αναγκαστικά θα καταλήξουν σε διαφορετικά συµπεράσµατα (Hammersley, 2000, σ.3). Ο 
Πυργιωτάκης (1999) αναφέρει ότι «η περί επιστήµης αντίληψη προσδιορίζει την 
επιστηµολογική τοποθέτηση [του ερευνητή], από όπου εξαρτάται στη συνέχεια η επιλογή του 
‘ερευνητικού παραδείγµατος’» ενώ ο Μακράκης (2000) επισηµαίνει ότι το γνωσιακό 
ενδιαφέρον στο οποίο στοχεύει ο ερευνητής (σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση του 
Habermas σε τεχνικό, πρακτικό και χειραφετικό20) αποτελεί  καθοριστικό κριτήριο επιλογής 
µιας µεθοδολογικής προσέγγισης. Σύµφωνα µε την ανάλυση που κάνουν οι Burrell & Morgan 
(1979) σχετικά µε τις οντολογικές, επιστηµολογικές και ανθρωπολογικές διαστάσεις που 
χαρακτηρίζουν την κοινωνική πραγµατικότητα, αποκαλύπτονται διαφορετικοί τρόποι θέασής 
της οι οποίες βρίσκονται σε άµεση συνάρτηση µε τις µεθοδολογικές πρακτικές που επιλέγουν 
οι ερευνητές για να διερευνήσουν τα κοινωνικά φαινόµενα (Cohen and Manion, 1994, σ.21). 
Ο Μακράκης (1997) προσθέτει και αξιακές διαστάσεις (το ζήτηµα της  
αντικειµενικότητας/υποκειµενικότητας της γνώσης). 

 
Έχοντας επίγνωση αυτών των διαστάσεων και συνεξετάζοντας τη φύση και το 

χαρακτήρα της εργασίας µας, τους σκοπούς και τους στόχους όπως αναλύθηκαν στο σχετικό 
υποκεφάλαιο, τα είδη των δεδοµένων προς αναζήτηση και τις χρονικές δεσµεύσεις µας 
επιλέξαµε να υιοθετήσουµε έναν ποιοτικό προσανατολισµό στη µελέτη µας εφόσον δεν µας 
ενδιαφέρει η µέτρηση κάποιων πτυχών του θέµατός µας ώστε να επαληθεύσουµε ή 
διαψεύσουµε ένα προαποφασισµένο θεωρητικό πλαίσιο το οποίο θα παράξει γενικές 
νοµοτέλειες, αλλά, αντίθετα, η ανάδειξη της θεωρίας θα προκύψει µέσα από τα δεδοµένα 
στοχεύοντας στο να κατανοήσουµε το ‘πως’ και το ‘γιατί’ της διδακτικής µας πρότασης. 
Έχοντας κατά νου ότι η διδακτική µας παρέµβαση χρειάζεται να υλοποιηθεί µέσα σε 
αυθεντικό χώρο (σχολείο) ώστε να µπορεί να λειτουργήσει και να αξιολογηθεί από τους 
άµεσα εµπλεκόµενους µαθητές θεωρούµε ότι η µελέτη περίπτωσης ανταποκρίνεται στις 
προσδοκίες και τα ενδιαφέροντα της ερευνητικής µας προσπάθειας καθώς, όπως 
υποστηρίζουν οι Cohen & Manion (1994: 152), η µελέτη περίπτωσης διερευνά 
αποτελεσµατικότερα τις ερµηνευτικές υποκειµενικές διαστάσεις των εκπαιδευτικών 
φαινοµένων.  

 
Η µελέτη περίπτωσης χρησιµοποιείται ευρέως στη σύγχρονη κοινωνική επιστήµη και 

την εκπαιδευτική έρευνα µε σκοπό τη βαθιά ανάλυση των πολυσχιδών φαινοµένων που 
συνθέτουν τον κύκλο ζωής της µονάδας προκειµένου να γίνουν γενικεύσεις σχετικά µε τον 

                                                 
20 Ο Habermas (1972),  στη θεωρία των γνωσιακών ενδιαφερόντων αναφέρει ότι η γνώση που παράγουν οι 
άνθρωποι καθορίζεται εν µέρει από το ενδιαφέρον που τους ωθεί και το οποίο διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: 
1) το ‘τεχνικό’ ενδιαφέρον, το οποίο αποσκοπεί στον έλεγχο και τη διαχείριση των φυσικών αντικειµένων, 2) το 
‘πρακτικό’ ενδιαφέρον, το οποίο εστιάζει στις ερµηνείες που αποδίδουν τα υποκείµενα στα κοινωνικά 
φαινόµενα και υπογραµµίζει τη σχετικιστική φύση του κοινωνικού κόσµου, και 3) το ‘χειραφετικό’ ενδιαφέρον, 
το οποίο αποσκοπεί στον κοινωνικό µετασχηµατισµό (Κωστούλα-Μακράκη & Μακράκης, 2006; Μακράκης, 
2000) 
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ευρύτερο πληθυσµό στον οποίο αυτή ανήκει (ό.π.: 153). Υπό τον όρο ‘µελέτη περίπτωσης’ 
περιλαµβάνεται µια ολόκληρη οικογένεια µεθόδων έρευνας µε κοινό σηµείο αναφοράς τον 
εστιασµό της προσοχής στη συλλογή πληροφοριών γύρω από ένα φαινόµενο ή συµβάν (στο 
Bell, 1997). Σύµφωνα µε την Bell (1997: 31-32): 

 «το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα της µελέτης περίπτωσης είναι το ότι επιτρέπει στον 
ερευνητή να αφοσιωθεί σε ένα συγκεκριµένο περιστατικό ή σε µια κατάσταση, και να 
αναγνωρίσει, ή να προσπαθήσει να αναγνωρίσει, τις ποικίλες αλληλεπιδρώσες 
διαδικασίες στην εργασία του (δηλ. στην έρευνα). Αυτές οι διαδικασίες  µπορεί να µην 
ενδιαφέρουν µια ευρείας κλίµακας έρευνα, αλλά µπορεί να είναι αποφασιστικές για την 
επιτυχία ή την αποτυχία της λειτουργίας των συστηµάτων ή των οργανισµών που 
µελετώνται».  

Οι Cohen & Manion (1994: 178, διασκευασµένο από Adelman et al, 1980) αναφέρουν 
τα πιθανά πλεονεκτήµατα της µελέτης περίπτωσης : 

• τα δεδοµένα  της είναι ‘ισχυρά στην πραγµατικότητα’, αν και δύσκολο να 
οργανωθούν 

• επιτρέπει γενικεύσεις είτε σχετικά µε µια περίσταση είτε από µια περίσταση σε 
µια τάξη περιστάσεων 

• αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα και το πλαίσιο των κοινωνικών αληθειών 
• µπορεί να αποτελέσει ένα αρχείο περιγραφικού υλικού το οποίο είναι αρκετά 

πλούσιο ώστε να επιδέχεται µεταγενέστερη επανερµηνεία  
• είναι ‘ένα βήµα προς τη δράση’: ξεκινάνε µέσα σε έναν κόσµο δράσης και 

συνεισφέρουν σε αυτόν 
• παρουσιάζει τα δεδοµένα έρευνας ή αξιολόγησης σε µορφή που είναι 

περισσότερο προσβάσιµη σε σχέση µε άλλα είδη ερευνητικών εκθέσεων, αν 
και αυτή η αρετή συνήθως έχει σε ένα βαθµό ως τίµηµα την έκτασή τους 

 
Η µελέτη περίπτωσης συγκαταλέγεται στις ποιοτικές µεθόδους έρευνας όπου κεντρικό 

ρόλο κατέχει η θέση ότι οι ανθρώπινες συµπεριφορές, και κατ’ επέκταση οι κοινωνικές 
διεργασίες, είναι µοναδικές και ανεπανάληπτες και εποµένως δε δύνανται να διέπονται από 
αυστηρά καθορισµένους γενικούς νόµους. Η κοινωνική πραγµατικότητα πλάθεται και 
αναπροσαρµόζεται συνεχώς από τα δρώντα υποκείµενα τα οποία αποδίδουν υποκειµενικό 
νόηµα στα κοινωνικά φαινόµενα και βρίσκονται σε άµεση συνάρτηση µε το ευρύτερο 
ιστορικό, οικονοµικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισµικό  πλαίσιο στο οποίο 
αναπτύσσονται (Μακράκης, 1997).  

  

3.7 Πηγές ∆εδοµένων  

Τα ερευνητικά δεδοµένα συγκεντρώθηκαν από ένα τµήµα της Στ΄τάξης ενός 
δηµοτικού σχολείου που βρίσκεται στις παρυφές του δήµου Ηρακλείου όπου και 
εφαρµόστηκε η εναλλακτική διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των αγγλικών µέσω της 
εφαρµογής Wiki που πραγµατεύεται ζητήµατα βιώσιµης ανάπτυξης. Το συγκεκριµένο 
σχολείο διαθέτει εργαστήριο Η/Υ µε σύνδεση στο διαδίκτυο µέσω του Πανελλήνιου 
Σχολικού ∆ικτύου και 8 σταθµούς εργασίας. Στο συγκεκριµένο τµήµα φοιτούσαν 22 
συνολικά µαθητές οι οποίοι εργάστηκαν σε οµάδες των 2 ή 3 ατόµων µπροστά σε κάθε οθόνη 
Η/Υ και αφέθηκαν να επιλέξουν µόνοι τους το συνεργάτη τους. ∆εκαοκτώ από τους µαθητές 
διαθέτουν Η/Υ στο σπίτι τους µε σύνδεση στο διαδίκτυο. 
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Η επιλογή του σχολείου για την υλοποίηση της έρευνάς µας έγινε µε βάση την εύκολη 
πρόσβασή µας σε αυτό. Αφού εξασφαλίσαµε τη συνεργασία του διευθυντή του σχολείου και 
του υπεύθυνου εκπαιδευτικού του τµήµατος  που µας ενδιέφερε, λάβαµε και την προφορική 
έγκριση του Προϊσταµένου του αρµόδιου Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου 
όπου υπάγεται διοικητικά το δηµοτικό σχολείο της επιλογής µας.  Αποφασίσαµε, σε πρώτη 
φάση, να διεξάγουµε µια πιλοτική έρευνα ώστε να εντοπίσουµε τυχόν αδυναµίες ή/και 
παραλείψεις τόσο της εκπαιδευτικής εφαρµογής όσο και της ερευνητικής µας προσέγγισης 
και να επέµβουµε διορθωτικά πριν την τελική φάση της έρευνας. Η πιλοτική έρευνα διεξήχθη 
κατά την πρώτη εβδοµάδα του Μαΐου 2010, διήρκησε συνολικά 8 διδακτικές ώρες και σε 
αυτήν πήραν µέρος 21 µαθητές έτερου τµήµατος της Στ΄ τάξης του ίδιου δηµοτικού σχολείου. 
∆ιαπιστώθηκαν αρκετά τεχνικά προβλήµατα τα οποία χρειάστηκε να επιλύσουµε προτού 
προχωρήσουµε στην τελική φάση της έρευνάς µας. ∆ιαπιστώσαµε, ακόµα, ότι οι µαθητές δεν 
είχαν ξαναδουλέψει µε εννοιολογικούς χάρτες πράγµα που µας οδήγησε στην απόφαση να 
αφιερώσουµε περισσότερο διδακτικό χρόνο για τη σχετική εξοικείωσή τους.  

 
Η τελική φάση της έρευνάς µας πραγµατοποιήθηκε κατά το διάστηµα από 18 Μαΐου 

έως 4 Ιουνίου 2010 και διήρκησε συνολικά 16 διδακτικές ώρες. Από αυτές, 6 διδακτικές ώρες 
αφιερώθηκαν στην εξοικείωση των µαθητών µε την κατασκευή εννοιολογικών χαρτών, 7 
διδακτικές ώρες αφιερώθηκαν στη διδασκαλία των εκπαιδευτικών εφαρµογών στο 
εργαστήριο Η/Υ, και συνολικά 3 διδακτικές ώρες αφορούσαν στην κατασκευή των τεσσάρων 
εννοιολογικών χαρτών των µαθητών και τη συµπλήρωση των δυο Vee Heuristics.  

3.8 Ερευνητικά Εργαλεία 

Όπως αναφέραµε στο κεφάλαιο 1, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δηµιουργία 
ενός µαθησιακού περιβάλλοντος το οποίο θα προσφέρει τη δυνατότητα στους µαθητές να 
καλλιεργήσουν γλωσσικές δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα αλλά και θα ενσπείρει τον 
προβληµατισµό και θα ευαισθητοποιήσει τους µαθητές πάνω σε ζητήµατα βιώσιµης 
ανάπτυξη µε απώτερο σκοπό την επίτευξη εννοιολογικής αλλαγής πάνω στα πραγµατευόµενα 
ζητήµατα βιώσιµης ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό και επειδή µέληµά µας ήταν να 
δηµιουργήσουµε ένα αυθεντικό περιβάλλον διδασκαλίας-µάθησης όπου οι µαθητές θα 
λειτουργούσαν αυθόρµητα και ειλικρινά, επιλέξαµε ως καταλληλότερα ερευνητικά εργαλεία 
τον εννοιολογικό χάρτη(concept map) σε συνδυασµό µε το διάγραµµα Vee heuristics  καθώς, 
όπως τονίζουν οι Novak & Gowin (1984: 57), «όταν οι εννοιολογικοί χάρτες 
χρησιµοποιούνται ρητά ως µέρος του Vee, γίνεται ακόµα πιο ξεκάθαρη η σχέση ανάµεσα στη 
γνώση και τη µάθηση». 

 
Ειδικότερα, το ερευνητικό εργαλείο Vee heuristics κρίναµε ότι είναι καταλληλότερο 

να αποτυπώσει τη σχέση του µαθητή µε το υπό µελέτη ζήτηµα, τις υπάρχουσες γνώσεις του 
πάνω σε αυτό, τον τρόπο που ο µαθητής σκοπεύει να εργαστεί ώστε να µάθει περισσότερα γι’ 
αυτό, πως εντέλει έδρασε για την κατασκευή νέας γνώσης και γιατί αυτή η νέα γνώση ήταν 
σηµαντική για το µαθητή. Έτσι, οι µαθητές απάντησαν σε δυο Vee heuristics, ένα για κάθε 
ενότητα της εκπαιδευτικής µας εφαρµογής. Επίσης, ζητήσαµε από τους µαθητές να 
κατασκευάσουν δυο εννοιολογικούς χάρτες ανά διδασκόµενη ενότητα, έναν πριν τη 
διδακτική παρέµβαση και ένα µετά, καθώς µάς ενδιέφερε να καταγραφούν οι 
γνώσεις/αντιλήψεις των µαθητών σε βασικές έννοιες που πραγµατευόταν η εκπαιδευτική 
εφαρµογή πριν και µετά την παρέµβαση, και να αποτυπωθεί τυχόν εννοιολογική αλλαγή 
τους. Με τον τρόπο αυτό, όπως επισηµαίνουν χαρακτηριστικά οι Cañas & Novak (2006:501, 
στο Vanhear, 2008b), «ο εννοιολογικός χάρτης εξελίσσεται από µια πρώτη 
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«εκτίµηση»(‘assessment’) του τι γνωρίζουν οι µαθητές για το εξεταζόµενο θέµα σε ένα 
µοντέλο γνώσης που αντικατοπτρίζει την πρόοδο των µαθητών».  

