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Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην ΠΕ/ΕΑΑ μπορεί να υποστηρίξει:  

• την εκπαιδευτική διαδικασία 
• την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα 

περιβάλλοντος 
• την ενίσχυση της αλληλοσύνδεσης με τα παγκόσμια 

περιβαλλοντικά ζητήματα μέσα από τις διαδικτυακές 
κοινότητες. 

Προσθετική αξία  των ΤΠΕ στην ΠΕ/ΕΑΑ: 

• οι μαθητές εμπλέκονται πιο ενεργά κατά τη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων 

• κατανοούνται ή διασαφηνίζονται έννοιες πιο εύκολα 
• διευκολύνονται και επεκτείνονται οι δυνατότητες για 

εμπειρική έρευνα μέσα στην τάξη και στο πεδίο. 

ΤΠΕ και ΠΕ/ΕΑΑ  



http://dipe-serron.gr/apotipoma/ 
Αναρωτηθήκατε ποτέ πόση έκταση γης χρειάζεται για να υποστηρίξει τον τρόπο ζωής σας; Το παιχνίδι 
του Οικολογικού Αποτυπώματος προσφέρει ένα διαδραστικό και διασκεδαστικό τρόπο για να 
εξερευνήσετε και να μειώσετε το αποτύπωμά σας. Ανακαλύψτε τις πιο καταναλωτικές σε πόρους 
δραστηριότητές σας και μάθετε τι πρέπει να κάνετε για να αφήνετε όσο το δυνατόν λιγότερο τα ίχνη 
σας πάνω στη γη. 

Λογισμικά 

1ο παράδειγμα: 

http://dipe-serron.gr/apotipoma/
http://dipe-serron.gr/apotipoma/
http://dipe-serron.gr/apotipoma/


Το αποτέλεσμα δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό:   

• να προβληματίσει τα παιδιά 

• να τα ευαισθητοποιήσει σε θέματα αειφόρου κατανάλωσης 

• να οργανώσει δράσεις και να στοχεύσει σε αλλαγές που θα 
βελτιώσουν το οικολογικό αποτύπωμα όλων 

Λογισμικά 



http://ts.sch.gr/repo/online-
packages/dim-perivallon-i-prostasia-
tou-dasous/INDEX/index.html   

Επιδιώκεται συστηματικά οι μαθητές και 
οι μαθήτριες να μελετούν το δάσος ως ένα 
σύστημα με τις σχέσεις και τις 
αλληλεπιδράσεις που επισυμβαίνουν 
συνεχώς ανάμεσα στους ενδογενείς 
παράγοντές που το συνδιαμορφώνουν. 
Επιπρόσθετα μελετούν και τις 
αλληλεπιδράσεις του συστήματος – δάσος 
με εξωγενείς παράγοντες και άλλα 
συστήματα (π.χ. πόλεις) ώστε να 
γενικευτεί και να κυριαρχήσει η έννοια 
της αλληλεπίδρασης.  

Λογισμικά 

2ο παράδειγμα: 

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-perivallon-i-prostasia-tou-dasous/INDEX/index.html
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Λογισμικά 



Παιχνίδια μάθησης 

• Τα παιχνίδια μάθησης σχεδιάζονται για να 
διευκολύνουν τη μάθηση μέσα από ευχάριστες 
διαδικασίες, αξιοποιώντας την εκπαιδευτική 
δυναμική των ψηφιακών παιχνιδιών. 

• Ο χρήστης προσπαθεί να φέρει σε πέρας 
αποστολές που διευκολύνουν τη μάθηση. 

Το ψηφιακό παιχνίδι είναι: 

δυναμικό μέσο, ικανό να εισαγάγει με βιωματικό 
τρόπο τον παίκτη σε νέα θέματα  (ενσυναίσθηση). 

 



http://www.enercities.eu/game.php 

Αφορά στην κατασκευή της δικής σου μητρόπολης και ο 
στόχος είναι  να διατηρήσεις την πόλη σου αειφόρα. 

