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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ 
  

Γιάννης Οργανόπουλος, 
Δάσκαλος, ΜΔΕ στις Επιστήμες της Αγωγής, - πρώην Υπεύθυνος Π.Ε. Α/θμιας Εκπ/σης Πιερίας 

  

Εκπαιδευτικό Υλικό για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού υλικού μπορεί να είναι: α) ενημερωτικός (διδακτικό υλικό / πηγή πληροφο-
ριών) β) υποστηρικτικός (μαθησιακό υλικό / προτάσεις για δραστηριότητες, φύλλα εργασίας) γ) πηγή ιδεών 
για άντληση - επιλογή θεμάτων δ) εμψυχωτικός. 

Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να είναι: Βιβλίο, φυλλάδια, CD, DVD, βιντεοταινία, φάκελος δραστηριο-
τήτων ή πολυμορφικό με κάποια ή και όλα από τα προηγούμενα. 

Το εκπαιδευτικό υλικό για την Π.Ε. προέρχεται: 

 α) απ’ ευθείας από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. (έχει προμηθεύσει από το 2000 – 2001, μέσα από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ (Ι), 
2ο Κ.Π.Σ, τα Γραφεία Π.Ε. και τις σχολικές βιβλιοθήκες με 12 πακέτα εκπαιδευτικού υλικού διαφόρων θεμα-
τικών ενοτήτων. Το υλικό αυτό εξακολουθεί να είναι αξιοποιήσιμο και στο μεγαλύτερο μέρος του επίκαιρο) 
β) από τα ΚΠΕ, τα οποία παράγουν εκπαιδευτικό υλικό πρωτίστως για την υποστήριξη των προγραμμά-
των τους και των δικτύων που συντονίζουν γ) από τους Υπευθύνους Π.Ε. δ) από ΑΕΙ, διάφορες Μη Κυ-
βερνητικές Οργανώσεις (ΜΚυΟ) και άλλους φορείς (π.χ. Μουσεία).  
 

Τίτλοι εκπαιδευτικού υλικού από ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ (Ι), 2ο Κ.Π.Σ.) 

 
Ορισμένοι Ιστοχώροι & Πύλες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και όχι μόνο 

• Εκπαιδευτική Περιβαλλοντική Πύλη (του πρώην Υπεύθυνου Π.Ε. Α/θμιας Εκπ/σης Πιερίας) στο  
www.yppe.gr με αναπροσανατολισμό στο http://users.sch.gr/organopoulos  

• Πύλη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ Καστοριάς) στο 
www.kpe.gr  

• Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού (του Πανεπιστημίου Αιγαίου) στο http://www.env-edu.gr  

• Περιβαλλοντική γωνιά (του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών) στο http://www.ekke.gr/estia  

• Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) στο http://www.cres.gr/kape  

• Εκπαιδευτική Πύλη e-yliko (του Υπ. Παιδείας)  http://e-yliko.gr/default.aspx  

• Εκπαιδευτική Πύλη (του Σχολικού Συμβούλου 10ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Αθηνών Παναγιώτη 
Πήλιουρα) στο http://users.sch.gr/ppiliour  

• Ιστότοπος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας http://www.eletaen.gr  

• ΚΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ http://dide.pie.sch.gr/kpepie    

• ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ www.wwf.gr  
 
 

ΚΠΕ ΑΝΑΤ. ΟΛΥΜΠΟΥ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ:  

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ» 

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ -  ΤΕΤΑΡΤΗ  06  ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 

1. Περιβαλλοντική Εκπ/ση στο Δημοτικό Σχολείο 
2. Ενέργεια-ανάπτυξη-περιβάλλον  
3. Ένα κουτί γεμάτο νερό  
4. Βιώσιμες πόλεις  
5. Η Ενέργεια και εμείς (CD)   
6. Οικοκουτί (1)  

7. Θησαυρός από σκουπίδια  
8. Η βαλίτσα της καφέ αρκούδας   
9. Ταξίδι στη ράχη της χελώνας  
10. S.O.S.Ενέργεια (CD)  
11. Το Ποτάμι  
12. Ερευνώντας το περιβάλλον της Ευρώπης 
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Ανακεφαλαιώνοντας:  
•  υπάρχει πληθώρα εκπαιδευτικών υλικών για την Π.Ε.  
•  υπάρχει πολυμορφία και διαθεσιμότητα στο διαδίκτυο 
•  τα περισσότερα από αυτά απευθύνονται στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και πολύ λιγότερα στο νηπια-

γωγείο  
•  πολλά από αυτά που απευθύνονται στο δημοτικό σχολείο επιδέχονται διαμόρφωσης για εφαρμογή 