 

3.8.1 Ο Εννοιολογικός Χάρτης (Concept Map) 

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
 

 
Η εννοιολογική χαρτογράφηση αναπτύχθηκε τη δεκαετία του ’70 από τον J. Novak 

(Novak & Gowin, 1984) στηρίζοντάς την στη θεωρία του Ausubel (assimilation theory) που 
έδινε έµφαση στη σπουδαιότητα της προϋπάρχουσας γνώσης στην επίτευξη της µάθησης 
νέων εννοιών και στην οικοδόµηση συνδέσεων µεταξύ τους. Ο εννοιολογικός χάρτης είναι 
‘µια διδακτική τεχνική και µια εκπαιδευτική στρατηγική που έχει ως σκοπό να ενισχύσει την 
ουσιαστική µάθηση’(Γρηγοριάδου, Γουλή & Γόγουλου, 2005). Είναι ένα γνωστικό εργαλείο 
που αναπαριστά σχηµατικά τη γνώση πάνω σε ένα αντικείµενο βοηθώντας ‘στη δόµηση και 
συστηµατοποίηση των ιδεών δίνοντας τη δυνατότητα να εντοπιστούν παραλληλισµοί, 
συγκρίσεις, διαφορές ή/και συνδέσεις µε άµεσο και εύκολο τρόπο’ (ό.π.).  

 
 Σύµφωνα µε τους Novak & Gowin (1984), οι εννοιολογικοί χάρτες έχουν ως στόχο 

την αναπαράσταση σχέσεων µε νόηµα(meaningful relationships) ανάµεσα σε 
έννοιες(concepts) µε τη µορφή προτάσεων(propositions), oι οποίες δεν είναι τίποτε άλλο από 
ετικέτες εννοιών (concept labels) που συνδέονται µε λέξεις σε µια σηµασιολογική µονάδα, 
καθώς αυτό που προέχει είναι η επεξεργασία της γνώσης και όχι η ανακάλυψή της. Με την 
ολοκλήρωση ενός εννοιολογικού χάρτη προσφέρεται σε εκπαιδευτικούς και µαθητές µια 
σχηµατική απεικόνιση του διδακτικού υλικού και επειδή η µάθηση µε νόηµα εξελίσσεται 
ευκολότερα όταν νέες έννοιες ή σηµασίες εννοιών(concept meanings) υπάγονται κάτω από 
ευρύτερες, περισσότερο περιληπτικές έννοιες, οι εννοιολογικοί χάρτες κατά τους Novak & 
Gowin (1984) χρειάζεται να είναι ιεραρχικοί δηλαδή οι πιο γενικές έννοιες να βρίσκονται 
στην κορυφή του χάρτη ενώ οι πιο ειδικές και λιγότερο περιληπτικές έννοιες να 
ταξινοµούνται κάτω από αυτές.  
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Γενική δοµή ενός εννοιολογικού χάρτη κατά Novak & Gowin (1984), 
στο Γρηγοριάδου, Γουλή & Γόγουλου (2005)  

 
Στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι εννοιολογικοί χάρτες αποτυπώνουν τις αλλαγές 

στον τρόπο σκέψης λειτουργώντας ως ένας «γνωστικός καθρέπτης» (Γρηγοριάδου, Γουλή & 
Γόγουλου, 2005) µέσα από τον οποίο ο εκπαιδευόµενος µπορεί να παρακολουθεί την πορεία 
της µάθησής του, να την αξιολογεί, να ελέγχει και να διορθώνει τα λάθη του, όταν χρειάζεται, 
ενισχύοντας την ικανότητα της αυτορρύθµισης και του αναστοχασµού (ό.π.). Ο 
εννοιολογικός χάρτης, όµως, δεν έχει µόνο γνωστική αξία αλλά και µεταγνωστική γιατί ο 
µαθητής µαθαίνει πώς να µαθαίνει µέσα από τη δόµηση της γνώσης του και τη διαδικασία 
παραγωγής της(Novak & Gowin, 1984).  

 
Ακριβώς επειδή οι εννοιολογικοί χάρτες λειτουργούν ως µια ρητή αναπαράσταση των 

εννοιών και των προτάσεων που κατέχει ένα άτοµο, επιτρέπουν σε εκπαιδευτικούς και 
µαθητές να ανταλλάσσουν απόψεις επεξηγώντας γιατί µια σύνδεση προτάσεων είναι καλή ή 
έγκυρη, ή να αναγνωρίσουν υπολειπόµενες συνδέσεις ανάµεσα σε έννοιες, πράγµα που 
δηλώνει την ανάγκη για νέα µάθηση. Οι Novak & Gowin (1984) επισηµαίνουν ακόµη ότι η 
κατασκευή/επανακατασκευή ενός εννοιολογικού χάρτη εξασκεί τους εµπλεκόµενους στη 
διαδικασία της αναστοχαστικής σκέψης (reflective thinking) καθώς περιλαµβάνει ‘σπρώξιµο 
και τράβηγµα’ εννοιών, ενώνοντας και διαχωρίζοντάς τις συνεχώς. 
 

Σύµφωνα µε τους Novak & Gowin (1984), οι εννοιολογικοί χάρτες µπορούν να 
παίξουν ρόλο στη διδασκαλία, τη µάθηση, το σχεδιασµό της διδακτέας ύλης και τη 
διακυβέρνηση (governance). Συγκεκριµένα, η αξία τους  

 για το µαθητή έγκειται στο ότι: 
� καταδεικνύουν τις έννοιες-κλειδιά ή τις προτάσεις-κλειδιά που χρειάζεται να 

µάθει  
� δείχνουν τις διασυνδέσεις ανάµεσα στη νέα και την προϋπάρχουσα γνώση  

για τον εκπαιδευτικό έγκειται στο ότι: 
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� καθορίζουν τις πορείες για την οργάνωση νοηµάτων και τη διαπραγµάτευση 
νοηµάτων µε τους µαθητές 

� επισηµαίνουν τις εσφαλµένες αντιλήψεις των µαθητών 
για το σχεδιασµό και την οργάνωση της διδακτέας ύλης έγκειται στο ότι: 

� διαχωρίζουν τις σηµαντικές από τις ασήµαντες πληροφορίες 
� είναι χρήσιµοι για την επιλογή παραδειγµάτων  

για τη διακυβέρνηση (governance) έγκειται στο ότι: 
� βοηθούν τους µαθητές να καταλάβουν το ρόλο τους ως εκπαιδευόµενων 

(learners) 
� αποσαφηνίζουν το ρόλο του εκπ/κού και δηµιουργούν µια µαθησιακή 

ατµόσφαιρα αµοιβαίου σεβασµού 
 

Παρόλο που αρχικά για την κατασκευή τους χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα το ‘χαρτί-
και-µολύβι’ (paper-and-pencil) και τα ‘σηµειώµατα-που-κολλάνε’ (post-it-notes) πάνω σε 
µεγάλη επιφάνεια όπως ο πίνακας ανακοινώσεων, σήµερα χρησιµοποιούνται και αρκετά 
Υπολογιστικά Περιβάλλοντα Υποστήριξης της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης (Computer 
Based Concept Mapping CBCM)21. Σύµφωνα µε τους Κόκκινο & Κουνέλη (2006, στο Σοφός 
& Λιάπη (2009), οι εννοιολογικοί χάρτες µπορούν σχηµατικά να αναπαρασταθούν µε 
πολλούς τρόπους: 

1. εννοιολογικός χάρτης τύπου “αράχνη” (Spider), όπου η βασική έννοια τοποθετείται 
στο κέντρο του χάρτη και οι επιµέρους έννοιες την περιβάλλουν κυκλικά 

 
 
2. "ιεραρχικός" εννοιολογικός χάρτης (Hierarchy), όπου οι πληροφορίες 

παρουσιάζονται µε καθοδικά κλιµακούµενη σειρά σηµασίας δηλ. η πιο σηµαντική 
πληροφορία τοποθετείται στην κορυφή  

 
 
 
3. εννοιολογικός χάρτης µε τη µορφή “διαγράµµατος ροής” (Flowchart), όπου 

αναπαριστώται τα διαδοχικά βήµατα µιας διαδικασίας ή η εξέλιξη ενός συστήµατος 

                                                 
21 Οι Σοφός & Λιάπη (2009) αναφέρουν 18 διαφορετικά λογισµικά προϊόντα ελεύθερης διακίνησης ή εµπορικά 
κάποια από τα οποία δίνουν έµφαση στην υποστήριξη της µαθησιακής διαδικασίας, διευκολύνοντας διάφορους 
τρόπους έκφρασης και οικοδόµησης της γνώσης, όπως σηµασιολογικά δίκτυα στατικού χαρακτήρα (Inspiration, 
SemNet, MindMap, CLASS, Decision Explorer, Axon Idea), ενώ άλλα ασχολούνται περισσότερο µε την 
υποστήριξη συνεργατικών δραστηριοτήτων µάθησης (CSILE, Belvedere, CoVis), κάνοντας ευρεία χρήση των 
υπηρεσιών του ∆ιαδικτύου. 
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4. εννοιολογικός χάρτης τύπου “συστήµατος” (Systems), όπου η οργάνωση των 

εννοιών γίνεται µε παρόµοιο τρόπο µε αυτή του διαγράµµατος ροής, µε την προσθήκη όµως 
εισόδων και εξόδων. 

 
 
 
Σύµφωνα µε τους Novak & Gowin (1984), οι εκπαιδευτικές εφαρµογές της 

εννοιολογικής χαρτογράφησης περιλαµβάνουν α) τη διερεύνηση της προϋπάρχουσας γνώσης 
των µαθητών, β) την οδική χαρτογράφηση (roadmapping) της µαθησιακής πορείας, γ) την 
εξαγωγή νοήµατος από εγχειρίδια, δ) την εξαγωγή νοήµατος από εργαστηριακή µελέτη ή/και 
µελέτη πεδίου, ε) την ανάγνωση άρθρων από εφηµερίδες, περιοδικά και journals και, στ) την 
οργάνωση µιας γραπτής έκθεσης(paper). Εντούτοις, οι ίδιοι επισηµαίνουν ότι ‘η 
σπουδαιότερη συµβολή των εννοιολογικών χαρτών στη βελτίωση της εκπαίδευσης ίσως είναι 
η βελτίωση των τεχνικών αξιολόγησης, ιδίως όπως αυτές εφαρµόζονται στον τοµέα της 
έρευνας’ (ό.π.: 23). 
 

3.8.2 Vee Heuristics 

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
 
Το Vee heuristics είναι ένα εργαλείο µε µεταγνωστική αξία, «ένα εργαλείο για την 

απόκτηση γνώσης για τη γνώση και για το πώς η γνώση κατασκευάζεται και 
χρησιµοποιείται» (Novak & Gowin, 1984: 57). Το επινόησε ο Gowin το 1977, ύστερα από 20 
χρόνια ερευνητικής δουλειάς, και αρχικά είχε αναπτυχθεί ώστε να  βοηθήσει 
εκπαιδευόµενους και εκπαιδευτές να αποσαφηνίσουν τη φύση και το σκοπό της 
εργαστηριακής εργασίας στον τοµέα της επιστήµης(Novak & Gowin, 1984). Αποτελείται από 
τρία στοιχεία-κλειδιά, άρρηκτα συνυφασµένα µεταξύ τους στην προσπάθεια του ατόµου να 
κατασκευάσει νέα γνώση: τις έννοιες(concepts), τα γεγονότα/αντικείµενα(events/objects), και 
τις καταγραφές των γεγονότων/αντικειµένων(records of events/objects) ή αλλιώς πραγµατικά 
περιστατικά(facts), αφού όταν κατασκευάζουµε γνώση χρησιµοποιούµε έννοιες που ήδη 
γνωρίζουµε για να παρατηρήσουµε γεγονότα ή αντικείµενα και για να κάνουµε κάποια µορφή 
καταγραφής των παρατηρήσεών µας(Novak & Gowin(ό.π.). Όπως τονίζουν οι Novak & 
Gowin(ό.π.: 56), «το Vee µας βοηθά να αντιληφθούµε ότι παρόλο που το νόηµα(meaning) 
όλης της γνώσης προέρχεται τελικά από τα γεγονότα ή/και τα αντικείµενα που παρατηρούµε, 
δεν υπάρχει τίποτα στις καταγραφές αυτών των γεγονότων ή των αντικειµένων που να µας 
λέει τι σηµαίνουν οι καταγραφές. Αυτό το νόηµα πρέπει να κατασκευαστεί, και πρέπει να 
δείξουµε το πώς όλα τα στοιχεία αλληλεπιδρούν όταν κατασκευάζουµε νέα νοήµατα». 
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Οι Novak & Gowin(1984: 57-59) επισηµαίνουν ότι η αξία του σχήµατος Vee(V) 
έγκειται στο ότι: 

� το Vee ‘τονίζει’ τα γεγονότα ή αντικείµενα που βρίσκονται στη ρίζα του συνόλου της 
παραγωγής της γνώσης, και είναι σηµαντικό οι µαθητές να έχουν πλήρη επίγνωση των 
γεγονότων ή αντικειµένων που βιώνουν, για τα οποία πρόκειται να κατασκευαστεί 
γνώση  

� το σχήµα Vee βοηθά τους µαθητές να αναγνωρίσουν την ένταση και την 
αλληλεπίδραση µεταξύ της πειθαρχικής γνώσης(disciplinary knowledge) που 
κατασκευάζεται  (και τροποποιείται) µε την πάροδο του χρόνου και τη γνώση που µια 
έρευνα(inquiry) τους επιτρέπει να κατασκευάσουν εδώ και τώρα 

� µε το σχήµα Vee είναι λιγότερο εύκολο κάποιος να αγνοήσει τα σχετικά βασικά 
γεγονότα ή αντικείµενα ή έννοιες κλειδιά και έτσι κάποιος είναι λιγότερο πιθανό να 
συγκεντρώσει τα λάθος αρχεία ή να αποτύχει να δει τη σηµασία των αρχείων που 
έχουν συγκεντρωθεί           
 
Η πρόκριση του σχήµατος Vee(V) έναντι άλλων σχηµάτων  

αφορά στο γεγονός ότι τόσο η σκέψη όσο και η δράση/πράξη εµπλέκονται στη διαδικασία 
της µάθησης(Novak, 1998, στο Vanhear, 2008b). ∆εδοµένου ότι πολύ συχνά η µάθηση 
ξεκινά µε µια ερώτηση, η ερώτηση εστίασης(focus question) τοποθετείται στο πάνω µέρος 
του Vee µια και οι ερωτήσεις "είναι αυτές που καθοδηγούν την έρευνα η οποία τελικά 
καταλήγει στη νέα γνώση»(Novak, 1998, στο Vanhear, 2008b). Η αριστερή πλευρά του Vee 
είναι η πλευρά σκέψης(thinking side) όπου ο µαθητής ενθαρρύνεται να συλλογιστεί τι ξέρει 
ήδη για την ερώτηση εστίασης. Αποκαλύπτει, επίσης, τη σχέση του µαθητή µε το υπό µελέτη 
ζήτηµα, γιατί θέλει να µάθει περισσότερα για το ζήτηµα αυτό και, κατά συνέπεια, τα 
συναισθήµατά του. 