 

Παιχνίδια μάθησης 

1ο παράδειγμα: 

http://www.enercities.eu/game.php
http://www.enercities.eu/game.php


http://3rdworldfarmer.com/index.html 
• Αναφέρεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες 

στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο παίκτης ελέγχει μια μικρή 
αγροτική οικογένεια και παίρνει αποφάσεις για το τι θα 
καλλιεργήσουν, τι ζώα θα αναθρέψουν, ποια εργαλεία και 
υποδομές θα χρησιμοποιήσουν και ποια κοινοτικά σχέδια 
θα ακολουθήσουν. Σε κάθε γύρο, αφού ο παίκτης έχει 
πάρει τις αποφάσεις του και έχει κάνει τις επενδύσεις του, 
συμβαίνει ένα τυχαίο γεγονός, το οποίο επηρεάζει 
περαιτέρω τα αποτελέσματα.  

Παιχνίδια μάθησης 

2ο παράδειγμα: 

http://3rdworldfarmer.com/index.html
http://3rdworldfarmer.com/index.html


Παιχνίδια μάθησης 



Παιχνίδια μάθησης 



Παιχνίδια μάθησης 



Χαρτογράμματα 

• Τα χαρτογράμματα αποτελούν μια καινοτόμα μορφή 
οπτικοποίησης δεδομένων που έρχεται να αλλάξει 
την όψη του χάρτη με την σημερινή μορφή.  

• Η συγκεκριμένη προοπτική θέασης των δεδομένων 
μπορεί να αναδείξει στοιχεία που δεν εμφανίζονταν 
στις συμβατικές απεικονίσεις ή να αναδείξει το 
πραγματικό μέγεθος του φαινομένου συγκρινόμενο 
με άλλες γειτονικές περιοχές. 

 



Χαρτογράμματα 

                                   http://www.worldmapper.org/ 

  

 

 παράδειγμα: 

http://www.worldmapper.org/
http://www.worldmapper.org/
http://www.worldmapper.org/


Χαρτογράμματα 

                                

 

Παγκόσμια παραγωγή σιταριού 

Φτώχια στον κόσμο 

http://www.worldmapper.org/


Χαρτογράμματα 

Προβληματισμοί-Δραστηριότητες   
                              

• Πώς γίνεται οι χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή σιτηρών να 
αντιμετωπίζουν και πρόβλημα φτώχιας;  

• Παρακολουθήστε τα ντοκιμαντέρ «Πεθαίνοντας στην 
αφθονία» και «Κλέβοντας από τους φτωχούς»  του Εξάντα και 
συζητήστε τα στις ομάδες σας. Πώς οι δικές μας διατροφικές 
συνήθειες επηρεάζουν τις ζωές άλλων ανθρώπων; Πώς το 
υπάρχον οικονομικό σύστημα οδηγά  τους ανθρώπους στην 
πείνα; 

• Εντοπίστε και άλλα χαρτογράμματα στην ιστοσελίδα 
http://www.worldmapper.org/atozindex.html που δείχνουν 
αυτές τις ανισότητες μεταξύ των ανθρώπων. 
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Χαρτογράμματα 

Εξαγωγές ζάχαρης 

Εισαγωγές ζάχαρης 



Χαρτογράμματα 

Προβληματισμοί-Δραστηριότητες                      
• Ποιοι παράγουν τη ζάχαρη και ποιοι την καταναλώνουν 

Πώς επηρεάζει η κατανάλωση ζάχαρης στο δυτικό κόσμο 
τη ζωή των ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες;  

• Παρακολουθήστε τα βίντεο «Sugar slaves in Guatemala», 
«Fair trade sugar cane» και «Enough food for everyone-If 
the G8 were kids»  από το youtube  και συζητήστε τα στις 
ομάδες σας. Πώς οι δικές μας καταναλωτικές συνήθειες 
επηρεάζουν τις ζωές άλλων ανθρώπων;  

 

 

http://www.worldmapper.org/
http://www.worldmapper.org/
http://www.worldmapper.org/
http://www.worldmapper.org/
http://www.worldmapper.org/


Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

Ως πλατφόρμα επικοινωνίας 

• μεταξύ μαθητών από διαφορετικά  μέρη της 
Κύπρου 

- ευαισθητοποίηση τους για θέματα που αφορούν 
το άμεσο περιβάλλον τους και για τα οποία 
μπορούν και οφείλουν να δράσουν.  

