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Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Βιώσιμη Πόλη: η πόλη ως πεδίο
εκπαίδευσης για την αειφορία», εστιάζει στην πραγματικότητα των πόλεων, αναζητώντας τη
βιωσιμότητά τους μέσα από τις αρχές και τις αξίες της Εκπαίδευσης για την Αειφορία. Θεωρεί ότι η
πόλη αποτελεί ένα ιδανικό πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία, στο οποίο οι μαθητές μελετούν,
κατανοούν και ερμηνεύουν, κρίνουν και αναλαμβάνουν δράση στο περιβάλλον στο οποίο ζουν. Η
παιδαγωγική προσέγγιση του δικτύου και των δραστηριοτήτων του βασίζονται στη Βιωματική Μάθηση,
στις αρχές της Κριτικής Παιδαγωγικής και τη μεθοδολογία της Συστημικής του Παρατηρητή και
οργανώνεται σε τέσσερις φάσεις: Περιγραφή, Κατανόηση και Ερμηνεία, Κριτική, Δράση. Το
εκπαιδευτικό υλικό του δικτύου περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες και οδηγίες, οι οποίες
μπορούν να υποστηρίξουν την υλοποίηση ενός ετήσιου προγράμματος. Η διαδικτυακή επικοινωνία
κρίθηκε ότι βοηθά σημαντικά στην επαφή με τις σχολικές ομάδες, στην ανάπτυξη σχέσεων και
συνεργασιών, στην ανάδειξη των κοινών ζητημάτων σχετικά με τη ζωή στην πόλη που απασχολούν τους
μαθητές και στην ενίσχυση και εμπέδωση της συμμετοχής σε μια ευρύτερη κοινή ομάδα. Στην εργασία
παρουσιάζονται συμπεράσματα για τη λειτουργικότητα της διαδικτυακής πλατφόρμας επικοινωνίας
edmodo και την εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού σε ομάδες της προσχολικής ηλικίας.