τους στο νηπιαγωγείο 
•  πολλά έχουν εφαρμοστεί πιλοτικά κατά την ανάπτυξή τους από τις συγγραφικές ομάδες και στη συνέ-

χεια έγινε η παραγωγή τους  
•  πολλά παραμένουν αναξιολόγητα  
 

Αξιολόγηση Υλικού Διαδικτυακών και άλλων Πηγών για Αξιοποίησή τους στην Εκπαιδευτική Διεργασία 
 
Κάποια κριτήρια για την επιλογή και αξιοποίηση υλικού (ως εκπαιδευτικού υλικού) από διάφορες 
πηγές (διαδίκτυο, ΜΜΕ, βιβλία, περιοδικά, …), μπορεί να είναι:  
 
• Ηλικία μαθητών; 
• Προέλευση της πληροφορίας/υλικού (επιστημονική εγκυρότητα και αξιοπιστία ή επιστημονική αβεβαιό-

τητα); 
•  Τρόπος παρουσίασης της πληροφορίας/υλικού (γραπτός λόγος, εικόνα, ταινία, προφορική μαρτυρία, 

…); 
•  Ελκυστικότητα περιεχομένου; - Ποιότητα ; 
•  Υποστηρικτικό της σχετικής στοχοθεσίας του προγράμματος;  
•  Μονοδιάστατος ή πολυδιάστατος χαρακτήρας; 
•  Κατά πόσον ενέχει κίνδυνο να αισθανθούν τα παιδιά υπαίτια για κάποια «περιβαλλοντικά ζητήματα»; 
 
 

Τεχνικές αξιολόγησης Ιστοσελίδων 
Σημείωση: Το κείμενο που ακολουθεί και οι προτεινόμενες πιο κάτω σελίδες αντλήθηκαν από το πόνημα  

Δαγδιλέλης, Β., (επιμ.), (2011), Επιμορφωτικό Υλικό για την Εκπαίδευση των Επιμορφωτών στα 
Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης, Τεύχος 1: Γενικό Μέρος, σελ. 198-202. Πάτρα, Ερευνητικό 
Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ).  

«Λόγω του ότι υπάρχει πληθώρα πληροφορίας και επειδή αυτή μπορεί να εμφανίζεται ως «ανώνυμη» 
είναι απαραίτητο να αναπτύξει ο μαθητής δεξιότητες αξιολόγησης αυτών που βρίσκει. Μια αναζήτηση 
σε μια βιβλιοθήκη για παράδειγμα ή σε ένα περιοδικό σημαίνει αυτόματα ότι το υλικό αυτό έχει ήδη αξιο-
λογηθεί από άλλους πριν το δει ο μαθητής. Όμως δε συμβαίνει το ίδιο όταν χρησιμοποιεί γενικότερα σελί-
δες στο WWW. Δεν υπάρχουν φίλτρα. Οποιοσδήποτε μπορεί να γράψει μια σελίδα με κείμενα χείριστης 
ποιότητας σε οποιοδήποτε πεδίο. Οι πιο κατάλληλες πηγές βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο διαθεσιμότητας 
με τις χειρότερες. Τεχνικές αξιολόγησης που θα μπορούσαν να τεθούν υπό μορφή ερωτημάτων εί-
ναι: 

• Πρόκειται για προσωπική σελίδα; Μια προσωπική σελίδα δεν είναι απαραίτητα κακή, όμως χρειά-
ζεται προσοχή. Δεν υπάρχει η εγγύηση του εκδότη ή του κατόχου του domain για τις πληροφορίες 
στη σελίδα. 

• Από τι τύπο domain προέρχεται  η πληροφορία στη σελίδα; (εκπαιδευτικό, μη κερδοσκοπικό, ε-
μπορικό, κυβερνητικό....) (βλ, .gον, .edu, org,,...). Είναι η αρμόδια για να δώσει μια σχετική πληροφο-
ρία με το θέμα; 

• Ποιος έγραψε τη σελίδα; (όνομα συγγραφέα, οργανισμού, ιδρύματος, e-mail, πληροφορίες επικοινω-
νίας). Οι σελίδες όλες δημιουργούνται με κάποιο σκοπό στο μυαλό του δημιουργού τους είτε πρό-
κειται για πρόσωπο είτε για έναν οργανισμό, μια αντιπροσωπεία κλπ. Μια διεύθυνση e-mail για πα-
ράδειγμα χωρίς επιπλέον πληροφορίες για το συγγραφέα δε φτάνει για να εκτιμήσουμε τα διαπιστευ-
τήρια του συγγραφέα. 