- διαπίστωση ότι παρόλη τη γεωγραφική απόσταση 
που υπάρχει ουσιαστικά αντιμετωπίζουν κοινά 
περιβαλλοντικά προβλήματα στην γειτονιά τους 
για τα οποία μπορούν να συνεργαστούν 
αναζητώντας αποτελεσματικούς τρόπους 
αντιμετώπισης.  

 
 



Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

Ως μέσο συλλογής δεδομένων 
Ετοιμάστε ένα ερωτηματολόγιο στη word με θέμα τη 
χρήση και την προώθηση της οικολογικής τσάντας, για να 
το αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε 
μεγάλες υπεραγορές της Λεμεσού. 
Επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες των υπεραγορών και 
εντοπίστε την ηλεκτρονική τους διεύθυνση για την 
επικοινωνία σας. 
 
Ως μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας: 
Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) για 
να επικοινωνήσετε με τους μαθητές άλλων δημοτικών της 
πόλης μας και να τους ενημερώσετε για τα αποτελέσματα 
της έρευνας σας.  

 

 



Προσομοιώσεις 

• Μέσα από την αξιοποίηση των 
προσομοιώσεων γίνονται ευκολότερα 
κατανοητά τα διάφορα φυσικά 
φαινόμενα (όπως π.χ. το φαινόμενο  του 
θερμοκηπίου, η όξινη βροχή) ή τα 
συστήματα (π.χ. οικοσύστημα, η πόλη) ή 
και οι διαδικασίες (π.χ. αφαλάτωση, 
ανακύκλωση) από τους/τις μαθητές/τριες. 

   

 



Προσομοιώσεις 

   

Φαινόμενο  του θερμοκηπίου 
  
 Πηγή: http://geogr.eduportal.gr/simulate.htm                    Πηγή:  Λογισμικό Αλλαγή στο κλίμα 

 

http://geogr.eduportal.gr/simulate.htm
http://geogr.eduportal.gr/simulate.htm
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Προσομοιώσεις 

Προβληματισμοί-Δραστηριότητες 

• Μελετήστε την ποιότητα του αέρα στην Κύπρο 
μέσα από την ιστοσελίδα: 

    Ποιότητα του αέρα στην Κύπρο 
(http://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/) 

• Μελετήστε μέσα από αρθρογραφία  που θα 
εντοπίσετε στο διαδίκτυο τις επιπτώσεις των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο φυσικό 
περιβάλλον και στη ζωή μας (όξινη βροχή, 
κλιματικές αλλαγές).  

 

http://www.worldmapper.org/
http://www.worldmapper.org/
http://www.worldmapper.org/
http://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/


Προσομοιώσεις 

Προβληματισμοί-Δραστηριότητες 
•Τα τελευταία χρόνια το κλίμα του πλανήτη μας έχει αλλάξει και 
αυτό οδηγεί σε τεράστιες συνέπειες για το περιβάλλον.                        
Η σημαντικότερη συνέπεια αφορά στη διαθεσιμότητα της 
τροφής  λόγω των αλλαγών στις καιρικές συνθήκες και των 
ακραίων καιρικών φαινομένων τα οποία δυσχεραίνουν την 
παραγωγή της.  
 

•Φτιάξτε στον υπολογιστή μια παρουσίαση με εικόνες που 
σχετίζονται με καλλιέργειες που έχουν καταστραφεί από ακραία 
καιρικά φαινόμενα και οδήγησαν σε μείωση της διαθεσιμότητας 
της τροφής.  
 

•Ποιες είναι οι συνέπειες για τον άνθρωπο, το περιβάλλον και 
την οικονομία; Παρουσιάστε τις συνέπειες αυτές υπό μορφή 
εννοιολογικού χάρτη στο kidspiration.  
 