Λέξεις/έννοιες κλειδιά: Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Βιωματική Μάθηση,
Συστημική του Παρατηρητή, Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Εισαγωγή
Στο νέο υπό διαμόρφωση Πλαίσιο Δράσης της UNESCO, η Εκπαίδευση για την Αειφόρο
Ανάπτυξη συνδέεται με την Εκπαίδευση για την Παγκόσμια Πολιτειότητα (Global
Citizenship Education). Οι γνώσεις, οι δεξιότητες, οι αξίες και οι συμπεριφορές που θα πρέπει
να έχουν οι πολίτες, ώστε να μπορούν να παίρνουν ενημερωμένες αποφάσεις και να
αναλάβουν ενεργό ρόλο σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο στην επίλυση των παγκόσμιων
προκλήσεων, μπορούν να αποκτηθούν μέσα από την Εκπαίδευση για την Παγκόσμια
Πολιτειότητα και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Δηλάρη, 2015).
Η σύνδεση αυτών των δύο εκπαιδευτικών προτάσεων φαίνεται να ενισχύει την άποψη ότι
τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι προβλήματα της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση
αλλά και της σχέσης του ανθρώπου με τους άλλους ανθρώπους και εμπλουτίζει ακόμη
περισσότερο την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη που αποδέχεται την ολιστική
προσέγγιση των προβλημάτων του περιβάλλοντος με την ανάγκη της επικέντρωσης στην
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εκπαίδευση αξιών και στην κριτική σκέψη με τελικό στόχο τη δράση των πολιτών για την
περιβαλλοντική αλλά και την κοινωνική αλλαγή.
Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού &
Βερτίσκου, επικεντρώνει τη δράση του στα θέματα της αστικής αειφορίας, αναγνωρίζοντας
την επιτακτική ανάγκη να προωθηθεί ένα νέο μοντέλο αστικής ανάπτυξης και δημοκρατικής
διακυβέρνησης (Μιχαήλ & Παπαδημητρίου, 2008), (Παπαδημητρίου & Υφαντής, 2011).
Θεωρείται, επίσης, δεδομένο το ότι οι δικτυωμένες κοινότητες μάθησης μπορούν να
βελτιώσουν σημαντικά τη διδασκαλία στην τάξη, να αυξήσουν τις επιδόσεις των μαθητών και
ενδυναμώσουν τις τοπικές κοινότητες μάθησης δίνοντας ευκαιρίες στους συμμετέχοντες να
ενώσουν τις δυνάμεις τους σε ένα σχολείο ή μια περιοχή και να προωθήσουν ουσιαστικές
αλλαγές (Katz et al., 2009). Παρά τις όποιες ηλικιακές αναπτυξιακές διαφορές μεταξύ των
παιδιών, υιοθετήθηκε η άποψη ότι «τα παιδιά έχουν δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις
απόψεις τους, ώστε οι ενήλικες να ακούν και να παίρνουν σοβαρά υπόψη τους τη γνώμη των
παιδιών για θέματα που τα αφορούν, ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά τους»
(UNESCO, 1989). Ο σχεδιασμός του δικτύου προσβλέπει στην εμπέδωση αυτής η νέας
αντίληψης για την ισότιμη συμμετοχή των παιδιών στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι και τη
δυνατότητα τους να εξοικειωθούν με τις δημοκρατικές διαδικασίες μέσω της συμμετοχής
τους στην λήψη των αποφάσεων ως ενεργοί «μικροί» πολίτες του τώρα και όχι ως «πολίτες
σε αναμονή» (Νούλα, 2014). Λαμβάνοντας επίσης υπόψη το ότι η «Εκπαίδευση του Πολίτη»
απέχει από την αναζήτηση των πολιτικών αιτίων των κοινωνικών αδικιών με συνεπακόλουθο
την αποδυνάμωση της κριτικής σκέψης των μαθητών (Giroux, 2011), προτείνεται η
διαπραγμάτευση ζητημάτων της επικαιρότητας-καθημερινότητας, με την εισαγωγή της
εκπαίδευσης για τις αξίες και την κριτική στις αποφάσεις των θεσμών (Φλογαΐτη, 2006;
Δημητρίου, 2009).
Στην αναζήτηση ενός κριτικού μοντέλου εκπαίδευσης με βάση τον λόγο των παιδιών, που
θα στοχεύει στην απομυθοποίηση της πραγματικότητας, στην καλλιέργεια της κριτικής
σκέψης και στην ενίσχυση του αναστοχασμού και της δράσης για την αλλαγή (Freire, 1976),
υιοθετήθηκε η μεθοδολογία της βιωματικής μάθησης που στηρίζεται στην ενεργό συμμετοχή
(Hart, 2011), και τις προσωπικές εμπειρίες των παιδιών από τον τόπο τους (Παπαδημητρίου,
2014). Τα παιδιά «μαθαίνουν πράττοντας» μέσα από μια διαδικασία εμψύχωσης που
βασίζεται στην αποδοχή του κάθε μαθητή και στην αυθεντικότητα της σχέσης του με τον
διδάσκοντα (Μπακιρτζής, 2002), η οποία περνάει από τέσσερα στάδια όπως τα περιγράφει ο
Kolb (1984):
α) τη βίωση και την ανάλυση της συγκεκριμένης εμπειρίας,
β) τη στοχαστική παρατήρηση και τον προβληματισμό,
γ) το σχηματισμό γενικεύσεων και αφηρημένων εννοιών που δίνουν παραπέρα νόημα στην