 Όπως υποστηρίζει ο Novak, "η σύνθετη αλληλεπίδραση που πραγµατοποιείται 
ανάµεσα στις αποθηκευµένες πληροφορίες σχετικά µε τη γνώση, τα συναισθήµατα και τις 
δράσεις είναι πολύ σηµαντικά για την εκπαίδευση»(Novak, 1998, στο Vanhear, ό.π.). Μας 
αποκαλύπτει ακόµα τον τρόπο που ο µαθητής σκοπεύει να εργαστεί ώστε να µάθει 
περισσότερα για το εξεταζόµενο ζήτηµα, τις πηγές από τις οποίες σκοπεύει να αντλήσει 
περισσότερες πληροφορίες(από τον εκπ/κό, από βιβλία, από το διαδίκτυο κλπ). Η δεξιά 
πλευρά του Vee, η πλευρά δράσης(doing side),  επικεντρώνεται σε αυτό που έκανε ο µαθητής 
ώστε να αναπτύξει τις γνώσεις του και τι 
νέες γνώσεις κατασκευάστηκαν. Αυτή η πλευρά του Vee ρίχνει επίσης φως στο γιατί η νέα 
γνώση που κατασκευάστηκε ήταν σηµαντική για το µαθητή(Vanhear, 2008b). 

  
 

 3.9 ∆ιαδικασίες  
 
Όπως έχουµε προαναφέρει, επειδή οι µαθητές που πήραν µέρος στην ερευνητική 

διαδικασία δεν είχαν καµµία προηγούµενη επαφή µε τους εννοιολογικούς χάρτες κρίναµε ότι 
ήταν απαραίτητη µια προκαταρκτική φάση για να τους εξηγήσουµε τι είναι οι εννοιολογικοί 
χάρτες και τη χρησιµότητά τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εξηγήσαµε τι είναι οι έννοιες 
και πως µπορούµε να συνδέσουµε δυο έννοιες µεταξύ τους χρησιµοποιώντας συνδετικές 
λέξεις ώστε να προκύπτει µια πρόταση µε νόηµα και φροντίσαµε ώστε οι µαθητές να 
εξασκηθούν µε συγκεκριµένα παραδείγµατα και εργασίες στην κατασκευή ενός 
εννοιολογικού χάρτη. Η φάση αυτή, που πραγµατοποιήθηκε µέσα στην αίθουσα διδασκαλίας 
του τµήµατός τους, διήρκησε 6 διδακτικές ώρες.  
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Στη συνέχεια, τους ζητήθηκε να απαντήσουν στην πρώτη και δεύτερη ερώτηση του 
Vee Heuristic, στη συνέχεια να συµπληρώσουν τον πρώτο τους εννοιολογικό χάρτη 
(ερώτηση 3) σχετικά µε το ∆ίκαιο Εµπόριο (Fair Trade),  και κατόπιν να απαντήσουν στην 
ερώτηση 4 του Vee Heuristic. Έπειτα, οι µαθητές δούλεψαν ανά δύο ή τρία άτοµα στο 
εργαστήριο των υπολογιστών τη σχετική ενότητα που είχαµε ετοιµάσει µέσω της εφαρµογής 
Wiki.  Αφού ολοκληρώθηκε η διδασκαλία της ενότητας στο εργαστήριο των υπολογιστών, 
δόθηκε χρόνος στους µαθητές να απαντήσουν στις υπόλοιπες ερωτήσεις του Vee Heuristic 
και να κατασκευάσουν το δεύτερο και τελικό εννοιολογικό χάρτη τους σχετικά µε το ∆ίκαιο 
Εµπόριο.  

 
Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθήθηκε και για τη διδασκαλία και την ερευνητική 

προσέγγιση της δεύτερης ενότητας που αφορούσε στο ζήτηµα της Κλιµατικής Αλλαγής 
(Climate Change). Όλοι οι εννοιολογικοί χάρτες (συνολικά 4 ανά µαθητή, 2 αρχικοί και 2 
τελικοί) καθώς και οι απαντήσεις των µαθητών στα 2 ερωτηµατολόγια τύπου Vee Heuristic 
συµπληρώθηκαν στα αγγλικά. 

 

3.10 Ανάλυση των ∆εδοµένων  

Tα δεδοµένα που συλλέχθησαν µε τα διαφορετικά εργαλεία, αναλύθηκαν ξεχωριστά 
σύµφωνα µε τις επιταγές που ορίζουν το κάθε µεθοδολογικό εργαλείο και καταγράφηκαν τα 
ευρήµατα από το καθένα. 

 
Οι Novak & Gowin (1984: 105) επισηµαίνουν ότι οποιαδήποτε κλείδα βαθµολόγησης 

για την ανάλυση των εννοιολογικών χαρτών εµπεριέχει ως ένα βαθµό το στοιχείο της 
υποκειµενικότητας καθώς και εµφανή αυθαιρεσία(apparent arbitrariness) η οποία όµως, όπως 
αναφέρουν, δεν κρίνεται ως επιζήµια «στο βαθµό που η θεωρία µάθησης του Ausubel 
περιγράφει έγκυρα τη γνωστική µάθηση, και στο βαθµό που  οι διαδικασίες µας για την 
εννοιολογική χαρτογράφηση είναι σύµφωνες µε αυτές τις µαθησιακές αρχές για την 
αξιολόγηση της επίτευξης(achievement). Πολλοί ερευνητές χρησιµοποιούν ποιοτικά και 
ποσοτικά κριτήρια ή και συνδυασµό αυτών για την ανάλυση των Εννοιολογικών Χαρτών και 
την εξαγωγή συµπερασµάτων και παρόλο που η ποσοτική ανάλυση  είναι πιο απαιτητική και 
χρονοβόρα διαδικασία, όµως είναι αποδοτική αρκεί να εφαρµοστούν συγκεκριµένα και σαφή 
κριτήρια βαθµολόγησης» (Βασιλοπούλου, 2001, στο Σοφός & Λιάπη, 2009).  

 
Στη δική µας περίπτωση, και αφού µελετήσαµε σχετική βιβλιογραφία(Novak & 

Gowin, 1984, Βασιλοπούλου, 2001, Καρασαββίδης, 2002, Ταµουτσέλη, 2005), µε βάση τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη στοχοθεσία της παρούσας εργασίας, αποφασίσαµε τα 
κριτήρια ανάλυσης των εννοιολογικών χαρτών των µαθητών που συµµετείχαν στην έρευνά 
µας να αφορούν:  

� στον αριθµό των σωστών/κατάλληλων εννοιών που καταγράφονται στον 
αρχικό και τον τελικό εννοιολογικό χάρτη των µαθητών 

� στον ελάχιστο-µέγιστο αριθµό σωστών/κατάλληλων εννοιών πριν και µετά τη 
διδακτική παρέµβαση   

� τον αριθµό των σωστών/κατάλληλων προτάσεων που καταγράφονται στον 
αρχικό και τον τελικό εννοιολογικό χάρτη των µαθητών 

� στον ελάχιστο-µέγιστο αριθµό σωστών/κατάλληλων προτάσεων πριν και µετά 
τη διδακτική παρέµβαση   
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Τα ποσοτικά δεδοµένα που προέκυψαν, κωδικοποιήθηκαν και έτυχαν στατιστικής 
επεξεργασίας (περιγραφική ανάλυση).  

 
Για την ανάλυση των υπόλοιπων µερών του Vee Heuristics αναλύσαµε:  
� τις απαντήσεις των µαθητών στις δυο ερωτήσεις σχετικά µε τις πηγές από τις 

οποίες σκοπεύουν να συγκεντρώσουν πληροφορίες για το υπό µελέτη 
θέµα(αρχικά) και τι έκαναν ώστε να µάθουν περισσότερα πράγµατα γι’ 
αυτό(τελικά) και, 

� τις απαντήσεις των µαθητών στις δυο ερωτήσεις γιατί πιστεύουν ότι είναι 
σηµαντικό να µελετήσουν το κάθε ζήτηµα(αρχικά)  και γιατί είναι σηµαντική 
η νέα γνώση που κατασκεύασαν(τελικά)  

 
Επιπλέον, λάβαµε υπόψη µας τις εργασίες που υλοποίησαν οι µαθητές στα πλαίσια της 
εκπαιδευτικής εφαρµογής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας µέσω της 
ανάλυσης των εννοιολογικών χαρτών και των Vee Heuristics ξεχωριστά για το ζήτηµα του 
∆ίκαιου Εµπορίου και της Κλιµατικής Αλλαγής.  
 

 
Α. Ανάλυση Εννοιολογικών Χαρτών 
 

Eισαγωγή 
 
Η παρούσα ανάλυση βασίζεται στα πρωτογενή δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν µέσω 

των εννοιολογικών χαρτών που ανέπτυξαν οι µαθητές ενός τµήµατος της Στ’ τάξης ενός 
δηµοτικού σχολείου.  

 
Συνολικά, συγκεντρώθηκαν 62 εννοιολογικοί χάρτες οι οποίοι αναπτύχθηκαν 

αναφορικά µε δύο διαφορετικά υπό µελέτη θέµατα:  
• το ζήτηµα της κλιµατικής αλλαγής (climate change)  
• το ζήτηµα του ∆ίκαιου Εµπορίου (fair trade) 

 
Από αυτούς, οι 31 χαρακτηρίζονται ως αρχικοί χάρτες (πριν τη διδακτική παρέµβαση) 

εκ των οποίων οι 15 αφορούν στο ζήτηµα της κλιµατικής αλλαγής και οι 16 στο ζήτηµα του 
δίκαιου εµπορίου. Αντίστοιχα, οι υπόλοιποι 31 χάρτες χαρακτηρίζονται ως τελικοί (µετά τη 
διδακτική παρέµβαση) εκ των οποίων και πάλι οι 15 αφορούν στο ζήτηµα της κλιµατικής 
αλλαγής και οι 16 στο ζήτηµα του δίκαιου εµπορίου.  

 
Πρόκειται δηλαδή για δύο ξεχωριστές θεµατικές ενότητες και για αυτόν το λόγο θα 

µελετηθούν και ξεχωριστά. Οι εννοιολογικούς χάρτες θα αναλυθούν µε βάση δύο κριτήρια. 
Το πρώτο αφορά στον αριθµό των σωστών/κατάλληλων εννοιών όπως προκύπτουν από τον 
αρχικό και τον τελικό εννοιολογικό χάρτη των µαθητών για το ∆ίκαιο Εµπόριο και την 
Κλιµατική Αλλαγή και το δεύτερο στον αριθµό των σωστών/κατάλληλων προτάσεων όπως 
προκύπτουν από τον αρχικό και τον τελικό εννοιολογικό χάρτη των µαθητών για τα 
αντίστοιχα ζητήµατα. 

 
 
 
1. Ανάλυση εννοιολογικών χαρτών που αφορούν στο ζήτηµα της Κλιµατικής 
Αλλαγής (Climate Change) 
 

 
Πίνακας 1: Αριθµός σωστών/κατάλληλων εννοιών στον αρχικό και τον τελικό εννοιολογικό 

χάρτη των µαθητών για την Κλιµατική Αλλαγή 
 

Αριθµός 
σωστών / 

κατάλληλων 

Αριθµός µαθητών και ποσοστιαία συχνότητα 
Αρχικός εννοιολογικός 

χάρτης 
Τελικός εννοιολογικός 

χάρτης 
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εννοιών 
Ν % Ν % 

0-2 10 66,7 4 26,7 

3-5 4 26,7 4 26,7 

6-8 0 0 4 26,7 

9-11 0 0 1 6,6 

12-14 1 6,6 0 0  

15-18 0 0 2 13,3 

     

ΣΥΝΟΛΟ 15 100 15 100 
 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, ενώ αρχικά η συντριπτική πλειονότητα 

των µαθητών(14 άτοµα) σε ποσοστό 93,4% κατείχε 0-5 σωστές/κατάλληλες έννοιες πάνω 
στο ζήτηµα της κλιµατικής αλλαγής, µετά τη διδακτική παρέµβαση το ποσοστό αυτών των 
µαθητών(8 άτοµα) περιορίστηκε στο 53,4% καθώς το 33,3% (5 άτοµα) απέκτησαν 6-11 
σωστές/κατάλληλες έννοιες ενώ υπήρξαν και 2 µαθητές (ποσοστό 13,3%) οι οποίοι 
απέκτησαν αντίστοιχα 15 και 18 σωστές/κατάλληλες έννοιες. 

 
 

Πίνακας 2: Ελάχιστος-Μέγιστος αριθµός σωστών/κατάλληλων εννοιών πριν και µετά τη 
διδακτική παρέµβαση για την Κλιµατική Αλλαγή. ∆ιαφορές και Μ.Ο. 

 

Αριθµός 
σωστών 

/κατάλληλων 
εννοιών 

Αρχικός 
εννοιολογικός 

χάρτης 

Τελικός 
εννοιολογικός 

χάρτης 

∆ιαφορές µεταξύ 
1ου και 2ου 

εννοιολογικού 
χάρτη 

Ελάχιστος 1 1 - 

Μέγιστος 14 18 4 

Μ.Ο. 8 10 2 
 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα, ο ελάχιστος αριθµός σωστών/κατάλληλων 

εννοιών που κατείχαν οι µαθητές πριν και µετά τη διδακτική παρέµβαση  δεν 
διαφοροποιήθηκε αριθµητικά σε αντίθεση µε το µέγιστο αριθµό των αντίστοιχων εννοιών 
που αυξήθηκε από 14 σε 18, αύξηση την οποία µε υποκειµενικά µας κριτήρια θα 
χαρακτηρίζαµε ικανοποιητική.  

  
Πίνακας 3: Αριθµός σωστών/κατάλληλων προτάσεων στον αρχικό και τον τελικό 

εννοιολογικό χάρτη των µαθητών για την Κλιµατική Αλλαγή 
 

Αριθµός 
σωστών 

/κατάλληλων 
προτάσεων 

Αριθµός µαθητών και ποσοστιαία συχνότητα 
Αρχικός εννοιολογικός 

χάρτης 
Τελικός εννοιολογικός 

χάρτης 

Ν % Ν % 

0-2 12 80 7 46,7 
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3-5 3 20 4 26,7 

6-8 0 0 3 20 

9-12 0 0 1 6,6 

     

ΣΥΝΟΛΟ 15 100 15 100 
 
Από τα στοιχεία του πίνακα παρατηρούµε ότι παρόλο που αρχικά η µεγάλη 

πλειονότητα (12 άτοµα) των µαθητών που έλαβαν µέρος στην έρευνα (ποσοστό 80%) 
ανέφερε 0-2 σωστές/κατάλληλες προτάσεις, µετά τη διδακτική παρέµβαση το ποσοστό αυτό 
περιορίστηκε σε 7 άτοµα (ποσοστό 46,7%).  Επιπλέον, 7 µαθητές(ποσοστό  46,7%) 
κατέγραψαν 3-8 σωστές/κατάλληλες προτάσεις ενώ 1 άτοµο κατέγραψε 12 
σωστές/κατάλληλες προτάσεις. 