 

http://www.worldmapper.org/
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• Επισκεφτείτε τη βάση δεδομένων 
http://www.kmlfactbook.org και δείτε σε 
τρισδιάστατη μορφή το χάρτη με τις χώρες με τις 
μεγαλύτερες εκπομπές CO2 αλλά και άλλων 
θερμοκηπιακών αερίων. 

• Επισκεφτείτε τους διαδραστικούς χάρτες της 
ιστοσελίδας http://www.climatehotmap.org/ 
στους οποίους μπορείτε να δείτε τα μέρη που 
κινδυνεύουν περισσότερο από τις κλιματικές 
αλλαγές. 

• Παρατήρησε προσεκτικά τους πιο κάτω χάρτες, 
συζητήστε τους στην ομάδα σας  και 
παρουσιάστε στην τάξη τα συμπεράσματά σας.  
 

Προσομοιώσεις 

http://www.kmlfactbook.org/
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Προσομοιώσεις 

 Χώρες με τις περισσότερες  

εκπομπές  ρύπων   

 Χώρες που θα 
επηρεαστούν περισσότερο 
από τις κλιματικές αλλαγές   

http://2.bp.blogspot.com/_H6XW_a4TYus/ShQiC-loaYI/AAAAAAAAAzA/ltyCOq8Yf_Q/s1600-h/global+warming+comparison+map.bmp


Προσομοιώσεις 

•Αφού παρακολουθήστε τα ντοκιμαντέρ του 
Εξάντα «Όταν βυθίζεται ο κόσμος», συγκρίνετε 
το  δικό σας τρόπο ζωής με τον τρόπο ζωής των 
κατοίκων του Μπαγκλαντές και προσδιορίστε τις 
διαφορές.  Πώς ο δικός μας τρόπος ζωής 
επιβαρύνει τις ζωές άλλων ανθρώπων; 

 

 

 



Προσομοιώσεις 



Ιστοεξερευνήσεις (WebQuest) 

• Μέθοδος οργάνωσης μαθημάτων όπου οι 
μαθητές πραγματοποιούν μια κατευθυνόμενη 
διερεύνηση αξιοποιώντας πηγές από το 
διαδίκτυο και  προσπαθώντας να λύσουν μια 
αποστολή.  

Σκοπός των WebQuests  
• είναι η εμβάθυνση σε ένα γνωστικό  αντικείμενο, 

έχοντας σαν βάση την ανάθεση μίας 
συγκεκριμένης εργασίας. 



Ιστοεξερευνήσεις (WebQuest) 

• . Διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό 

 

Οι μαθητές: 

• Καλλιέργεια δεξιοτήτων άντλησης και κριτικής 
επεξεργασίας πληροφοριών 

• Αυτονόμηση, συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ τους 

• Διαθεματικότητα 

• Εννοιολογική κατανόηση και εφαρμογή γνώσεων 

• Πολιτότητα 

• Ανάπτυξη επιστημολογικής επάρκειας 

• Πληροφορικός αλφαβητισμός 



Ιστοεξερευνήσεις (WebQuest) 

http://zunal.com/webquest.php?user=13434  

http://zunal.com/webquest.php?user=13434


Κατασκευή Ιστοξερευνήσεων 
 

• ένα φύλλο εργασίας στη Word 

• μια υπερμεσική εφαρμογή με υπερσυνδέσμους προς τα 
διαφορετικά πεδία της Ιστοεξερεύνησης επιτρέποντας την 
ελεύθερη πλοήγηση  

• Power Point  Presentation 

• Ιστολόγιο 

• Δικτυακό τόπο 
 

QuestGarden http://questgarden.com/              
 
Zunal.com http://zunal.com/  
 χώρος ανάρτησης και φιλοξενίας Ιστοεξερευνήσεων (ελεύθερο) 

 

Ιστοεξερευνήσεις (WebQuest) 
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• Οι πολυμεσικές εφαρμογές σχεδιάζονται με 
σκοπό: 

 α) να βοηθήσουν τον/την εκπαιδευτικό κατά τη 
διδασκαλία του/της παρέχοντας ολοκληρωμένο 
υλικό έτοιμο για χρήση με σκοπό να το 
αξιοποιήσει ως έχει ή να το τροποποιήσει 
ανάλογα με τις ανάγκες του/της  

β) να εμπλουτίσουν με ψηφιακό υλικό την ΠΕ έτσι 
ώστε να επιλυθούν προβλήματα απόστασης 
δίνοντας την ευκαιρία στους/στις μαθητές/τριες 
να «επισκέπτονται» εικονικά το χώρο. 