εμπειρία και
δ) τον ενεργό πειραματισμό για μια εμπρόθετη δράση βασισμένη στην πρόβλεψη που
παρήγαγε η εμπειρία, προκαλώντας ένα νέο κύκλο μάθησης.
Ο Ματσαγγούρας (2011), συμφωνώντας με τους θεωρητικούς της βιωματικής μάθησης,
επί πλέον, τονίζει πως αυτές οι εμπειρίες των μαθητών είναι η βάση της μάθησης, μόνο όταν:
(α) έχουν προσωπικό νόημα για τους μαθητές, (β) συσχετίζονται με προηγούμενες εμπειρίες
(γ) εξετάζονται σε σχέση με το κοινωνικό και φυσικό πλαίσιο και (δ) αποτελούν αντικείμενο
διερευνητικής εξέτασης και στοχαστικής κριτικής στα τρία επίπεδα:
1. «Εγώ και το θέμα»: εγώ και οι στάσεις μου, οι επιλογές μου και οι πρακτικές μου σε σχέση
τα δεδομένα του εξεταζόμενου θέματος,
2. «Οι άλλοι και το θέμα»: ομάδες και οι στάσεις τους, οι επιλογές τους και οι πρακτικές
τους σε σχέση με τα δεδομένα του θέματος και
3. «Οι θεσμοί και το θέμα»: οι θεσμοί και οι στάσεις τους, οι επιλογές τους και οι πρακτικές
τους σε σχέση με τα δεδομένα του θέματος
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Ως προς τη μέθοδο ακολουθήθηκε αυτή της «Συστημικής του Παρατηρητή» (Σχίζα, 2008;
Δημοπούλου κ.ά. 2005), που καλύπτει όλη την ερευνητική πορεία της σχολικής τάξης πριν
την απόφαση για δράση και εξελίσσεται και αυτή σε τέσσερις ομοειδείς φάσεις (Εμείς και το
θέμα, Το θέμα και οι Άλλοι, Οι θεσμοί που αποφασίζουν για το θέμα και η ΚριτικήΑυτοκριτική για το θέμα).
Με βάση τα παραπάνω, η δημιουργία το 2013, του Εθνικού Θεματικού Δικτύου
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα «Βιώσιμη Πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για
την αειφορία», επιδιώκει να λειτουργήσει ως πλαίσιο συνεργασίας των σχολικών μονάδων
για την ανάπτυξη των κατάλληλων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων στη διερεύνηση και επίλυση
των περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων του αστικού περιβάλλοντος σύμφωνα με τις
Παιδαγωγικές Αρχές της Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Φλογαΐτη, 2006). Το κατά πόσον
ένα τέτοιο δίκτυο, που προβλέπει ηλεκτρονική επικοινωνία των μελών του, συναντήσεις των
εκπαιδευτικών, μαθητικό συνέδριο, εκπαιδευτικό υλικό και εμψυχωτικές οδηγίες προς τους
εκπαιδευτικούς, θα οδηγήσουν στην πραγμάτωση των παραπάνω φιλοδοξιών και με ποιο
τρόπο οι προτεινόμενες δραστηριότητες εφαρμόζονται στη σχολική πραγματικότητα,
αποτελεί αντικείμενο έρευνας για το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου. Εδώ θα
παρουσιαστεί μια πρώτη απόπειρα διερεύνησης των υλοποιήσιμων δραστηριοτήτων και της
λειτουργικότητας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας του δικτύου.
Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Βιώσιμη Πόλη, η πόλη ως
πεδίο Εκπαίδευσης για την Αειφορία»
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Το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου ξεκίνησε το 2011 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«Θεσσαλονίκη: Βιώσιμη Πόλη» (Αγγελίδης, κ.ά., 2011). Έχοντας ως βασικό στόχο την
ανάδειξη της αξίας της επικοινωνίας, του διαλόγου και της συνεργασίας στη δράση για την
αειφορία, επιδιώχθηκε κατά την ίδρυση του δικτύου «Βιώσιμη Πόλη», η εκ των προτέρων
συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και τις Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης (Αθανασίου κ.ά., 2013). Το δίκτυο εστιάζει
στην πραγματικότητα των πόλεων αναζητώντας τη βιωσιμότητά τους. Θεωρεί ότι η πόλη
αποτελεί ένα ιδανικό πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία, στο οποίο οι μαθητές μελετούν,
κατανοούν και ερμηνεύουν, κρίνουν και αναλαμβάνουν δράση στο περιβάλλον στο οποίο
ζουν. Η παιδαγωγική προσέγγιση του δικτύου και των δραστηριοτήτων του, βασίζονται στη
βιωματική μάθηση και στις αρχές της Κριτικής Παιδαγωγικής. Οργανώνεται σε τέσσερις
φάσεις που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις φάσεις της Συστημικής του Παρατηρητή: α)
Εμείς και η Γειτονιά μας (Περιγραφή - Εγώ και το θέμα) β) Γνωρίζουμε την Πόλη μας
(Κατανόηση - Ερμηνεία - Οι Άλλοι και το θέμα) γ) Γιατί έτσι και όχι αλλιώς; (Κριτική - Οι
θεσμοί και το θέμα) και δ) Ώρα για δράση!
Σχολικό Έτος
2013-14
2014-15
2015-16