 
 

Πίνακας 4: Ελάχιστος-Μέγιστος αριθµός σωστών/κατάλληλων προτάσεων πριν και µετά τη 
διδακτική παρέµβαση για την Κλιµατική Αλλαγή. ∆ιαφορές και Μ.Ο. 

 

Αριθµός 
σωστών 

/κατάλληλων 
προτάσεων 

Αρχικός 
εννοιολογικός 

χάρτης 

Τελικός 
εννοιολογικός 

χάρτης 

∆ιαφορές µεταξύ 
1ου και 2ου 

εννοιολογικού 
χάρτη 

Ελάχιστος 1 1 - 

Μέγιστος 4 12 8 

Μ.Ο. 3 7 4 
 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, ο ελάχιστος αριθµός 

σωστών/κατάλληλων εννοιών που κατείχαν οι µαθητές πριν και µετά τη διδακτική 
παρέµβαση  δεν διαφοροποιήθηκε αριθµητικά σε αντίθεση µε το µέγιστο αριθµό των 
αντίστοιχων εννοιών που αυξήθηκε από 4 σε 12, αύξηση την οποία µε υποκειµενικά µας 
κριτήρια θα χαρακτηρίζαµε πάρα πολύ ικανοποιητική. 
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Πίνακας 1α: Εννοιολογικός Χάρτης της µαθήτριας 1 πριν τη διδακτική παρέµβαση 
 

  
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 1β: Εννοιολογικός Χάρτης της µαθήτριας 1 µετά τη διδακτική παρέµβαση 
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Πίνακας 2α: Εννοιολογικός Χάρτης της µαθήτριας 2 πριν τη διδακτική παρέµβαση 
 

 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 2β: Εννοιολογικός Χάρτης της µαθήτριας 2 µετά τη διδακτική παρέµβαση 
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Πίνακας 3α: Εννοιολογικός Χάρτης του µαθητή 10 πριν τη διδακτική παρέµβαση 
 

 
 
 
 
 
 
Πίνακας 3β: Εννοιολογικός Χάρτης του µαθητή 10 µετά τη διδακτική παρέµβαση 
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2. Ανάλυση εννοιολογικών χαρτών που αφορούν στο ζήτηµα του ∆ίκαιου 
Εµπορίου (Fair Trade) 
 

 
Πίνακας 1: Αριθµός σωστών/κατάλληλων εννοιών στον αρχικό και τον τελικό εννοιολογικό 

χάρτη των µαθητών για το ∆ίκαιο Εµπόριο 
 
 

Αριθµός 
σωστών / 

κατάλληλων 
εννοιών 

Αριθµός µαθητών και ποσοστιαία συχνότητα 
Αρχικός εννοιολογικός 

χάρτης 
Τελικός εννοιολογικός 

χάρτης 

Ν % Ν % 

0 15 93,75 0 0 

1 1 6,25 0 0 

2 0 0 4 25 

3 0 0 3 18,75 

4 0 0 2 12,5 

5 0 0 4 25 

6 0 0 2 12,5 

7 0 0 0 0 

8 0 0 1 6,25 
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ΣΥΝΟΛΟ 16 100 16 100 

          

0-1 16 100 0 0 

2-3 0 0 7 43,75 

4-5 0 0 6 37,5 

6-8 0 0 3 18,75 
 

Όπως έχουµε αναφέρει και προηγούµενα, οι συγκεκριµένοι µαθητές δεν γνώριζαν 
τίποτε σχετικά µε την έννοια του ∆ίκαιου Εµπορίου πριν τη διδακτική παρέµβαση και για το 
λόγο αυτό παρατηρούµε την καθολική αύξηση του αριθµού των σωστών/κατάλληλων 
εννοιών µετά τη διδακτική παρέµβαση. Η πλειονότητα, δε, των µαθητών σε ποσοστό 56,25 % 
απέκτησαν 4-8 σωστές/κατάλληλες έννοιες ενώ το 43,75% απέκτησαν 2-3 
σωστές/κατάλληλες έννοιες. 

 
 

Πίνακας 2: Ελάχιστος-Μέγιστος αριθµός σωστών/κατάλληλων εννοιών πριν και µετά τη 
διδακτική παρέµβαση για το ∆ίκαιο Εµπόριο. ∆ιαφορές και Μ.Ο. 

 

Αριθµός 
σωστών 

/κατάλληλων 
εννοιών 

Αρχικός 
εννοιολογικός 

χάρτης 

Τελικός 
εννοιολογικός 

χάρτης 

∆ιαφορές µεταξύ 
1ου και 2ου 

εννοιολογικού 
χάρτη 

Ελάχιστος 1 2 1 

Μέγιστος 1 8 7 

Μ.Ο. 1 5 4 
 

Ο ελάχιστος αριθµός σωστών/κατάλληλων εννοιών που κατείχαν οι µαθητές πριν τη 
διδακτική παρέµβαση  διέφερε αριθµητικά κατά 1 µόνο έννοια σε σχέση µε το πέρας της 
διδακτικής παρέµβασης. Σηµαντική διαφοροποίηση όµως, όπως ήταν αναµενόµενο εξαιτίας 
της άγνοιας των µαθητών σχετικά µε το ∆ίκαιο Εµπόριο, υπήρξε αναφορικά µε το µέγιστο 
αριθµό σωστών/κατάλληλων εννοιών που διέφερε αριθµητικά κατά 7 έννοιες πριν και µετά 
τη διδακτική παρέµβαση.  
 
 
 

Πίνακας 3: Αριθµός σωστών/κατάλληλων προτάσεων στον αρχικό και τον τελικό 
εννοιολογικό χάρτη των µαθητών για το ∆ίκαιο Εµπόριο  

 

Αριθµός 
σωστών 

/κατάλληλων 
προτάσεων 

Αριθµός µαθητών και ποσοστιαία συχνότητα 
Αρχικός εννοιολογικός 

χάρτης 
Τελικός εννοιολογικός 

χάρτης 

Ν % Ν % 

0 13 81,25 7 43,75 
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1 2 12,5 0 0 

2 1 6,25 3 18,75 

3 0 0 2 12,5 

4 0 0 4 25 

          

ΣΥΝΟΛΟ 16 100 16 100 

          

0-2 16 100 10 62,5 

3-4 0 0 6 37,5 
 

Αντίστοιχα, αναµενόµενη υπήρξε και η αύξηση του αριθµού των 
σωστών/κατάλληλων προτάσεων µετά τη διδακτική παρέµβαση. Ενώ αρχικά οι µαθητές σε 
ποσοστό 100% ανέφεραν 0-2 σωστές/κατάλληλες προτάσεις, µετά τη διδακτική παρέµβαση 
στην πλειονότητα των µαθητών (ποσοστό 62,5%) δεν παρατηρήθηκε αλλαγή ως προς τον 
αριθµό των  σωστών/κατάλληλων προτάσεων ενώ αντίθετα το 37,5% των µαθητών 
κατέγραψαν 3-4 σωστές/κατάλληλες προτάσεις.  
 
 
 
Πίνακας 4: Ελάχιστος-Μέγιστος αριθµός σωστών/κατάλληλων προτάσεων πριν και µετά τη 

διδακτική παρέµβαση για το ∆ίκαιο Εµπόριο  
(Fair Trade). ∆ιαφορές και Μ.Ο. 

 

Αριθµός 
σωστών 

/κατάλληλων 
προτάσεων 

Αρχικός 
εννοιολογικός 

χάρτης 

Τελικός 
εννοιολογικός 

χάρτης 

∆ιαφορές µεταξύ 
1ου και 2ου 

εννοιολογικού 
χάρτη 

Ελάχιστος 1 2 1 

Μέγιστος 2 4 2 

Μ.Ο. 2 3 1 
 

Ο ελάχιστος αριθµός σωστών/κατάλληλων προτάσεων που κατείχαν οι µαθητές πριν 
τη διδακτική παρέµβαση  διέφερε αριθµητικά κατά 1 µόνο πρόταση σε σχέση µε το πέρας της 
διδακτικής παρέµβασης. Λίγο µεγαλύτερη διαφοροποίηση παρατηρήθηκε αναφορικά µε το 
µέγιστο αριθµό σωστών/κατάλληλων προτάσεων που διέφερε αριθµητικά κατά 2 προτάσεις 
πριν και µετά τη διδακτική παρέµβαση.  
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Πίνακας 1α: Εννοιολογικός Χάρτης της µαθήτριας 1 πριν τη διδακτική παρέµβαση 
 

 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 1β: Εννοιολογικός Χάρτης της µαθήτριας 1 µετά τη διδακτική παρέµβαση 
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Πίνακας 2α: Εννοιολογικός Χάρτης της µαθήτριας 7 πριν τη διδακτική παρέµβαση 
 

 
 
 
 
 
Πίνακας 2β: Εννοιολογικός Χάρτης της µαθήτριας 7 µετά τη διδακτική παρέµβαση 
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Πίνακας 3α: Εννοιολογικός Χάρτης του µαθητή 10 πριν τη διδακτική παρέµβαση 
 

 
 
 
 
 
 
Πίνακας 3β: Εννοιολογικός Χάρτης του µαθητή 10 µετά τη διδακτική παρέµβαση 
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Β. Ανάλυση Vee Heuristics  
 
Εισαγωγή 
 
 Η παρούσα ανάλυση βασίζεται στα πρωτογενή δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν 

µέσω των Vee Heuristic που διανεµήθηκαν και συµπληρώθηκαν από µαθητές της Στ’ τάξης 
ενός δηµοτικού σχολείου.  

 
Συνολικά, συγκεντρώθηκαν 31 τέτοια συµπληρωµένα τεστ. Από αυτά, τα 15 αφορούν 

στο ζήτηµα της κλιµατικής αλλαγής (climate change), ενώ τα υπόλοιπα αναφέρονται στο 
ζήτηµα του ∆ίκαιου Εµπορίου (fair trade). Πρόκειται δηλαδή για δύο ξεχωριστές θεµατικές 
ενότητες, και για αυτόν τον λόγο θα µελετηθούν και ξεχωριστά.  

 
Σε κάθε περίπτωση, τα Vee Heuristic αποτελούνται από οκτώ ερωτήσεις το καθένα. 

Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται σε ένα ζεύγος και µια τριάδα ερωτήσεων. Πιο συγκεκριµένα, οι 
ερωτήσεις 2 και 8 αποσκοπούν σε απαντήσεις αναφορικά µε το γιατί τα παιδιά πιστεύουν ότι 
είναι σηµαντικό να µελετήσουν το κάθε ζήτηµα αλλά και γιατί είναι σηµαντική η νέα γνώση 
που κατασκεύασαν. Αντίστοιχα, οι ερωτήσεις 4, 5 και 6 αναφέρονται στις πηγές από τις 
οποίες δήλωσαν τα παιδιά αρχικά ότι σκοπεύουν να συγκεντρώσουν πληροφορίες για το υπό 
εξέταση ζήτηµα, στις πηγές που κατέφυγαν τελικά ώστε να µάθουν όσο το δυνατόν 
περισσότερα πράγµατα καθώς και τις πληροφορίες που συνέλεξαν και τους βοήθησαν να 
φτάσουν στις νέες γνώσεις.  

 
 
 
 

1. Ανάλυση Vee Heuristics για το ζήτηµα της Κλιµατικής Αλλαγής 
 
Για το ζήτηµα της κλιµατικής αλλαγής, συµπληρώθηκαν 15 Vee Heuristics. Θα 

εξετάσουµε το ζήτηµα µε βάση δύο θεµατικές ενότητες. Η 1η αφορά στη σηµασία της 
συγκεκριµένης µελέτης πριν τη διδακτική παρέµβαση και της αντίστοιχης γνώσης που 
απέκτησαν µετά τη διδακτική παρέµβαση (ερωτήσεις 2 και 8). Η 2η αφορά στις πηγές που 
σκόπευαν αρχικά να χρησιµοποιήσουν και τελικά χρησιµοποίησαν οι µαθητές ώστε να 
αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες για το υπό µελέτη θέµα καθώς και τις πληροφορίες 
που συνέλεξαν και τους βοήθησαν να φτάσουν στις νέες γνώσεις (ερωτήσεις 4, 5 και 6). 

 
 
Σηµασία της µελέτης και της αποκτηθείσας γνώσης 
 
Αναφορικά µε τη σηµασία της µελέτης του ζητήµατος της κλιµατικής αλλαγής 

(ερώτηση 2), οι απαντήσεις των παιδιών ποικίλλουν από τη δήλωση πλήρους άγνοιας έως την 
έκφραση ανησυχίας για το περιβάλλον. Έτσι, ενώ κάποια από τα παιδιά δηλώνουν ότι δε 
γνωρίζουν τίποτα για τη σηµασία της µελέτης, από τα υπόλοιπα, τα περισσότερα σηµειώνουν 
τη σηµασία για την προστασία του περιβάλλοντος και του πλανήτη γενικότερα, εκφράζοντας 
ένα γενικότερο αίσθηµα ευαισθητοποίησης. Τα παιδιά αυτά αξιοσηµείωτο είναι πως 
δηλώνουν τη διάθεσή τους να µάθουν περισσότερα αναφορικά µε το σηµαντικό αυτό θέµα 
της κλιµατικής αλλαγής. 

 
Χαρακτηριστικά, ένα από τα παιδιά σηµειώνει πως «αν γνωρίζουµε µερικά πράγµατα 

για το περιβάλλον, τότε µπορούµε να κάνουµε κάποια πράγµατα για να σώσουµε τον 



 81

πλανήτη µας22», ενώ ένα άλλο παιδί τονίζει πως «είναι σηµαντικό να µάθουµε για την 
κλιµατική αλλαγή επειδή θα αποκτήσουµε νέες γνώσεις και θα µάθουµε πως θα 
σταµατήσουµε την επέκταση του φαινοµένου23».  (∆ιευκρινίζουµε ότι στις αυτούσιες 
παραθέσεις των απαντήσεων των µαθητών στο υποσέλιδο έχουµε διατηρήσει χωρίς καµία 
παρέµβαση την ορθογραφία, σύνταξη καθώς και τα σηµεία στίξης όπως καταγράφονται από 
τους µαθητές.) 