 

 

Πολυμεσικές εφαρμογές και Ιστολόγια 



• http://lnedmt.wix.com/fairtrade#  

Πολυμεσικές εφαρμογές και Ιστολόγια 

1ο παράδειγμα: 

http://lnedmt.wix.com/fairtrade


Πολυμεσικές εφαρμογές και 
Ιστολόγια 

2ο παράδειγμα: http://www.env-edu.gr/packs/FairTrade/sel2.htm  

http://www.env-edu.gr/packs/FairTrade/sel2.htm
http://www.env-edu.gr/packs/FairTrade/sel2.htm
http://www.env-edu.gr/packs/FairTrade/sel2.htm


Πολυμεσικές εφαρμογές και Ιστολόγια 

3ο παράδειγμα: 
http://www.ncu.org.cy/MSc/projects/pover
ty/theoria.html  

http://www.ncu.org.cy/MSc/projects/poverty/theoria.html
http://www.ncu.org.cy/MSc/projects/poverty/theoria.html


Πολυμεσικές εφαρμογές και Ιστολόγια 

4ο παράδειγμα: http://www.env-edu.gr/ViewPack.aspx?id=35  

http://www.env-edu.gr/ViewPack.aspx?id=35
http://www.env-edu.gr/ViewPack.aspx?id=35
http://www.env-edu.gr/ViewPack.aspx?id=35


Τα ιστολόγια μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από 
μαθητές όσο και από εκπαιδευτικούς: 

Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τα ιστολόγια με δύο 
βασικούς τρόπους είτε: 

•  (α) σαν αποθήκη εκπαιδευτικού υλικού 

• (β) σαν ηλεκτρονικό χώρο εργασίας και έκφρασης για 
τους μαθητές. 

Οι μαθητές μπορούν να συνεργαστούν και να 
αλληλεπιδράσουν μέσα από την κατάθεση σχολίων, 
επιχειρημάτων, θέσεων και αντιθέσεων οικοδομώντας 
τη γνώση είτε μεταξύ τους, είτε και με συμμαθητές τους 
από άλλες τάξεις και σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα 

 

 

Πολυμεσικές εφαρμογές και Ιστολόγια 



 

• Στο  μάθημα της ΠΕ/ΕΑΑ μπορεί να 
δημιουργηθεί ένα θεματικό ιστολόγιο  που θα 
αφορά στο υπό μελέτη ζήτημα της ΑΠΕΠ και 
στο οποίο θα καταγράφονται σκέψεις, 
εμπειρίες, γεγονότα  (posts),  θα αναρτώνται 
εικόνες, μουσική, βίντεο, και θα προτείνονται 
λίστες ενδιαφερόντων δικτυακών τόπων που 
σχετίζονται με τις εργασίες των μαθητών και 
τα   project που υλοποιούν.  

 

Πολυμεσικές εφαρμογές και Ιστολόγια 



• Μια διαδικτυακή κοινότητα προβολής των κήπων των σχολικών μονάδων της 
Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, ανταλλαγής ιδεών και παροχής πληροφοριών για 
θέματα σχετικά με τους σχολικούς κήπους 

 

Πολυμεσικές εφαρμογές και Ιστολόγια 

1ο παράδειγμα: 
http://northathensgardens.blogspot.gr/  

http://northathensgardens.blogspot.gr/


Πολυμεσικές εφαρμογές και Ιστολόγια 

2ο παράδειγμα: http://blogs.sch.gr/schoolgardens/  

ομάδες των σχολικών κηπουρών επικοινωνούν, μοιράζονται τις εμπειρίες τους 
και  μαθαίνουν πώς να βελτιώνουν και να εξελίσσουν τις γνώσεις τους, καθώς 
αλληλεπιδρούν τακτικά και επιλύουν προβλήματα που τους αφορούν. Μέσα από το 
ιστολόγιο προβάλλεται το έργο των σχολικών κηπουρών στην ευρύτερη εκπαιδευτική 
κοινότητα. 