Νηπιαγωγεία
8
9
10

Πρωτοβάθμια
39
43
29

Δευτεροβάθμια
38
39
48

Σύνολο
85
91
87

Πίνακας 1: Σχολεία που συμμετείχαν στο δίκτυο.
Η διαδικτυακή επικοινωνία κρίθηκε ότι μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην επαφή με τις
σχολικές ομάδες καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, στην ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών
μεταξύ των σχολείων του δικτύου, στην ανάδειξη των κοινών ζητημάτων σχετικά με τη ζωή
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στην πόλη που απασχολούν τους μαθητές και στην ενίσχυση και εμπέδωση της συμμετοχής
σε μια ευρύτερη κοινή ομάδα.
Για τις ανάγκες του Δικτύου αξιοποιήθηκε το ηλεκτρονικό περιβάλλον του edmodo, το
οποίο λειτούργησε ως χώρος επικοινωνίας, διαλόγου και αλληλεπίδρασης μεταξύ των
συμμετεχόντων. Η συνεργασία μεταξύ τους ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή
υλοποίηση των δράσεων από τις περιβαλλοντικές ομάδες των σχολικών μονάδων του
Δικτύου. Οι μαθητές κλήθηκαν να επεξεργαστούν φύλλα δραστηριοτήτων που εμπεριέχονται
στο εκπαιδευτικό υλικό για την καταγραφή και την εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης,
ώστε μέσα από μια κριτική και αναστοχαστική διαδικασία να οδηγηθούν σε συγκεκριμένες
προτάσεις για τα πραγματικά προβλήματα του άμεσου περιβάλλοντός τους.
Εκπαιδευτικό υλικό
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Το εκπαιδευτικό υλικό του δικτύου (Αθανασίου κ.ά., 2015) χωρίζεται σε τρία μέρη:
Α΄Μέρος: Αστική αειφορία, Το ΕΘΔ «Βιώσιμη πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την
αειφορία».
Β΄ Μέρος: Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες.
Γ΄ Μέρος: Βοηθητικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς με παιδαγωγικές προτάσεις για τη
λειτουργία και την εμψύχωση της ομάδας.
Οι Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες που προτείνονται με οδηγίες για τον εκπαιδευτικό και
φύλλα εργασίας για μαθητές, είναι χωρισμένες σε τέσσερις χρονικές φάσεις. Για κάθε φάση
προτείνονται αρκετές δραστηριότητες. Μία από αυτές, η πιο κομβική και πρόσφορη για
σχολιασμό από άλλους στο διαδίκτυο, επιλέγεται ως «κοινή δραστηριότητα» την οποία, όλες
οι σχολικές ομάδες καλούνται να υλοποιήσουν και να αναρτήσουν τα παραγόμενά της στη
διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας edmodo, με στόχο την αλληλεπίδραση των σχολικών
μονάδων. Με την προτεινόμενη δομή διαμορφώνεται ένα πλαίσιο που συνδέει τη γειτονιά με
την πόλη αναδεικνύοντας τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στη φύση, την κοινωνία, τον
πολιτισμό, την οικονομία και την πολιτική, γεγονός που εξασφαλίζει μια ολιστική και
συστημική ματιά στην πραγματικότητα που μας περιβάλλει.
Α’ Φάση: :Εμείς και η γειτονιά μας

Οκτώβριος -Νοέμβριος

Δραστηριότητα 1: Η γειτονιά μας!
Δραστηριότητα 2: Βρέχει λέξεις!
Δραστηριότητα 3: Μια ιστορία θα σας πω!
Δραστηριότητα 4: Ανάγνωση τοπίου από ψηλά
Δραστηριότητα 4.1: Ανάγνωση τοπίου από πολύ ψηλά!

Β’ Φάση: Γνωρίζουμε την πόλη μας

Δεκέμβριος - Ιανουάριος

Δραστηριότητα 1: Δημιουργούμε το περιβαλλοντικό μονοπάτι της πόλης μας
Δραστηριότητα 2: Το παρελθόν μας καλεί!
Δραστηριότητα 3: Η πόλη μας στη λογοτεχνία!
Δραστηριότητα 4: Αναζητούμε στοιχεία στον… αέρα!
Δραστηριότητα 5: Μαθαίνουμε τη γνώμη των άλλων
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Γ’ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς;

Ιανουάριος

Δραστηριότητα 1: Ζητήματα επιλογών: Κυκλοφοριακός σχεδιασμός
Δραστηριότητα 2: Ένα ταξίδι σε άλλες πόλεις!
Δραστηριότητα 3: Διαλέγω την πόλη μου
Δραστηριότητα 4: Η πόλη μας και η …άλλη πόλη!
Δραστηριότητα 5: Ένα ταξίδι σε άλλες πόλεις, με μουσικό χαλί!
Δραστηριότητα 6: Η πόλη μου και οι θεσμοί
Δραστηριότητα 7: Μια επίσκεψη στο Δημαρχείο!
Δραστηριότητα 8: Ψάχνοντας τον ενεργό πολίτη!

Δ΄ φάση: Ώρα για δράση!