 
Αντίστοιχες είναι και οι απαντήσεις που προκύπτουν από την 8η ερώτηση του Vee 

Heuristic, που αφορά στη σηµασία όσων αποκόµισαν τελικά τα παιδιά από τη διαδικασία. Η 
πλειονότητα των παιδιών τονίζει πως µέσω των γνώσεων αυτών µπορούν να έχουν πλέον 
περισσότερες πιθανότητες να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα αναφορικά µε το περιβάλλον 
και να σώσουν τον πλανήτη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν. Εκφράζουν δηλαδή την 
άποψη ότι µέσα από τη διδακτική παρέµβαση  κατασκεύασαν τη γνώση που τους ήταν 
απαραίτητη ώστε επί του πρακτέου ως πολίτες στην καθηµερινή τους πρακτική να είναι 
πλέον περισσότερο σε θέση να δράσουν αναφορικά µε την προστασία του περιβάλλοντος. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ένα από τα παιδιά, «έµαθα πως επηρεάζει το 
περιβάλλον και πώς να το προστατεύω, και έτσι θα µπορέσω να σώσω τον πλανήτη µας24». 
Αντίστοιχα, ένα άλλο αναφέρει «επειδή τώρα ξέρω ότι η σωτηρία του πλανήτη εξαρτάται από 
εµάς (τους ανθρώπους) µε το να κάνουµε ανακύκλωση, να καθαρίσουµε τη θάλασσα από τα 
σκουπίδια, να επαναχρησιµοποιούµε τα λιγότερο χρησιµοποιήσιµα πράγµατα και άλλες 
συµβουλές

25».  
 
Συνολικά, µπορούµε να πούµε πως τα παιδιά δείχνουν να προβληµατίζονται σε 

αρκετά µεγάλο βαθµό αναφορικά µε το θέµα της κλιµατικής αλλαγής και των γνώσεων που 
µπορούν να λάβουν µέσω ενός προγράµµατος σαν και αυτό. Αντίστοιχα, αξιολογώντας τις 
γνώσεις που τελικά έλαβαν δείχνουν να έχουν συνειδητοποιήσει τη σχέση των κλιµατικών 
αλλαγών µε την προστασία του περιβάλλοντος και του πλανήτη γενικότερα καθώς και 
τρόπους που θα συµβάλλουν στη µείωση ή και την εξάλειψη του φαινοµένου. 

 
Πηγές και είδος πληροφοριών  
 
Η δεύτερη θεµατική ενότητα των Vee Heuristic που αφορούν στις κλιµατικές αλλαγές 

είναι αυτή που σχετίζεται µε τις πηγές που αρχικά θεωρούν τα παιδιά ότι θα 
χρησιµοποιήσουν για να αντλήσουν πληροφορίες αλλά και µε αυτές που τελικά 
χρησιµοποίησαν, καθώς και µε τις πληροφορίες που συνέλεξαν και τους βοήθησαν να 
φτάσουν στις νέες γνώσεις. Ουσιαστικά, όπως ήδη αναφέρθηκε, πρόκειται για τις ερωτήσεις 
4, 5 και 6 του σχετικού τεστ. 

 
Από τις απαντήσεις των παιδιών, µπορεί καταρχήν να εξαχθεί ένα γενικό 

συµπέρασµα, που έχει να κάνει µε τις αποκλίσεις ανάµεσα στις πηγές που θεωρούσαν ότι θα 
χρησιµοποιήσουν και στις πηγές που τελικά χρησιµοποίησαν. Πιο συγκεκριµένα, πριν την 
διαδικασία τα παιδιά δήλωναν πως για να συγκεντρώσουν πληροφορίες θα απευθύνονταν σε 
πληθώρα προσώπων, όπως για παράδειγµα ο δάσκαλός τους, οι γονείς τους, ενώ κάποια 

                                                 
22 “because if we know some things about the environment we can do things to save our planet”   
23 “it is important to learn about climate change because we will acquire new knowledge and learn how to protect 
this phenomenon from expanding” 
24 “I learned how it affects the environment and how to protect it, so I will be able to save our planet” 
25 “because now I know that it’s up to us(people) to save the planet by recycling, cleaning the sea from the 
rubbish, reuse less usable things and other tips” 
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παιδιά σηµείωσαν πως θα απευθυνθούν σε επιστήµονες, µετεωρολόγους, ακόµα και στη 
γιαγιά και τον παππού τους για να συγκεντρώσουν δεδοµένα.  

 
Παρόλα αυτά, παρατηρώντας τις απαντήσεις των παιδιών στην ερώτηση 5, βλέπουµε 

πως τελικά η µεγάλη πλειοψηφία αυτών κατάφερε να συγκεντρώσει δεδοµένα κυρίως από 
την εκπαιδευτική µας εφαρµογή και την αναζήτηση στο διαδίκτυο, και λιγότερο από άλλες 
πηγές. ∆ύο παιδιά µόνο δηλώνουν πως τελικά συνέλλεξαν πληροφορίες από τους γονείς τους, 
ενώ ένα παιδί σηµειώνει πως βασική πηγή πληροφοριών αποτέλεσε τελικά ένα σύνολο από 
βίντεο τα οποία αποτελούσαν µέρος του υλικού της εκπαιδευτικής µας εφαρµογής, τα οποία 
περιελάµβαναν «σκηνές από φυσικές καταστροφές(σεισµοί, πληµµύρες), από ζώα και φυτά 
και το πώς αντιδρούν στην ανθρώπινη δραστηριότητα, καθώς και σκηνές αναφορικά µε 
καιρικά φαινόµενα, την υπερθέρµανση του πλανήτη, το φαινόµενο του θερµοκηπίου, την 
ξηρασία και τα αυξηµένα επίπεδα της θάλασσας26».  

 
Συνολικά πάντως, µπορούµε να συµπεράνουµε πως, αντίθετα µε τις αρχικές 

εκτιµήσεις των παιδιών, η βασική πηγή πληροφοριών υπήρξε τελικά το διαδίκτυο µέσω της 
εφαρµογής που είχαµε αναπτύξει και η αναζήτηση σε διάφορες ιστοσελίδες.  

 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των παιδιών που αναφέρονται στις 

πληροφορίες που συνέλλεξαν κατά τη διαδικασία (ερώτηση 6), και οι οποίες τους οδήγησαν 
στον εµπλουτισµό των γνώσεών τους αναφορικά µε το ζήτηµα των κλιµατικών αλλαγών.  

 
Πιο συγκεκριµένα, σηµειώνεται καταρχήν από τα παιδιά πως οι σηµαντικότερες 

πληροφορίες που συνέλλεξαν αναφέρονται στο γεγονός ότι οι κλιµατικές αλλαγές 
επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τόσο τις ζωές τους, όσο και τον πλανήτη γενικότερα. Όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρουν τρία από τα παιδιά, εκφράζοντας τον προβληµατισµό τους για το 
κρίσιµο αυτό ζήτηµα, «η κλιµατική αλλαγή µας  επηρεάζει αρνητικά και καταστρέφει τον 
πλανήτη µας27», «η κλιµατική αλλαγή επηρεάζει και καταστρέφει τον πλανήτη µας28», «η 
κλιµατική αλλαγή επηρεάζει τον τρόπο που ζούµε29».  

 
Επιπλέον, στα πλαίσια της ίδιας ερώτησης τα παιδιά τονίζουν πως συγκέντρωσαν 

πολλές χρήσιµες πληροφορίες από βίντεο, άρθρα και λοιπές πηγές σχετικά µε το θέµα των 
κλιµατικών αλλαγών, ενώ µόλις ένα παιδί δεν απάντησε στην συγκεκριµένη ερώτηση. 

 
 

                                                 
26 “we saw some videos with some scenes from the natural disasters (earthquakes, floods), we saw some animals 
and plants reacting to the human activity, we also saw some things about the weather patterns, the global 
warming, the greenhouse gases, the droughts and the higher sea levels” 
27 “climate change affects us negatively and destroys our planet” 
28 “climate change affects and destroys our planet” 
29 “the climate change efects the way we live” 
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2. Ανάλυση Vee Heuristics για το ζήτηµα του δίκαιου εµπορίου 
 
Για το ζήτηµα του δίκαιου εµπορίου, συµπληρώθηκαν 16 Vee Heuristic. Όπως και 

στην προηγούµενη ενότητα, έτσι και εδώ θα εξετάσουµε το ζήτηµα µε βάση δύο θεµατικές 
ενότητες. Η 1η αφορά στη σηµασία της συγκεκριµένης µελέτης και της αντίστοιχης γνώσης 
που απέκτησαν (ερωτήσεις 2 και 8 του τεστ). Η 2η αφορά στις πηγές πληροφοριών που 
σκόπευαν να χρησιµοποιήσουν και τελικά χρησιµοποίησαν καθώς και τις πληροφορίες που 
συνέλεξαν και τους βοήθησαν να φτάσουν στις νέες γνώσεις (ερωτήσεις 4, 5 και 6).  

 
 
Σηµασία της µελέτης και της αποκτηθείσας γνώσης 
 
Αναφορικά µε τη σηµασία της µελέτης του ζητήµατος του δίκαιου εµπορίου(ερώτηση 

2), τα περισσότερα παιδιά  τονίζουν καταρχήν ότι η συγκεκριµένη µελέτη είναι ενδιαφέρουσα 
καθώς έχουν περιέργεια για το συγκεκριµένο θέµα για το οποίο πάντως δηλώνουν πως δεν 
γνωρίζουν τίποτα. Πέραν αυτού, διαπιστώνουµε ότι κάποιοι µαθητές έχουν εσφαλµένη 
εντύπωση για την έννοια του ∆ίκαιου Εµπορίου θεωρώντας ότι αναφέρεται αποκλειστικά σε 
εµπόρους/ιδιοκτήτες καταστηµάτων. 

 
Από αρκετά παιδιά σηµειώνεται πως είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για εκείνα να 

αποκτήσουν γνώσεις για το θέµα αυτό, καθώς το θεωρούν απαραίτητο να µάθουν 
λεπτοµέρειες για το πώς µπορούν να γίνουν έµποροι όταν µεγαλώσουν. Όπως 
χαρακτηριστικά τονίζει ένα από τα παιδιά, «...πιστεύω ότι πρέπει να µάθουµε για το δίκαιο 
εµπόριο, καθώς θα µας βοηθήσει στο µέλλον. Έτσι, όταν θα εργαζόµαστε στο µέλλον θα 
µπορούµε να είµαστε δίκαιοι και σωστοί30». Ένα άλλο παιδί επισηµαίνει «επειδή είναι πολύ 
σηµαντικό να αποκτήσουµε νέες γνώσεις και πρέπει να µάθουµε πως θα γίνουµε καλύτεροι 
έµποροι στο µέλλον31». Γενικότερα, πέρα από το ζήτηµα της περιέργειας, αρκετά είναι τα 
παιδιά που αναφέρουν πως στο µέλλον µπορεί να δουλέψουν σαν έµποροι, και άρα µπορούν 
να τους φανούν χρήσιµες οι γνώσεις που θα αποκτήσουν από τη διαδικασία αυτή.  

 
Αναφορικά µε τη σηµασία των γνώσεων που τελικά απέκτησαν από τη διαδικασία, τα 

περισσότερα παιδιά συµφωνούν ότι έµαθαν πολλά πράγµατα σχετικά µε το δίκαιο εµπόριο τα 
οποία µπορούν να τους φανούν χρήσιµα στο µέλλον όπως το να επιλέγουν προϊόντα δίκαιου 
εµπορίου για τις αγορές τους βοηθώντας έτσι τους παραγωγούς. Αρκετά από τα παιδιά 
τονίζουν τη σηµασία των εννοιών της ισότητας, της δικαιοσύνης και της καλοσύνης. Όπως 
χαρακτηριστικά σηµειώνει ένα εξ αυτών, «οι νέες αυτές γνώσεις είναι σηµαντικές, γιατί το 
δίκαιο εµπόριο συνδέεται µε τη δικαιοσύνη, την ισότητα και την καλοσύνη32». Ένα άλλο 
αναφέρει «τώρα ξέρω πώς να βοηθήσω τους παραγωγούς να έχουν µια περισσότερο δίκαιη 
ζωή και έχω µάθει να αναγνωρίζω το σήµα του δίκαιου εµπορίου, το οποίο είναι επίσης πολύ 
σηµαντικό

33» και ένα τρίτο αναφέρει «είναι πολύ σηµαντικό επειδή τώρα µπορώ να αγοράζω 
αποκλειστικά προϊόντα δίκαιου εµπορίου και έτσι θα βοηθήσω τους αγρότες να κερδίζουν τα 

                                                 
30 “I believe that we must learn about Fair Trade because it will help us in the future. When we will work in the 
future we must be kind and we must be fair” 
31 “because it is very important to acquire new knowledge and we have to learn how to become better trademen 
in the future” 
32 “because the faire trade offers us faireness, equality and goodness” 
33 “Now I know how to help producers have a more fair life and I have learned how to recognize the fair trade 
mark, which is also very important” 
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χρήµατα που τους αξίζουν34». Αντίστοιχα, άλλα παιδιά θεωρούν πως οι γνώσεις αυτές είναι 
σηµαντικές καθώς θα τους βοηθήσουν σηµαντικά στο µέλλον.  

 
 
Πηγές και είδος πληροφοριών 
 
Η δεύτερη θεµατική ενότητα των Vee Heuristic που αφορούν στο δίκαιο εµπόριο 

είναι αυτή που σχετίζεται µε τις πηγές που αρχικά θεωρούν τα παιδιά ότι θα 
χρησιµοποιήσουν για να αντλήσουν πληροφορίες, µε αυτές που τελικά χρησιµοποίησαν 
καθώς και µε τις πληροφορίες που συνέλεξαν και τους βοήθησαν να φτάσουν στις νέες 
γνώσεις. Όπως και στην προηγούµενη θεµατική ενότητα, έτσι και σε αυτήν, πρόκειται για τις 
ερωτήσεις 4, 5 και 6 του Vee Heuristic. 

 
Τα αποτελέσµατα από τη θεµατική αυτή ενότητα είναι αντίστοιχα µε αυτά που 

προέκυψαν και προηγουµένως αναφορικά µε το ζήτηµα των κλιµατικών αλλαγών. Πιο 
συγκεκριµένα, από τις απαντήσεις των παιδιών πριν τη διαδικασία φαίνεται ότι τα 
περισσότερα από αυτά θεωρούσαν πως θα αντλούσαν σηµαντικές πληροφορίες από τους 
γονείς τους, από τους δασκάλους τους, ή ακόµα και από κάποιους εµπόρους. Λίγα από αυτά 
σηµειώνουν και την πιθανή χρήση υπολογιστών και του διαδικτύου σαν εναλλακτική πηγή 
πληροφοριών.  

 
Αντίθετα, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όπως δείχνουν και οι απαντήσεις 

των παιδιών στην 5η ερώτηση, αποδεικνύεται ότι τελικά η βασική πηγή πληροφοριών για τα 
παιδιά για το ζήτηµα του δίκαιου εµπορίου ήταν για άλλη µια φορά η εκπαιδευτική µας 
εφαρµογή και η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, και πολύ λιγότερο οι γονείς ή οι 
δάσκαλοι.  

 
Συνολικά πάντως, µπορούµε να συµπεράνουµε πως, αντίθετα µε τις αρχικές 

εκτιµήσεις των παιδιών, η βασική πηγή πληροφοριών είναι τελικά η διαδικτυακή µας 
εφαρµογή και η αναζήτηση στις διάφορες ιστοσελίδες, ακριβώς δηλαδή όπως και στην 
περίπτωση του ζητήµατος των κλιµατικών αλλαγών.   