• Είναι η σελίδα ενημερωμένη; (π.χ. στατιστικά δεδομένα που δεν είναι ενημερωμένα δεν είναι καλύ-
τερα από ανώνυμα δεδομένα). Επίσης για κάποια θέματα κάποιος θέλει την τρέχουσα πληροφορία, 
για άλλα πληροφορία που δημοσιεύτηκε τον καιρό που υπήρχε το θέμα σε εξέλιξη. Σε κάποιες πε-
ριπτώσεις η σπουδαιότητα της ενημέρωσης της σελίδας έγκειται στο να πληροφορήσει κατά πόσο 
ο συγγραφέας συνεχίζει να διατηρεί έναν ενδιαφέρον για τη σελίδα  ή την έχει παρατήσει.  
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• Υπάρχει τεκμηρίωση στις πληροφορίες που δίνονται;  (με άλλους συνδέσμους σε πρωτότυ-
πες πηγές-σελίδες, σε βιβλία ή περιοδικά κλπ). 

• Αν είναι αναπαραγωγή από άλλη πηγή μήπως έχει υποστεί αλλοιώσεις; Μπορεί να χρειάζε-
ται να βρεθεί η αρχική πηγή για να διαπιστωθεί ότι η αντιγραφή είναι πλήρης.. Αν για παράδειγμα πρόκει-
ται για νόμιμη αναπαραγωγή ενός άρθρου από ένα έγκριτο περιοδικό θα πρέπει να συνοδεύεται 
από μια δήλωση σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα ή την χορήγηση άδειας αναπαραγωγής του 
υλικού.  

• Αν υπάρχουν σύνδεσμοι προς άλλες σελίδες, λειτουργούν; Είναι αντιπροσωπευτικοί μιας 
σφαιρικής θεώρησης των πραγμάτων ή είναι μονόπλευροι: Δείχνουν μήπως μια προκατάληψη; 
Πολλές σελίδες προσφέρουν συνδέσμους σε άλλες σελίδες ανάλογου περιεχομένου και καλούν τον 
επισκέπτη να συγκρίνει τη δική τους πληροφορία με αυτήν των άλλων σελίδων. Όταν αυτή η παρα-
κίνηση γίνεται προς σελίδες, με αντίθετο περιεχόμενο είναι πιθανό η αρχική σελίδα να είναι πιο 
ισορροπημένη και χωρίς προκαταλήψεις. 

• Είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της σελίδας και σε άλλες γλώσσες; (Για παράδειγμα, σκεφτεί-
τε μια σελίδα ενός κρατικού οργανισμού που παρέχει υπηρεσίες. Είναι οι πληροφορίες αυτές 
προσβάσιμες σε μέλη μειονοτήτων που μένουν στη χώρα;).  

• Υπάρχει δυνατότητα να γίνει προβολή της σελίδα με τροποποίηση στην εμφάνιση της ώστε να διευ-
κολύνει άτομα που έχουν συγκεκριμένες ανάγκες; (Για παράδειγμα σε άτομα με δυσκολίες στην 
όραση θα ήταν σημαντικό να μπορούν να προβάλλουν τη σελίδα με διαφορετική γραμματοσειρά και 
αλλαγές στο μέγεθος της γραμματοσειράς). 

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

• Το κείμενο που παρουσιάζεται στη σελίδα είναι άρτιο γλωσσικά; Υπάρχουν λάθη γραμματι-
κά, συντακτικά, ορθογραφικά; 

• Είναι το περιεχόμενο της σελίδας σύμφωνο με τα κοινωνικά και πολιτισμικά πρότυπα της κοινω-
νίας στης οποίας τα μέλη απευθύνεται;» 

 
Σελίδες που ασχολούνται με την ασφαλή αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο 

 

http://www.library.jhu.edu/researchhelp/general/boolean.html  

http://www.pacificwebsites.com/lesson_example.htm  

http://lib.nmsu.edu/instruction/evalcrit.html  

http://www.educationworld.com/a_tech/tech078.shtml  

http://www.cnr.edu/home/bmcmanus/internetassign.html  

http://www.vuw.ac.nz/staff/alastair_smith/searching/eval.htm  

http://www.internet4classrooms.com/search.htm  

http://moon.ouhsc.edu/kboyce/sdms/otherlinks/spidap.htm  

http://www.internet4classrooms.com/teacher.htm (Σελίδα με πολλούς συνδέσμους, που βοηθούν τους 
εκπαιδευτικούς στην αποτελεσματική χρήση του διαδικτύου) 

http://www.library.cornell.edu/olinuris/ref/research/webeval.html  (Ιστοχώρος του Cornell University, USA, 
με κριτήρια αξιολόγησης ιστοχώρων και ιστοσελίδων (Τελευταία επίσκεψη 19-01-2012).  

http://www.lesley.edu/library/guides/research/evaluating_web.html  (Ιστοχώρος της Βιβλιοθήκης του Πα-
νεπιστημίου Lesley, USA, με κριτήρια αξιολόγησης ιστοχώρων και ιστοσελίδων (Προσπελάστηκε 19-01-
2012).  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1. Frey, K. (1986), Η μέθοδος Project. Μια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη, Θεσσαλονί-
κη, Αφοι Κυριακίδη. 