Μάρτιος - Απρίλιος

Δραστηριότητα 1: Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου …
Δραστηριότητα 3: Ανάψτε το πράσινο φως στην ιδέα σας!
Δραστηριότητα 4: Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη δράση μας
Δραστηριότητα 5: Διαδικτυακός… ενεργός πολίτης στην πόλη μου
Δραστηριότητα 6: Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας
Δραστηριότητα 7: Ξεναγοί στη γειτονιά μας …!
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Πίνακας 2: Οι φάσεις τους προγράμματος.
*Με έντονα γράμματα σημειώνεται η κοινή δραστηριότητα

Α΄ Φάση: Εμείς και η γειτονιά μας
Στην πρώτη φάση, ερευνάται η γειτονιά των παιδιών, αξιοποιούνται οι γνώσεις, οι εμπειρίες
και τα βιώματα των παιδιών με σκοπό να δημιουργηθεί μια εποπτεία που να παρουσιάζει μια
συνολική εικόνα της ζωής τους σ’ αυτή.
Β΄ Φάση: Γνωρίζουμε την πόλη μας
Η δεύτερη φάση επεκτείνεται τόσο στο επίπεδο της γειτονιάς όσο και της πόλης στην οποία
εντάσσεται. Εστιάζεται στους ανθρώπους της γειτονιάς και στη δημιουργία ενός
περιβαλλοντικού μονοπατιού με τα χαρακτηριστικά στοιχεία της, με στόχο τη συγκρότηση
μιας διευρυμένης αντίληψης της πόλης ως σύστημα.
Γ΄ Φάση: Γιατί έτσι και όχι αλλιώς
Διαμορφώνονται τα σημαντικά κριτικά ερωτήματα για τους μαθητές αλλά και τους θεσμικούς
φορείς που σχεδιάζουν, αποφασίζουν και υλοποιούν έργα που βελτιώνουν ή δυσχεραίνουν
την καθημερινότητά τους στην πόλη.
Δ΄ Φάση: Ώρα για δράση
Προτείνεται η υλοποίηση μιας δράσης από τους μαθητές σε συνεργασία με φορείς ή άτομα
που μπορούν να τους βοηθήσουν με στόχο: α) την ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών για
συνεργατική δράση με την υπόλοιπη σχολική κοινότητα, το σύλλογο γονέων, την τοπική
αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς και β) την άσκηση τους στις δημοκρατικές διαδικασίες και
τη συμμετοχή τους στις αποφάσεις, με τελικό στόχο την ενδυνάμωση τους, ώστε να
αναλάβουν ενεργό ρόλο ως αυριανοί πολίτες.
Μαθητικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο:
Για την διάχυση των αποτελεσμάτων, την επαφή με τους θεσμικούς φορείς και τη γνωριμία
όλων των συντελεστών-μαθητών μετά την ανάρτηση της τελικής δράσης τους στο διαδίκτυο,
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κάθε χρόνο, στο τέλος της σχολικής περιόδου διοργανώνεται το μαθητικό συνέδριο του
δικτύου «Βιώσιμη Πόλη» στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης με διοργανωτές το ΚΠΕ Ελευθερίου
Κορδελιού & Βερτίσκου, τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και το Δήμο Θεσσαλονίκης. Οι
δραστηριότητες του συνεδρίου είναι πολύπλευρες. Οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας
συμμετέχουν σε συζήτηση σε στρογγυλά τραπέζια των σημαντικότερων θεμάτων που
διερεύνησαν στο πρόγραμμα τους και παρουσιάζουν τα συμπεράσματά τους σε εκπροσώπους
των θεσμών στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Παράλληλα στον αύλειο χώρο του
Δημαρχείου υλοποιούνται διάφορα εργαστήρια για μαθητές Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης. Οι μικροί μαθητές της Πρωτοβάθμιας παρουσιάζουν καλλιτεχνικά
δρώμενα, παραγόμενα από τις δράσεις των σχολείων τους. Οι εργασίες του μαθητικού
συνεδρίου λήγουν με την ανακοίνωση των συμπερασμάτων των στρογγυλών τραπεζιών και
μια κοινή δράση στον αύλειο χώρο όπου συμμετέχουν όλοι οι μαθητές.
Αξιολόγηση της Λειτουργίας του Δικτύου
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Για την αξιολόγηση της λειτουργίας του δικτύου, κάθε σχολικό έτος οργανώνεται μια
ενημερωτική συνάντηση στην αρχή και μια ανατροφοδοτική συνάντηση στη μέση της
σχολικής περιόδου με τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. Στο τέλος της σχολικής περιόδου