 
Από την άλλη µεριά, χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις των παιδιών που 

αναφέρονται στις πληροφορίες που συνέλλεξαν κατά τη διαδικασία, και οι οποίες τους 
οδήγησαν στον εµπλουτισµό των γνώσεών τους αναφορικά µε το ζήτηµα του δίκαιου 
εµπορίου . Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ένα από τα παιδιά, έµαθε µέσα από την 
διαδικασία πως «...το δίκαιο εµπόριο αναφέρεται σε επιχειρηµατίες που δεν εκµεταλλεύονται 
τους παραγωγούς και δεν παρακρατούν χρήµατα από την πληρωµή τους35». Ένα άλλο 
αναφέρει «µάθαµε για τις δίκαιες τιµές και οι αγοραστές πρέπει να αγοράζουν προϊόντα µε το 
σήµα του δίκαιου εµπορίου36». 

 
Παράλληλα, άλλα παιδιά τονίζουν πως ήταν ιδιαίτερα επιµορφωτικά τα βίντεο που 

συνόδευαν την εφαρµογή µας σχετικά µε το δίκαιο εµπόριο, ενώ πολλά παιδιά αναφέρουν το 
κρίσιµο ζήτηµα του εµπορίου σε τριτοκοσµικές χώρες (παραδείγµατος χάριν, χώρες της 
Αφρικής), και το πώς έµαθαν ότι σε αυτές τις χώρες είναι δυσκολότερο να εφαρµοστεί η 
δικαιοσύνη στον χώρο του εµπορίου. Μάλιστα, κάποια παιδιά αναφέρθηκαν και 

                                                 
34 “it is very important because now I can buy only fair-trade products so I will help the farmers to get the money 
that they deserve” 
35 “fair trade is about bussinessmen not taking advantage of producers or keeping money from their payments” 
36 “we lern about fair prices and buyers must buy products with the sine of fair trade” 
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συγκεκριµένα σε κάποια προϊόντα, όπως µπανάνες, κακάο, ζάχαρη και άλλα, το εµπόριο των 
οποίων είναι ιδιαίτερα σηµαντικό. Ακόµη, αρκετά παιδιά αναφέρουν το ζήτηµα της ισότητας 
στη µεταχείριση των παραγωγών και ειδικότερα των γεωργών, ενώ σε κάθε περίπτωση 
σηµειώνουν πως γενικότερα το ζήτηµα του δίκαιου εµπορίου είναι ιδιαίτερα σηµαντικό.  
  

 
Γ. Οι εργασίες των µαθητών σχετικά µε το ζήτηµα της Κλιµατικής Αλλαγής και 
του ∆ίκαιου Εµπορίου 
 

Οι εργασίες που αφορούσαν στο ζήτηµα της Κλιµατικής Αλλαγής απαιτούσαν 
µεγαλύτερο βαθµό εµπλοκής των γνωστικών δεξιοτήτων των µαθητών δηλαδή την 
αξιοποίηση και χρήση νέου λεξιλογίου και γραµµατικο-συντακτικών δοµών που 
κατασκεύασαν οι µαθητές ως αποτέλεσµα της διδακτικής µας παρέµβασης. Από την 
αξιολόγηση των οµαδικών εργασιών των µαθητών, όπως προέκυψε από τη συνεργασία µας 
µε την εκπαιδευτικό αγγλικής γλώσσας του τµήµατος, διαπιστώσαµε ότι η µεγάλη 
πλειονότητα των µαθητών ήταν σε θέση να χρησιµοποιήσουν σωστά το κατάλληλο 
λεξιλόγιο(π.χ. αιτίες και συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής) µέσα σε προτάσεις που ωστόσο 
ποίκιλλαν ως προς το βαθµό της γραµµατικο-συντακτικής (και ορθογραφικής σε κάποιες 
περιπτώσεις) ακρίβειας. Θεωρείται δεδοµένο εντούτοις ότι η ακρίβεια στην έκφραση δεν 
είναι κάτι που µπορεί να χτιστεί µέσα στα πλαίσια µιας χρονικά περιορισµένης διδακτικής 
παρέµβασης όπως ήταν η δική µας αλλά µια διαδικασία που προϋποθέτει µια περισσότερο 
µακροχρόνια εµπλοκή. Έτσι π.χ. διαπιστώνουµε ότι ‘δύσκολο’ λεξιλόγιο µε την έννοια της 
δυσκολίας στην καθηµερινή χρήση, όπως ‘carbon dioxide emissions’, αφενός 
χρησιµοποιείται σωστά ως προς την εννοιολογική του τοποθέτηση, αφετέρου στην ίδια 
οµάδα µαθητών συναντάµε προτάσεις όπου παρά την απλή γραµµατικο-συντακτική δοµή 
τους δεν αποφεύγονται τα λάθη, όπως ‘The Earth don’t have a lot of water to waste’. Υπήρξε, 
εντούτοις, και εργασία οµάδας αποτελούµενη από τρεις µαθήτριες (συγγραφή ποιήµατος µε 
θέµα την κλιµατική αλλαγή) η οποία εξέπληξε ιδιαίτερα ευχάριστα και ικανοποιητικά και 
εµάς αλλά και τις ίδιες τις µαθήτριες οι οποίες αναγνώρισαν την αξία και την ποιότητά της 
εργασίας τους. Παρακάτω παραθέτουµε κάποιες από τις εργασίες των µαθητών: 

 
Εργασία 1: Συγγραφή ποιήµατος µε θέµα την Κλιµατική Αλλαγή 
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Εργασία 2: Κατασκευή αφίσας µε τη χρήση του προγράµµατος ‘Ζωγραφική’ του Η/Υ 
 
 

 
 
 
 
Εργασία 3: Καταγραφή των επιζήµιων καθηµερινών δραστηριοτήτων των µαθητών και οι 

συνέπειες αυτών για το περιβάλλον 
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Εργασία 4: Καταγραφή των αιτίων και των συνεπειών της κλιµατικής αλλαγής  
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Εργασία 4: Καταγραφή λύσεων για το πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής 
 

 
 
 
 
Το περιβάλλον της εφαρµογής φάνηκε να ενεργοποίησε το ενδιαφέρον των µαθητών 

το οποίο ήταν υψηλό σε όλη τη διάρκεια της διδακτικής παρέµβασης(µάλιστα ένας αριθµός 
µαθητών µας ενηµέρωσε ότι έµπαινε στο περιβάλλον της εφαρµογής και από τον προσωπικό 
του υπολογιστή στο σπίτι του για να αφιερώσει περισσότερο χρόνο µια που η διδακτική ώρα 
ήταν περιορισµένη). Γενικά, έχουµε να παρατηρήσουµε ότι οι µαθητές επέδειξαν µεγάλη 
προθυµία στην υλοποίηση των εργασιών τους, συνεργάστηκαν πολύ καλά µεταξύ τους, 
αντάλλασαν απόψεις, βοηθούσαν και συµβούλευαν ο ένας τον άλλον µέσα στην οµάδα τους 
αλλά και δια των οµάδων παρατηρήθηκε η ίδια διάθεση για στήριξη και συµβουλευτική 
προσέγγιση όπου χρειάστηκε. 

 
Στα πλαίσια της διδακτικής παρέµβασης σχετικά µε το ζήτηµα του ∆ίκαιου Εµπορίου, 

ζητήθηκε από τους µαθητές να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που προσφέρει η υπηρεσία 
Google Maps και να κατασκευάσουν χάρτες µε τις χώρες που έχουν τη µεγαλύτερη 
παραγωγή συγκεκριµένων προϊόντων στον κόσµο. Για την επίτευξη αυτού του 
αποτελέσµατος οι µαθητές έπρεπε να εργαστούν συλλογικά στο πλαίσιο της οµάδας τους. 
Όλες οι οµάδες κατασκεύασαν σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό και παρουσίασαν (επί τόπου 
µέσα στο εργαστήριο Η/Υ) τους χάρτες που τους ζητήθηκε. Η µόνη δυσκολία που 
διαπιστώσαµε αναφορικά µε αυτή τη δραστηριότητα αφορούσε στο ζήτηµα της 
παρακολούθησης των οδηγιών που δόθηκαν σε έντυπη µορφή στους µαθητές37. Παρακάτω 
παρουσιάζουµε κάποια δείγµατα χαρτών που κατασκεύασαν και παρουσίασαν οι µαθητές:  

 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Αναλυτικότερα στην υποενότητα ‘∆υσκολίες της Έρευνας και Γενικότερες Παρατηρήσεις’ σελ. 70 
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Χάρτης 1: Παρουσίαση των χωρών µε τη µεγαλύτερη παραγωγή ρυζιού στον κόσµο 
 

 
 
 

 
 
 
 

Χάρτης 2: Παρουσίαση των χωρών µε τη µεγαλύτερη παραγωγή µπανάνας στον κόσµο 
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Χάρτης 3: Παρουσίαση των χωρών µε τη µεγαλύτερη παραγωγή κακάο στον κόσµο 
 

 
 
 
 
 

 
∆υσκολίες της Έρευνας και Γενικότερες Παρατηρήσεις 
 
Όσον αφορά στο ‘κλίµα’ που επικρατούσε στο σχολείο τις ηµέρες που 

πραγµατοποιήσαµε την έρευνά µας έχουµε να επισηµάνουµε τις εξής δυσκολίες που 
συναντήσαµε: 

1. όπως έχουµε αναφέρει και αλλού, η έρευνά µας πραγµατοποιήθηκε από το 
τελευταίο δεκαπενθήµερο του Μαΐου έως τις πρώτες ηµέρες του Ιουνίου 2010, δηλαδή στα 
τέλη της σχολικής χρονιάς, οπότε και στους µαθητές επικρατούσε θα λέγαµε ένα γενικότερο 
κλίµα ‘αναστάτωσης’ εξαιτίας της προσµονής τους για την  έλευση των σχολικών διακοπών 
πράγµα που ως ένα βαθµό δυσχέρανε τις συνθήκες υπό τις οποίες υλοποιήθηκε η ερευνητική 
µας εργασία. Συγκεκριµένα, εξαιτίας του γεγονότος ότι εκείνες τις µέρες στο σχολείο 
πραγµατοποιούνταν πρόβες για τη σχολική παράσταση που θα παρουσιαζόταν στην 
εκδήλωση για τη λήξη του σχολικού έτους, ένας αριθµός µαθητών που ελάµβαναν µέρος 
στην έρευνά µας  χρειαζόταν να αποχωρεί από την ερευνητική διαδικασία ώστε να 
συµµετέχει στις πρόβες αυτές µε αποτέλεσµα κάποιοι είτε να µην έχουν παρακολουθήσει την 
εισαγωγική διαδικασία για τους εννοιολογικούς χάρτες ή/και να απουσιάζουν τις ώρες που 
συµπληρώθηκαν ο πρώτος ή/και ο δεύτερος εννοιολογικός χάρτης ή/και οι αρχικές ή/και οι 
τελικές ερωτήσεις του Vee Heuristics ή/και να χάνουν µέρος από τα µαθήµατα που έγιναν 
στο εργαστήριο Η/Υ. Αποτέλεσµα όλου αυτού είναι το γεγονός ότι από τους 22 µαθητές του 
εν λόγω τµήµατος πήραν µέρος σε όλες τις φάσεις της ερευνητικής διαδικασίας που 
αφορούσαν στο ζήτηµα του ∆ίκαιου Εµπορίου οι 16, ενώ σε όλες τις φάσεις που αφορούσαν 
στο ζήτηµα της Κλιµατικής Αλλαγής συµµετείχαν οι 15  

2. εξαιτίας κτηριακού προβλήµατος που αντιµετωπίζει το εν λόγω σχολείο, το 
εργαστήριο Η/Υ λειτουργούσε ως αίθουσα διδασκαλίας µε αποτέλεσµα το τµήµα που έκανε 
µάθηµα εκεί να χρειάζεται να µετακινείται σε άλλο χώρο ώστε να πραγµατοποιήσουµε τα 
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µαθήµατα στο εργαστήριο Η/Υ, πράγµα που θα λέγαµε ότι ενέτεινε το κλίµα της 
αναστάτωσης 

3. τις ηµέρες των Γενικών (‘Πανελλαδικών’) Εξετάσεων και για κάποιο συγκεκριµένο 
χρονικό διάστηµα δεν υπήρχε σύνδεση στο διαδίκτυο εξαιτίας της διακοπής της λειτουργίας 
του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου 

 
Όσον αφορά σε δυσκολίες αναφορικά µε το µεθοδολογικό και το 

διδακτικό/µαθησιακό κοµµάτι έχουµε να επισηµάνουµε τα εξής: 
1. αρχικά οι µαθητές εξέφρασαν απροθυµία να συµπληρώσουν στην αγγλική γλώσσα 

τα Vee Heuristics και τους εννοιολογικούς χάρτες. Εξαιτίας του γεγονότος ότι τόσο τα Vee 
Heuristics όσο και οι εννοιολογικοί χάρτες ήταν µια πρωτόγνωρη διαδικασία για αυτούς, µάς 
ζητούσαν να τους επιτρέψουµε να τα συµπληρώσουν στα ελληνικά γιατί ισχυρίζονταν ότι 
δυσκολεύονταν να το κάνουν στην αγγλική γλώσσα και αγωνιούσαν συνεχώς για πιθανά 
γνωστικά λάθη που θα έκαναν στα αγγλικά  

2. στη φάση της εκπαιδευτικής διαδικασίας παρατηρήσαµε ότι στην πλειονότητά τους 
οι µαθητές είχαν δυσκολία να ακολουθήσουν τις οδηγίες που τους δόθηκαν και που είχαν 
ενσωµατωθεί στην εφαρµογή Wiki αλλά για µεγαλύτερη ευελιξία τούς είχαν δοθεί σε έντυπη 
µορφή. Για να διευκολύνουµε τους µαθητές αποφασίσαµε να τούς χορηγήσαµε τις οδηγίες 
στην ελληνική γλώσσα αλλά παρατηρήσαµε ότι ακόµα και σε αυτή την περίπτωση οι µαθητές 
δυσκολεύονταν να τις ακολουθήσουν αυτόνοµα και συνεχώς ζητούσαν την καθοδήγηση της 
εκπαιδευτικού   

(Επειδή και τα δύο αυτά ζητήµατα µας προξένησαν εντύπωση, συζητήσαµε το 
γεγονός µε εκπαιδευτικούς του σχολείου. Μέσα από την ανταλλαγή απόψεων µαζί τους 
διαφάνηκε ότι ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας που ως επί το πλείστον ακολουθείται στο 
σχολείο και που τονίζει τη σηµασία της οµοιόµορφης επίδοσης, της αλάνθαστης έκφρασης 
και του τελικού προϊόντος της µάθησης, της εξάρτησης της διδασκαλίας, της µάθησης και της 
αξιολόγησης από τον εκπαιδευτικό (Routman 1988, στο Ταµουτσέλη 2005) πιθανότατα έχει 
οδηγήσει τους µαθητές στην επιδίωξη του αλάνθαστου αποτελέσµατος και τους έχει 
δηµιουργήσει την πεποίθηση ότι σε κάθε τους βήµα εξαρτώνται από τον εκπαιδευτικό ο 
οποίος είναι εκείνος που πρέπει να τους δίνει τις ‘κατάλληλες’ κατευθύνσεις ως προς τις 
κινήσεις τους στερώντας τους έτσι τη δυνατότητα να δράσουν ανεξάρτητα και να δοκιµάσουν 
να µάθουν µέσα από τα πιθανά λάθη τους.) 