2. Αβέρωφ – Ιωάννου, Τ. (1983, 1994), Μαθαίνοντας τα παιδιά να συνεργάζονται, Αθήνα, Θυμάρι. 

3. Αγγελίδης, Ζ. (1993, 2003). Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Εκδόσεις  Art of Text. Θεσσαλονίκη.  

4. Αγγελίδου, Ε., Τσιλιμένη, Τ. (2009), Η αφήγηση ως εργαλείο μάθησης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Δραστη-
ριότητες και προτάσεις για την προσχολική και τη δημοτική εκπαίδευση, Έκδοση: Καστανιώτη.  

5. Αλάμπεη, Η., Μαλωτίδη,  Β., Μαντζάρα, Μπ., (επιμ.), (2003), Μεθοδολογία για την εφαρμογή εκπαιδευτικών υλι-
κών στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία, Πρακτικά Επιμορφωτικού Σεμιναρίου, Χημικό Τμήμα Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, 25,26/10/2003. Διοργάνωση: MIO-ECSDE, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής. Εκδόσεις: Art in Design-Creative Advertising. Διαθέσιμο στο 
http://www.medies.net  (Προσπελάστηκε 3-12-2008).   

6. Αρχοντάκη, Ζ. Φιλίππου, Δ. (2003), 205 βιωματικές ασκήσεις για εμψύχωση ομάδων, ψυχοθεραπείας, κοινωνικής 
εργασίας, εκπαίδευσης, Αθήνα, Εκδόσεις Καστανιώτη.  

7. Βασάλα, Π. & Φλογαΐτη, Ε. (2005),  O κόσμος της θάλασσας. Διαθεματική προσέγγιση. Εναλλακτικές διδακτικές τε-
χνικές και σχέδια εργασίας. Αθήνα. Μεταίχμιο. 

8. Γεωργόπουλος, Α. & Τσαλίκη, Ε. (1993), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αρχές – Φιλοσοφία, Μεθοδολογία, Παιχνί-
δια και Ασκήσεις. Gutenberg,  Αθήνα. 

9. Γεωργόπουλος, Α. (1998, 6η ανατύπ. 2002), Γη: Ένας μικρός και εύθραυστος πλανήτης, Αθήνα, Gutemberg. 

10. Γεωργόπουλος, Α., (2002), Περιβαλλοντική ηθική, Αθήνα, Gutenberg. 

11. Γεωργόπουλος, Α. (επιμ.), (2005), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται, Αθήνα, Guten-
berg.  

12. Γραίκος, Ν., (2004), Ο λόφος με την παλιά εκκλησία στη ζωή του χωριού μου. Ερευνώ το παρελθόν και το παρόν 
προτείνω λύσεις για το μέλλον, Κονταριώτισσα, ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Παν. Αιγαίου - Δημοτικό Σχολείο Κονταριώτισσας. Δια-
θέσιμο στο http://users.sch.gr/organopoulos/bibliografia/graikos_lofos_palia_ekklisia_04.pdf .  

13. Γραίκος, Ν., (2006), Αφηγήσεις και φωτογραφίες για το περιβάλλον του τόπου μου. Οι εθνογραφικές και οι εικονιστι-
κές μαρτυρίες στην περιβαλλοντική εκπ/ση, Κονταριώτισσα, ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Παν. Αιγαίου – Δημ. Σχολ. Κονταριώτισσας. 
Διαθέσιμο στο http://users.sch.gr/organopoulos/bibliografia/graikos_afigiseis_Fotogr_06.pdf .  

14. Δεληκανάκη, Ν. Κοκολάκη, Ρ., Νοΐδου, Μ. (2001), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Προσχολική Ηλικία. Αθήνα, 
Ελληνικά Γράμματα.  

15. Δημητρίου, Αναστ., (2001), Αγωγή Υγείας και Περιβάλλοντος. Έκθεση και Προστασία από τις Επικίνδυνες Ουσίες. 
Το βιβλίο του εκπαιδευτικού. Θεσσαλονίκη, Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. Διαθέσιμο 
στον ιστότοπο του  ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. http://www.elinyae.gr/el/category_details.jsp?cat_id=33   (Προσπελάστηκε 14-7-
2008).  

16. Δημητρίου, Αναστ., (2001), Αγωγή Υγείας και Περιβάλλοντος. Έκθεση και Προστασία από τις Επικίνδυνες Ουσίες. 
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