εν όψει της επικείμενης έκδοσης των πεπραγμένων του δικτύου ζητείται επίσης από τους
εκπαιδευτικούς να παρουσιάσουν τις απόψεις τους και τα παραγόμενα των παιδιών. Για το
σχολικό έτος 2014-15 επιχειρήθηκε μια αξιολόγηση-έρευνα στα σημαντικότερα ζητήματα της
λειτουργίας του δικτύου.
Τα βασικά ερωτήματα της αυτής της πιλοτικής έρευνας, ήταν:
(α) Πόσο «χρήσιμες» ήταν οι δραστηριότητες του εκπαιδευτικού υλικού και
(β) Πόσο λειτουργική ήταν η διαδικτυακή πλατφόρμα του.
Εντάσσοντας στην έρευνα και τις συμμετέχουσες Νηπιαγωγούς, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον το
κατά πόσο το δίκτυο και το εκπαιδευτικό υλικό του «λειτούργησε» και στα παιδιά της
προσχολικής ηλικίας.
Μεθοδολογία Έρευνας
Η έρευνα έγινε σε δυο φάσεις, η πρώτη στη μέση της χρονιάς και η δεύτερη αφού τελείωσε η
σχολική χρόνια και ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα του σχολείου. Στο πρώτο μέρος τα
ερωτήματα αφορούσαν τη λειτουργία του δικτύου και την επικοινωνία μέσω της
διαδικτυακής πλατφόρμας edmodo. Το δεύτερο μέρος της έρευνας αφορούσε το προτεινόμενο
εκπαιδευτικό υλικό. Οι ερωτήσεις αφορούσαν το αν υλοποιήθηκαν και ποιες δραστηριότητες,
αν ήταν ενδιαφέρουσες για τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά, αν είχαν σχέση με το θέμα
του προγράμματος τους, πόση προετοιμασία απαιτούσε καθώς και το πώς πραγματοποιήθηκε,
αναρτήθηκε και σχολιάστηκε από τους μαθητές στο edmodo η κοινή δραστηριότητα. Οι
ερωτήσεις ήταν κλειστού, αλλά και ανοικτού τύπου.
Στην έρευνα που έγινε με ανάρτηση του ερωτηματολόγιου σε Google form στο δίκτυο
απάντησαν οι συντονιστές εκπαιδευτικοί από 47 σχολεία από τα 91 που συμμετείχαν στο
δίκτυο: 4 Νηπιαγωγεία, 20 Δημοτικά, 14 Γυμνάσια 6 Λύκειο και 3 άλλοι τύποι σχολείων
(ΕΠΑΛ, ΕΕΕΚ). Από τις απαντήσεις κλειστού τύπου φαίνεται ότι το edmodo μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως περιβάλλον επικοινωνίας του ΚΠΕ με τα σχολεία όσο και μεταξύ των
σχολείων, λειτουργώντας ως χώρος ανάρτησης των εργασιών των μαθητών καθώς και του
σχολιασμού τους από άλλους εκπαιδευτικούς και μαθητές. Φαίνεται ότι μόνο το 50% περίπου
των σχολικών ομάδων - μελών χρησιμοποιεί αυτό το περιβάλλον εργασίας, αν και έχει
δημιουργήσει λογαριασμό το 75%.
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Οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό είναι ότι απαιτεί χρόνο, ο οποίος δεν είναι
διαθέσιμος από τους εκπαιδευτικούς, ή ότι δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και το
περιβάλλον edmodo τους φαίνεται δύσχρηστο και προτιμούν άλλο τρόπο επικοινωνίας (mail,
blog κλπ). Ένας άλλος λόγος μη χρήσης που προέκυψε και από τις απαντήσεις των
Νηπιαγωγών είναι η ηλικία των μαθητών. Θεωρούν ότι ο τρόπος αυτός της επικοινωνίας και
δημοσίευσης των εργασιών των περιβαλλοντικών ομάδων, δεν είναι κατάλληλος για παιδιά
προσχολικής και των πρώτων τάξεων του Δημοτικού. Γι’ αυτούς που το χρησιμοποιούν, οι
απόψεις σχετικά με την ευκολία χρήσης του περιβάλλοντος είναι μοιρασμένες. Οι μισοί
περίπου θεωρούν ότι το περιβάλλον είναι δύσχρηστο με προβλήματα, ενώ οι άλλοι μισοί
θεωρούν ότι δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Η συχνότητα σύνδεσης με το δίκτυο ποικίλλει από
το καθημερινά ως το 2-3 φορές τη βδομάδα. Οι περισσοτεροι εκπαιδευτικοί βλέπουν τις
αναρτήσεις των άλλων σχολείων μαζί με τους μαθητές τους και δεν έχουν δώσει στους
μαθητές τους τη δυνατότητα να έχουν δικό τους λογαριασμό και να σχολιάζουν τις
αναρτήσεις.
Σχετικά με το Edmodo
Α. Δεν έχω δημιουργήσει λογαριασμό:
Β. Έχω δημιουργήσει λογαριασμό:
Σύνολο:

1 φορά τη βδομάδα:
2-3 φορές τη βδομάδα:
Λιγότερο από μια φορά τη βδομάδα:
Σχεδόν καθημερινά:
Δεν απάντησαν:
Σύνολο:

Πλήθος
απαντήσεων
13
9
14
4
7
47

Γ2. Συμμετέχω στις συζητήσεις και σχολιάζω τις αναρτήσεις των άλλων
σχολείων:
Καθόλου:
Λίγο:
Πολύ συχνά:
Συχνά:
Δεν απάντησαν:
Σύνολο:

Πλήθος
απαντήσεων
13
17
2
8
7
47

Γ1. Πόσο συχνά χρησιμοποιήσατε το edmodo μέχρι τώρα;
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Πλήθος
απαντήσεων
7
40
47

Γ4. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι έχετε προσφέρει προτάσεις για
δραστηριότητες στο edmodo οι οποίες μπορεί να είναι χρήσιμες σε
συναδέλφους σας;
Καθόλου:
Λίγο:
Πολύ λίγο:
Σε μεγάλο βαθμό:
Σε πολύ μεγάλο βαθμό:
Δεν απάντησαν:
Σύνολο:

Πλήθος
απαντήσεων
3
2
2
2
2
36
47
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Πλήθος
απαντήσεων
2
18
5
15
7
47

Γ5. Πόσο κατανοητή σας φάνηκε η οργάνωση του edmodo;
Καθόλου κατανοητή:
Κατανοητή:
Μέτρια:
Πολύ κατανοητή:
Δεν απάντησαν:
Σύνολο:
Γ7. Σχετικά με τη συμμετοχή των μαθητών
Βλέπουμε με τους μαθητές τις αναρτήσεις:
Δίνω τη δυνατότητα στους μαθητές να κάνουν αυτοί αναρτήσεις και
σχολιασμό:
Ενημερώνω προφορικά τους μαθητές για τις αναρτήσεις:
Οι μαθητές δεν συμμετέχουν καθόλου στο edmodo:
Δεν απάντησαν:
Σύνολο:

Πλήθος
απαντήσεων
22
1
6
11
7
47

Πίνακας 3: Απαντήσεις σχετικά με το edmodo.
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Για τις προτεινόμενες δραστηριότητες του εκπαιδευτικού υλικού από τις απαντήσεις φαίνεται
ότι όλες οι δραστηριότητες είναι σχετικές με το θέμα του προγράμματος και απαιτούν κάποια
προετοιμασία (ορισμένες πολλή, ενώ άλλες λίγη). Όλα τα σχολεία πραγματοποίησαν τις
προτεινόμενες κοινές δραστηριότητες. Από τις υπόλοιπες δραστηριότητες που προτείνονται
στο εκπαιδευτικό υλικό υλοποιήθηκαν ορισμένες, περισσότερες αυτές της Α φάσης και
λιγότερες της Δ Φάσης (καλύτερα: με μεγαλύτερο αριθμό υλοποιημένων δραστηριοτήτων
στην Α φάση και μικρότερο στη Δ φάση). Από τους περισσότερους χαρακτηρίζονται
ενδιαφέρουσες, εύκολες και σχετικές με το πρόγραμμα τους, ενώ οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν
ότι χρειάζονται πάνω από μια διδακτική ώρα για να πραγματοποιηθούν. Τέλος για όλες
υπάρχει η άποψη ότι αρέσουν στα παιδιά.
Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι απαντήσεις σε ενδεικτικές ερωτήσεις σχετικά με τις
κοινές δραστηριότητες.
Σχετικά με την υλοποίηση των κοινών δραστηριοτήτων
[Δημιουργούμε
[Βρέχει
το μονοπάτι της
λέξεις]
πόλης μας]
Δεν έγινε γιατί δεν ταίριαζε
6
5
στον σχεδιασμό μου:
Δεν έγινε λόγω χρόνο:
9
14
Έγινε:
32
28
Σύνολο:
47
47