3. παρατηρήσαµε ότι αρκετοί µαθητές συνήθιζαν να κάνουν κλικ σε κάθε σύνδεσµο 
που έβλεπαν χωρίς όµως προηγουµένως να έχουν διαβάσει τι θα δουν ή τι χρειάζεται να 
κάνουν σε σχέση µε αυτό το λινκ. Τα τελευταία χρόνια έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η 
αυξηµένη χρήση των υπολογιστών συνδέεται µεταξύ άλλων και µε το σύνδροµο 
υπερδραστηριότητας και ελλειµµατικής προσοχής38 και σίγουρα αυτό είναι κάτι που 
χρειάζεται να µελετηθεί περισσότερο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=44677 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα βασικότερα συµπεράσµατα όπως αυτά 
προέκυψαν από την έρευνα µέσω της ανάλυσης των εννοιολογικών χαρτών και των Vee 
Heuristics. Όπως κατέδειξε η έρευνα, και για τα δύο θέµατα τα παιδιά γνώριζαν ελάχιστα 
πριν τη διδακτική παρέµβαση. Ειδικότερα για το θέµα των κλιµατικών αλλαγών είχαν 
κάποιες γνώσεις, αλλά για το ζήτηµα του ∆ίκαιου Εµπορίου είχαν άγνοια. 

Τα συµπεράσµατα θα παρουσιαστούν ξεχωριστά για το ζήτηµα του ∆ίκαιου Εµπορίου 
και της Κλιµατικής Αλλαγής.  

 

5.1 Συµπεράσµατα σχετικά µε την κλιµατική αλλαγή 

Αρχικά, θα δούµε τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα σχετικά µε τις απόψεις των 
παιδιών για την κλιµατική αλλαγή. Πριν τη διδακτική παρέµβαση, τα παιδιά φάνηκαν να 
είναι σε σηµαντικό βαθµό ευαισθητοποιηµένα σε σχέση µε ζητήµατα του περιβάλλοντος και 
της προστασίας του πλανήτη και µέσω της διδακτικής παρέµβασης συνέδεσαν, αρκετά εξ 
αυτών, τις κλιµατικές αλλαγές µε τα ζητήµατα αυτά και συνειδητοποίησαν τον τρόπο µε τον 
οποίο µπορούν τα ίδια ως πολίτες στην καθηµερινή τους πρακτική να αναλάβουν δράση ώστε 
µε συγκεκριµένες ενέργειες να συµβάλλουν στη µείωση ή/και εξάλειψη του φαινοµένου.  

 
Πιο συγκεκριµένα, και ξεκινώντας από τη µελέτη των εννοιολογικών χαρτών, φάνηκε 

καταρχήν η µεγάλη σηµασία της διδακτικής παρέµβασης στο αποτέλεσµα της όλης 
διαδικασίας. Πριν από την παρέµβαση, το µεγαλύτερο µέρος των µαθητών είχε ελάχιστες 
σωστές απόψεις / απαντήσεις, ενώ µετά την παρέµβαση η εικόνα άλλαξε σηµαντικά.  Η 
σηµασία της παρέµβασης αποτυπώθηκε πιο φανερά στο µέγιστο αριθµό των σωστών / 
κατάλληλων εννοιών που φάνηκε να γνωρίζουν οι µαθητές µετά τη διαδικασία.   

Πιο σηµαντικά και εµφανή όµως είναι τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τη 
µελέτη των Vee Heuristics. Η µελέτη τους, όπως φάνηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, έγινε 
µε βάση δύο θεµατικές ενότητες – µία σχετικά µε τη σηµασία της συγκεκριµένης µελέτης 
πριν τη διδακτική παρέµβαση και της αντίστοιχης γνώσης που απέκτησαν µετά τη διδακτική 
παρέµβαση, και µία σχετικά µε τις πηγές που σκόπευαν αρχικά να χρησιµοποιήσουν και 
τελικά χρησιµοποίησαν οι µαθητές ώστε να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες για το υπό 
µελέτη θέµα.  

Όσον αφορά την 1η ενότητα, που σχετίζεται µε τη σηµασία της µελέτης του 
ζητήµατος της κλιµατικής αλλαγής, το πρώτο ενδιαφέρον συµπέρασµα είναι ότι οι 
απαντήσεις των παιδιών ποικίλλουν από τη δήλωση πλήρους άγνοιας έως την έκφραση 
ανησυχίας για το περιβάλλον. Επίσης είναι ενδιαφέρον πως τα παιδιά δηλώνουν τη διάθεσή 
τους να µάθουν περισσότερα αναφορικά µε το κρίσιµο αυτό ζήτηµα.  

Ανάλογα είναι και τα συµπεράσµατα που προκύπτουν και από τις επόµενες ερωτήσεις 
του Vee Heuristic, αναφορικά µε τη σηµασία όσων αποκόµισαν τελικά τα παιδιά από τη 
διαδικασία. Όπως φάνηκε από την έρευνα, τα παιδιά υποστηρίζουν πως οι γνώσεις που 
αποκοµίζουν αυξάνουν τις πιθανότητες να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα αναφορικά µε το 
περιβάλλον.  



 93

Με άλλα λόγια, η έρευνα κατέδειξε πως µέσα από τη διδακτική παρέµβαση  τα παιδιά 
κατασκεύασαν τη γνώση που τους ήταν απαραίτητη ώστε στο µέλλον, ως πολίτες, να έχουν 
σε µεγαλύτερο βαθµό τη δυνατότητα να δράσουν αναφορικά µε την προστασία του 
περιβάλλοντος.  

Όσον αφορά τη 2η ενότητα, που σχετίζεται µε τις πηγές που θεωρούν τα παιδιά ότι θα 
χρησιµοποιήσουν για να αντλήσουν πληροφορίες αλλά και µε αυτές που τελικά 
χρησιµοποίησαν, µπορεί καταρχήν να εξαχθεί ένα γενικό συµπέρασµα που έχει να κάνει µε 
τις αποκλίσεις ανάµεσα στις δύο αυτές κατηγορίες πηγών. Πιο συγκεκριµένα, όπως φάνηκε 
από την έρευνα, πριν τη διαδικασία τα παιδιά δήλωναν πως για να συγκεντρώσουν 
πληροφορίες θα απευθύνονταν σε πληθώρα προσώπων, όπως για παράδειγµα ο δάσκαλός 
τους, οι γονείς τους, ενώ κάποια παιδιά σηµείωσαν πως θα απευθυνθούν σε επιστήµονες, 
µετεωρολόγους, ακόµα και στη γιαγιά και τον παππού τους για να συγκεντρώσουν δεδοµένα. 
Παρόλα αυτά, τελικά η µεγάλη πλειοψηφία αυτών κατάφερε να συγκεντρώσει δεδοµένα 
κυρίως από την εκπαιδευτική µας εφαρµογή και την αναζήτηση στο διαδίκτυο και λιγότερο 
από άλλες πηγές, κάτι που δείχνει και τη σηµασία της όλης διαδικασίας. Με άλλα λόγια, ένα 
εκ των βασικών συµπερασµάτων από την έρευνα αφορά στο ότι, αντίθετα µε τις αρχικές 
εκτιµήσεις των παιδιών, η βασική πηγή πληροφοριών υπήρξε τελικά το διαδίκτυο µέσω της 
εφαρµογής που είχαµε αναπτύξει και η αναζήτηση σε διάφορες ιστοσελίδες.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των παιδιών που αναφέρονται στις 
πληροφορίες που συνέλλεξαν κατά τη διαδικασία, και οι οποίες τους οδήγησαν στον 
εµπλουτισµό των γνώσεών τους αναφορικά µε το ζήτηµα των κλιµατικών αλλαγών. Πιο 
συγκεκριµένα, οι σηµαντικότερες πληροφορίες που συνέλλεξαν τα παιδιά αναφέρονται στο 
γεγονός ότι οι κλιµατικές αλλαγές επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τόσο τις ζωές τους, όσο 
και τον πλανήτη γενικότερα.  

Σαν γενικό συµπέρασµα αναφορικά µε αυτό το κοµµάτι της έρευνας, µπορούµε να 
πούµε πως τα παιδιά δείχνουν να προβληµατίζονται σε αρκετά µεγάλο βαθµό αναφορικά µε 
το θέµα της κλιµατικής αλλαγής και εκτιµούν την αξία των γνώσεων που µπορούν να λάβουν 
µέσω ενός προγράµµατος σαν και αυτό. Αντίστοιχα, αξιολογώντας τις γνώσεις που τελικά 
έλαβαν δείχνουν να έχουν συνειδητοποιήσει τη σχέση των κλιµατικών αλλαγών µε την 
προστασία του περιβάλλοντος και του πλανήτη γενικότερα, καθώς και τρόπους που θα 
συµβάλλουν στη µείωση ή και την εξάλειψη του φαινοµένου. 

5.2 Συµπεράσµατα σχετικά µε το δίκαιο εµπόριο 

Σε αυτήν την υποενότητα θα δούµε τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα σχετικά µε τις 
απόψεις των παιδιών για το ∆ίκαιο Εµπόριο. Αν και τα παιδιά αρχικά είχαν ελάχιστες 
γνώσεις, φάνηκαν να αποκτούν τελικά συναίσθηση της σηµασίας της δικαιοσύνης και της 
ισότητας στο χώρο του εµπορίου καθώς και των επιπτώσεων που εγκυµονούν όταν αυτή δεν 
είναι εφικτή και να αναγνωρίζουν τους τρόπους µε τους οποίους στην καθηµερινότητά τους 
ως πολίτες µπορούν να συµβάλλουν στην ανάπτυξη της ιδέας του δίκαιου εµπορίου.  

Ξεκινώντας από τα συµπεράσµατα που προέκυψαν βάσει της έρευνας µε τους 
εννοιολογικούς χάρτες, και έχοντας υπόψη την παραπάνω διαπίστωση, αξίζει καταρχήν να 
σηµειωθεί πως παρατηρήθηκε καθολική αύξηση του αριθµού των σωστών/κατάλληλων 
εννοιών µετά τη διδακτική παρέµβαση. Αυτό φυσικά, ήταν ως ένα σηµείο απόλυτα 
φυσιολογικό και αναµενόµενο. Η σηµαντική αυτή διαφορά λόγω της διδακτικής παρέµβασης, 
εκφράστηκε κατά κύριο λόγο µέσω του µέγιστου αριθµού σωστών/κατάλληλων εννοιών πριν 
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και µετά τη διδακτική παρέµβαση, αλλά και µέσω της αύξησης του αριθµού των 
σωστών/κατάλληλων προτάσεων.  

Όπως και προηγουµένως, έτσι και σε αυτήν την ενότητα, πιο σηµαντικά και εµφανή 
είναι τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τη µελέτη των Vee Heuristics. Για άλλη µια 
φορά, το ζήτηµα θα µελετηθεί µε βάση δύο θεµατικές ενότητες – µια σχετικά µε τη σηµασία 
της συγκεκριµένης µελέτης και της αντίστοιχης γνώσης που κατασκεύασαν τα παιδιά, και µία 
σχετικά µε τις πηγές πληροφοριών που σκόπευαν να χρησιµοποιήσουν και τελικά 
χρησιµοποίησαν.  

Όσον αφορά την 1η από τις δύο ενότητες, προέκυψαν αρκετά ενδιαφέροντα 
συµπεράσµατα. Αρχικά, όπως φάνηκε από την έρευνα η συγκεκριµένη µελέτη είναι 
ενδιαφέρουσα για τα παιδιά, καθώς έχουν περιέργεια για το συγκεκριµένο θέµα για το οποίο 
εξάλλου δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν τίποτα. Γενικότερα, η διάθεση των παιδιών να µάθουν 
πράγµατα για µια έννοια που τους είναι τελείως άγνωστη φαίνεται να είναι µεγάλη. Επιπλέον, 
αξίζει να σηµειωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι µαθητές έχουν εσφαλµένη εντύπωση για 
την έννοια του ∆ίκαιου Εµπορίου καθώς από αρκετά παιδιά σηµειώνεται πως είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικό για εκείνα να αποκτήσουν γνώσεις για το θέµα αυτό, καθώς το θεωρούν 
απαραίτητο να µάθουν λεπτοµέρειες για το πώς µπορούν να γίνουν έµποροι όταν 
µεγαλώσουν. Εξάλλου, αρκετά είναι τα παιδιά που αναφέρουν πως στο µέλλον µπορεί να 
δουλέψουν σαν έµποροι, και άρα µπορούν να τους φανούν χρήσιµες οι γνώσεις που θα 
αποκτήσουν από τη διαδικασία αυτή(!).  

Έτσι, ιδιαίτερα σηµαντικό συµπέρασµα είναι αυτό που προέκυψε αναφορικά µε τη 
σηµασία των γνώσεων που τελικά απέκτησαν τα παιδιά από τη διαδικασία. Όπως φάνηκε από 
τις απαντήσεις τους, η όλη διαδικασία φαίνεται να συνέβαλλε σε σηµαντικό βαθµό  στην 
ενίσχυση των γνώσεών τους σχετικά µε το δίκαιο εµπόριο και της διασαφήνισης της έννοιάς 
του.  

 Ιδιαίτερα σηµαντικό συµπέρασµα από την έρευνα είναι και το ότι τα παιδιά φάνηκε 
να έρχονται σε άµεση επαφή µε έννοιες ιδιαίτερα κρίσιµες για το ∆ίκαιο Εµπόριο αλλά και 
την κοινωνία γενικότερα, όπως αυτή της ισότητας και της δικαιοσύνης. Τα αποτελέσµατα 
έδειξαν πως τα παιδιά αναγνωρίζουν σε µεγάλο βαθµό τη σηµασία των εννοιών αυτών και 
επιθυµούν να µάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα πράγµατα επ’ αυτών.   