[Διαλέγω [Σχεδιάζουμε
την πόλη και υλοποιούμε
μου]
τη δράση μας]
14

9

7
26
47

7
31
47
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Χαρακτηρίστε τις κοινές δραστηριότητες ως προς την ευκολία τους
[Δημιουργούμε [Διαλέγω [Σχεδιάζουμε
[Βρέχει
το μονοπάτι της την πόλη και υλοποιούμε
λέξεις]
πόλης μας]
μου]
τη δράση μας]
Δεν έχω άποψη γιατί δεν την
9
12
16
14
υλοποίησα:
Πολύ δύσκολη:
2
3
Δύσκολη:
3
5
3
10
Εύκολη:
22
25
23
18
Πολύ εύκολη:
13
3
5
2
Σύνολο:
47
47
47
47
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Χαρακτηρίστε τις κοινές δραστηριότητες ως προς την προετοιμασία τους
[Δημιουργούμε [Διαλέγω
[Σχεδιάζουμε
[Βρέχει
το μονοπάτι της την πόλη
και υλοποιούμε
λέξεις]
πόλης μας]
μου]
τη δράση μας]
Απαιτεί λίγη
25
15
21
11
προετοιμασία:
Απαιτεί πολλή
5
21
9
23
προετοιμασία:
Δεν έχω άποψη γιατί δεν
9
11
16
13
την υλοποίησα:
Δεν χρειάζεται
8
1
προετοιμασία:
Σύνολο:
47
47
47
47
Πίνακας 4: Απαντήσεις σχετικά με τις κοινές δραστηριότητες.
Σχετικά με τα εργαλεία ΤΠΕ που προτείνονται στο εκπαιδευτικό υλικό για αξιοποίηση οι
απαντήσεις φαίνονται στον πίνακα 5.
ΝΑΙ
wordle
tagxedo
Google maps
Google Earth
Yahoo maps
Bing maps
Thinglink
Meograph

46.8%
55.3%
78.7%
78.7%
17%
8.5%
46.8%
10.6%

ΟΧΙ
22
26
37
37
8
4
22
5

53.2%
44.7%
21.3%
21.3%
83%
91.5%
53.2%
89.4%

25
21
10
10
39
43
25
42

Πίνακας 5: Εργαλεία ΤΠΕ και αξιοποίηση τους.
Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο είναι εργαλεία για ψηφιακούς χάρτες
(Google maps & earth) καθώς και εργαλεία για τη δημιουργία συννεφόλεξων.
Από την απλή κατηγοριοποίηση των 4 απαντήσεων των Νηπιαγωγών στις ερωτήσεις
ανοικτού τύπου σχετικά με τις υλοποιηθείσες δραστηριότητες, προέκυψε ότι προσφιλείς
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δραστηριότητες για την προσχολική ηλικία φαίνεται ότι είναι όσες έχουν ως παραγόμενα,
«χαρτόνια εργασίας» και «γραφήματα», γιατί διευκολύνουν τον λόγο των παιδιών κατά τη
δημιουργία νοηματικών χαρτών χωρίς την αναγκαιότητα της γραφής. Αυτό επιβεβαιώνεται
και από τα παραδοτέα γραφήματα των Νηπιαγωγείων:
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Εικόνα 14: Παραδοτέα Νηπιαγωγείων.
Συμπεράσματα
Οι προτεινόμενες δραστηριότητες προσαρμόζονται γενικά εύκολα στις ιδιαιτερότητες του
σχολείου, της περιοχής του, του θέματος της Περιβαλλοντικής Ομάδας και της ηλικίας των
παιδιών. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί επέλεξαν να υλοποιήσουν τις πιο εφικτές,
ενδιαφέρουσες και σχετικές με το πρόγραμμα και τους μαθητές τους. Θεωρούν ότι δεν είναι
δυνατόν να πραγματοποιηθούν όλες στη διάρκεια του ετήσιου προγράμματος λόγω έλλειψης
χρόνου, κυρίως στο τέλος της σχολικής περιόδου.
Για την υλοποίηση περισσότερων δραστηριοτήτων θα μπορούσε το πρόγραμμα να
επεκταθεί σε διάστημα δυο ετών, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις δυσκολίες της διετούς
λειτουργίας μιας Περιβαλλοντικής Ομάδας. Προσφιλείς δραστηριότητες για την προσχολική
ηλικία φάνηκαν όσες περιείχαν ως παραγόμενα, «χαρτόνια εργασίας» και «γραφήματα».
Ως προς τη λειτουργία του edmodo, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί θα προτιμούσαν κάποιον
άλλον τρόπο επικοινωνίας και ανταλλαγής προτάσεων, παρ’ όλα τα πλεονεκτήματα που
παρουσιάζει η συγκεκριμένη πλατφόρμα. Ο τρόπος επικοινωνίας και δημοσίευσης των
εργασιών δεν θεωρήθηκε κατάλληλος για παιδιά προσχολικής και των πρώτων τάξεων του
Δημοτικού. Μια σχετική επιμόρφωση θα μπορούσε να βοηθήσει, ώστε να μειωθούν οι
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ενδοιασμοί που δείχνουν οι εκπαιδευτικοί, ίσως όμως η χρήση κάποιας άλλης πλατφόρμας θα
επέτρεπε μεγαλύτερη συμμετοχή από τους εκπαιδευτικούς αλλά κυρίως από τους μαθητές.
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