Όσον αφορά τη 2η ενότητα, που σχετίζεται µε τις πηγές που θεωρούν τα παιδιά ότι θα 
χρησιµοποιήσουν για να αντλήσουν πληροφορίες αλλά και µε αυτές που τελικά 
χρησιµοποίησαν, τα αποτελέσµατα από τη θεµατική αυτή ενότητα είναι αντίστοιχα µε αυτά 
που προέκυψαν και προηγουµένως αναφορικά µε το ζήτηµα των κλιµατικών αλλαγών. Έτσι, 
µπορεί καταρχήν να εξαχθεί ένα γενικό συµπέρασµα, που έχει να κάνει µε τις αποκλίσεις 
ανάµεσα στις δύο αυτές κατηγορίες πηγών. Πιο συγκεκριµένα, από τις απαντήσεις των 
παιδιών πριν τη διαδικασία φαίνεται ότι τα περισσότερα από αυτά θεωρούσαν πως θα 
αντλούσαν σηµαντικές πληροφορίες από τους γονείς τους, από τους δασκάλους τους, ή 
ακόµα και από κάποιους εµπόρους. Λίγα από αυτά σηµειώνουν και την πιθανή χρήση 
υπολογιστών και του διαδικτύου σαν εναλλακτική πηγή πληροφοριών.  

Όπως όµως και στην προηγούµενη περίπτωση, έτσι και εδώ, µετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας αποδείχτηκε ότι τελικά η βασική πηγή πληροφοριών για τα παιδιά για το 
ζήτηµα του δίκαιου εµπορίου ήταν για άλλη µια φορά η εκπαιδευτική µας εφαρµογή και η 
αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, και πολύ λιγότερο οι γονείς ή οι δάσκαλοι.  
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Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί ιδιαίτερα ενδιαφέρον συµπέρασµα της έρευνας το ότι, 
σε αντίθεση µε τις αρχικές εκτιµήσεις των παιδιών, η βασική πηγή πληροφοριών είναι τελικά 
η διαδικτυακή εφαρµογή που µελετάται στα πλαίσια της παρούσης εργασίας και η αναζήτηση 
στις διάφορες ιστοσελίδες, ακριβώς δηλαδή όπως και στην περίπτωση του ζητήµατος των 
κλιµατικών αλλαγών.   

Παράλληλα, αξίζει να σηµειωθεί πως ένα ακόµα συµπέρασµα που προέκυψε από την 
έρευνα αφορά στις απαντήσεις των παιδιών που αναφέρονται στις πληροφορίες που 
συνέλλεξαν κατά τη διαδικασία. Από τις απαντήσεις των παιδιών, µπορούµε να 
συµπεράνουµε πως η όλη διαδικασία είχε ως αποτέλεσµα να εµπλουτιστούν οι γνώσεις τους 
και να αποσαφηνιστεί η έννοια του δίκαιου εµπορίου.  

Τα παιδιά, όπως φάνηκε από την έρευνα, συνειδητοποίησαν ότι στις χώρες του τρίτου 
κόσµου, κυρίως, (παραδείγµατος χάριν, χώρες της Αφρικής) είναι ανάγκη να εφαρµοστεί η 
δικαιοσύνη στο χώρο του εµπορίου, εµπλουτίζοντας τις γνώσεις τους µε κρίσιµα ζητήµατα 
και έννοιες που απασχολούν την ανθρωπότητα σήµερα. Μάλιστα, κάποια παιδιά 
αναφέρθηκαν και συγκεκριµένα σε κάποια προϊόντα, όπως µπανάνες, κακάο, ζάχαρη και 
άλλα, το εµπόριο των οποίων είναι ιδιαίτερα σηµαντικό. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί πως σε 
µεγάλο βαθµό τα παιδιά έγιναν γνώστες πολύ σηµαντικών εννοιών, όπως για παράδειγµα 
αυτή της ισότητας και της δίκαιης µεταχείρισης των παραγωγών/καλλιεργητών. 

 

5.3 Γενικά Συµπεράσµατα και προτάσεις 

Σε κάθε περίπτωση, και συνοψίζοντας τα συµπεράσµατα του συνόλου της έρευνας, 
µπορούµε να πούµε πως φάνηκε καθαρά η µεγάλη σηµασία της παρεµβατικής / διδακτικής 
διαδικασίας προς τα παιδιά, τα οποία, παράλληλα, είχαν ιδιαίτερη όρεξη και διάθεση να 
µάθουν καινούρια πράγµατα. Η αποτελεσµατικότητα του διαδικτύου γενικότερα στον τοµέα 
της παροχής πληροφοριών και της συγκεκριµένης εφαρµογής ειδικότερα επιβεβαιώθηκε σε 
πολύ µεγάλο βαθµό, καθώς αυτά αποτέλεσαν και τα σηµαντικότερα µέσα άντλησης 
πληροφοριών τελικά για τα παιδιά. Συµπερασµατικά από τη µελέτη των εννοιολογικών 
χαρτών, παρατηρούµε ότι αν και πραγµατοποιήθηκε ικανοποιητική αύξηση ως προς των 
αριθµό των σωστών/κατάλληλων εννοιών µετά τη διδακτική παρέµβαση, δεν συνέβη και 
αντίστοιχη µεγάλη αύξηση ως προς τον αριθµό των  σωστών/κατάλληλων προτάσεων. Από 
την πολυετή εµπειρία µας ως εκπαιδευτικού της αγγλικής γλώσσας σε δηµοτικό σχολείο, θα 
µπορούσαµε να πούµε ότι η προσπάθεια των µαθητών να συνδέσουν µεταξύ τους έννοιες 
σχετικές µε ένα ζήτηµα για το οποίο δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα ούτε καν στη µητρική 
τους γλώσσα δεν είναι εύκολη διαδικασία καθώς απαιτεί καλύτερο γνωστικό επίπεδο 
αναφορικά µε την ξένη γλώσσα και βαθύτερη εµπλοκή και µελέτη του θέµατος. 

 
Πιο αναλυτικά και σαφή ήταν τα αποτελέσµατα από τη διαδικασία της συµπλήρωσης 

των Vee Heuristics, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει πως η χρήση των εννοιολογικών χαρτών 
πριν και µετά την διδακτική παρέµβαση δεν οδήγησε σε χρήσιµα συµπεράσµατα. Σε κάθε 
περίπτωση όµως, αποδείχτηκε περίτρανα πως τέτοιου είδους παρεµβάσεις και ερευνητικές 
διαδικασίες µπορούν σε µεγάλο βαθµό να βοηθήσουν τα παιδιά, φέρνοντάς τα σε επαφή µε 
νέες έννοιες και εισάγοντάς τους νέους προβληµατισµούς. Σε κάθε περίπτωση, τα 
αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα παιδιά τελικά, µέσα από όλη αυτήν τη διαδικασία, µπόρεσαν να 
αποκτήσουν µια καλύτερη επαφή τόσο µε το αντικείµενο των κλιµατικών αλλαγών, όσο και 
µε το ζήτηµα του δίκαιου εµπορίου.  
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Σαν προτάσεις για περαιτέρω έρευνα και διαδικασίες σχετικά µε το αντικείµενο αυτό, 

µπορούµε να πούµε πως η επιτυχία του συγκεκριµένου προγράµµατος µπορεί να αποτελέσει 
το κίνητρο για αντίστοιχα προγράµµατα σε άλλα θεµατικά αντικείµενα, τόσο τάξεων του 
δηµοτικού σχολείου όσο και σε παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας.   Έτσι, θα προτείναµε στους 
εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας να δώσουν στους µαθητές τη δυνατότητα να ασχοληθούν 
και να µελετήσουν περισσότερο ζητήµατα Εκπαίδευσης για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη καθώς 
κατά τη διδακτική παρέµβαση που πραγµατοποιήσαµε οι µαθητές έδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον 
να µάθουν περισσότερα γι’ αυτά και να τα εφαρµόσουν στην καθηµερινότητά τους. 
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σε προσωπικές µας συζητήσεις µε γονείς 
συγκεκριµένων µαθητών που πήραν µέρος στην έρευνά µας, µάς µετέφεραν ότι οι µαθητές 
αυτοί συζήτησαν στο σπίτι µε τα µέλη της οικογένειάς τους για το ζήτηµα του ∆ίκαιου 
Εµπορίου και τους ενηµέρωσαν σχετικά ζητώντας µάλιστα από αυτούς να προσέχουν στο 
εξής ώστε όταν θα κάνουν τις αγορές τους να προτιµούν τα προϊόντα ∆ίκαιου Εµπορίου. 

 
 Επιπλέον, αφενός το εργαλείο των wikis αποδείχτηκε ιδιαίτερα εύχρηστο και 

αποτελεσµατικό για τα παιδιά, και αφετέρου τα εργαλεία αξιολόγησης της διαδικασίας 
οδήγησαν σε πολύ ενδιαφέροντα συµπεράσµατα. Ως εκ τούτου, αντίστοιχες προσπάθειες σε 
άλλες θεµατικές ενότητες αναµένεται να έχουν εξίσου ενθαρρυντικά αποτελέσµατα.  
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Παράρτηµα Α: Απαντήσεις Vee Heuristic για τις κλιµατικές 
αλλαγές 

 

Απαντήσεις ερώτησης 2 (Why do you think it is important to learn more 
about Climate Change?) 

It is important to learn about climate change because we will acquire new knowledge 

and learn to prevent this phenomenon from expanding. 

It is important to learn more about climate change to protect the environment.  

Because if we know some things about the environment we can do things to save the 

planet. 

I don’t know. 

For the benefit of environment. 

How to protect the environment. 

I don’t know 

I don’t know 

Because I can face the nature 

Because If I learn I can save the world 

Because the climate change is very important 

For the benefit of children 

How to protect the environment 

To learn for the environment 

I don’t know 

 

 

Απαντήσεις ερώτησης 4 (Who do you plan to take answers from about 
Climate Change ?) 

Internet 

Encyclopedia / parents 

From scientists 

From an older 

Teacher 

Parents 

Meteorologist 

Climate man / mother / father / brother / sister / grandmother / grandfather 
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Internet 

Mother 

Teacher / computers / parents / encyclopedia 

Internet / Encyclopedia 

Teacher 

Encyclopedia / teacher / mother / dad / internet 

I don’t know 

 

Απαντήσεις ερώτησης 5 (What did you do to take answers about Climate 
Change?) 

Internet 

Internet 

Videos with scenes with animals / plants reacting to human activity, weather patterns, 

global warming, greenhouse effect etc 

Internet / teacher 

Internet 

-- 

Internet 

Did questions to family / saw video 

Internet 

Internet 

Teacher / computers / parents / encyclopedia 

-- 

-- 

Internet 

I don’t know 

 

Απαντήσεις ερώτησης 6 (What kind of information did you collect?) 
Climate change affects us negatively and destroys our planet 

Climate change affects and destroys our planet 

We collect a lot of information about climate change like we watch videos, we read 

articles, we wrote a poem, we read other poems we search the internet.  
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I collected many information such as what mean climate change, for what about, why 

happen change in the climate, etc. 

We watched a DVD and we read some texts 

I collect information for climate change 

Almost everything 

From the internet 

Climate change affects and destroys our planet 

The climate change affects the way we live 

About climate changes 

Climate change affects and destroys our planet 

-- 

Vey information 

I don’t know 

 

 

Απαντήσεις ερώτησης 8 (Why is this knowledge important for you?) 
I learned how it affects the environment and how to protect it so I will be able to save 

the planet. 

This knowledge is important for me, because I learnt different ways to protect our 

planet. 

Because now I know that it’s up to us (people) to save the planet by recycling, 

cleaning, the sea from the rubbish, reuse less usable things and some other tips. 

Because if people learn for the climate change maybe they change and so they will 

help to protect the environment.  

…about the environment. 

Because I know more things 

It’s not important for me 

Yes because I learn how I protect the environment 

This knowledge is important for me because I like the.. 

Because I knew how to save the world 

Because the climate change is very important 

This knowledge is important for me because I like the specific program 

-- 
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Because if people learn for the climate change may be the change and so they will help 

to protect the environment 

I don’t know 
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Παράρτηµα Β: Απαντήσεις Vee Heuristic για το δίκαιο εµπόριο 

Απαντήσεις ερώτησης 2 (Why do you think it is important to learn more 
about Fair Trade?) 
Because it is very important to acquire new knowledge and we have to learn how to 

become better trade men in the future 

I don’t know, but I want to learn about that, because I have curiosity 

I don’t know anything about fair trade, but I think that it is important for the owners of 

the shops 

I don’t know, but want to learn, because I have curiosity 

I believe that we must learn about fair trade because it will help us in the future. When 

we will work in the future we must be kind and we must be fair.  

To learn what it is and what to do the trade men. 

Because it is good for you to learn new things as fair trade 

Because I am very curious to learn 

I don’t know 

Because I don’t know what fair trade mean 

Because I don’t know anything about it and I got curiosity 

I don’t know 

Because I have curiosity 

Curiosity 

I don’t know 

Because when I’ll be old and I have to sell products I’ll know to do fair trade. 

 

 

Απαντήσεις ερώτησης 4 (Who do you plan to take answers from about 
Fair Trade?) 
My teacher 

Mother / teacher / a trademan 

Fair men 

An older 

Teacher 

Internet 

From people who know well about fair trade 
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Trademan / mother / father / grandmother / grandfather 

Internet 

Mother 

Teacher / parents / computers / trade man 

Mother / teacher / trademan 

Trade man 

Such as mother / father / grandfather / grandmother 

I don’t know 

Trade men 

 

Απαντήσεις ερώτησης 5 (What did you do to take answers about Fair 
Trade?) 
Internet 

Internet 

We saw some products with the fair trade signs, we saw cartoon with some farmers 

and business men and we made some google maps 

Internet 

Internet 

-- 

-- 

Internet 

Computers  

Internet 

Parents / lessons on computers 

-- 

Computer 

Internet 

I don’t know 

Internet 
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Απαντήσεις ερώτησης 6 (What kind of information did you collect?) 
Fair trade is about businessmen not taking advantage of producers or keeping money 

from their payments 

We saw some videos about fair trade and we saw how people try to manage poverty 

We saw some videos about fair trade and we understood exactly the horror scenes in 

Africa and in poor countries 

About the fair money, about the largest countries with bananas, cocoa, sugar, tea, 

coffee, rice.  

Equality / must not take advantage of products 

We learn about fair prices and buyers / must buy products with the sing of fair trade 

-- 

The advantage of the farmers for equality 

Many kinds of information such as the prices of the products in the fair trade 

The fair trade is good for people because all take the same money 

About equality, legal money and more 

Many information on everything 

Read for farmer get enough money when do work 

Is about equality, is about the largest country production banana, sugar, cacao, tea, 

coffee.  

I don’t know 

About rice and the bananas 

 

 

Απαντήσεις ερώτησης 8 (Why is this knowledge important for you?) 
Now I know how to help producers have a more fair life and I have learned how to 

recognize the fair trade mark which is also very important.  

Now we can help the farmers, by choosing fair trade products 

It is very important because now I can buy only fair trade products so I will help the 

farmers to get the money they deserve. 

Yes, because we learn to be better and because we learnt to take fair money. 

Yes, because it will help me in the future. 

Because I learn buying products of fair trade 

Yes because we learn for fair trade 
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Yes because I must know about fair trade in the future 

Because the fair trade offers fairness, equality and goodness 

Because I learnt how good it is for the farmers and buyers  

Because it is very interesting. Interesting and fair, equality, legal money.  

Yes because I learnt many things 

Yes because I read many things 

Yes, because I learn about production such as banana, cacao, sugar. 

I don’t know 

Because when I am older and I’ll sell products 