http://blogs.sch.gr/schoolgardens/


Πολυμεσικές εφαρμογές και Ιστολόγια 

3ο παράδειγμα: http://anakyklono.blogspot.com/ 

http://anakyklono.blogspot.com/


Πολυμεσικές εφαρμογές και Ιστολόγια 

4ο παράδειγμα: http://ftoxiastonkosmo.blogspot.com/2011/04/blog-
post_22.html 

http://ftoxiastonkosmo.blogspot.com/2011/04/blog-post_22.html
http://ftoxiastonkosmo.blogspot.com/2011/04/blog-post_22.html
http://ftoxiastonkosmo.blogspot.com/2011/04/blog-post_22.html


Πολυμεσικές εφαρμογές και Ιστολόγια 

• Πού βρίσκω το λογισμικό για την κατασκευή 
του ιστολογίου μου; 

• Από τις πολλές εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στο σχετικό χώρο, 
παρέχοντας και το λογισμικό για τη δημιουργία 
ενός blog, αλλά και το χώρο στον οποίο θα 
φιλοξενηθεί είναι οι: 
 
 

Blogger 

Πατώντας το εικονίδιο με το 

λογότυπο, κατευθύνεστε προς την 

σελίδα εγγραφής 

Wordpress 

Pathfinder (ελληνική) 

http://www.blogger.com/
http://wordpress.com/
http://blogs.pathfinder.gr/


Google Earth 

• Google Earth είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την 
κατανόηση του περιβάλλοντος αλλά και για τη  λήψη 
αποφάσεων για το περιβάλλον.  

 
• O υπολογιστής γίνεται ένα εργαλείο περιήγησης στον 

κόσμο.  
         -Δορυφορικές φωτογραφίες 
         - Aεροφωτογραφίες πολύ μεγάλης ανάλυσης  
   
 Επιτρέπει στο χρήστη να βλέπει με λεπτομέρειες 

διάφορες τοποθεσίες του κόσμου αλλά και να 
συγκρίνει πώς αυτές διαφοροποιούνται στο πέρασμα 
του χρόνου. 
 



Google Earth 

• Παρατηρήστε τους δύο χάρτες της περιοχής σας (χάρτης του 2013 και 
χάρτης του 2003). Εντοπίστε και καταγράψτε τις αλλαγές που 
παρουσιάζονται στο περιβάλλον (δρόμοι, κτίρια, πράσινες εκτάσεις, 
πυκνότητα κτηρίων). 
 

• Εισηγήσεις εφαρμογής της ιστορικής γραμμής σε υπό μελέτη ζητήματα: 
- Η επίδραση του τουρισμού στην ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου στη 

Λεμεσό 
- Η αλλαγή της χρήσης της γης στην κοινότητά μας λόγω της αστικής 

ανάπτυξης 
- Η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος της κοινότητάς μας από 

ανθρώπινες παρεμβάσεις 
- Προβλήματα που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της 

περιοχής μας και προκύπτουν από την αυξημένη διακίνηση οχημάτων 
λόγω της ύπαρξης του mall. 
 

 

1ο παράδειγμα: 



Google Earth 



Google Earth 

• Αξιοποίηση αεροφωτογραφιών  για τη μελέτη 
ενός ζητήματος. 

 

• Μελετήστε το χάρτη της περιοχής Πέγειας. Ποιες 
οι επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής μας, 
εξαιτίας της λειτουργίας τουριστικών μονάδων; 
Πώς η οικιστική (τουριστική) ανάπτυξη της  
περιοχής σχετίζεται με την έλλειψη νερού; Ή με 
την υποβάθμιση της βιοποικιλότητας της 
περιοχής;  

 

2ο παράδειγμα: 



Google Earth 

 



Google Earth 

• Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος της UNEP 

 

• Αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 
UNEP οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε δεδομένα και φωτογραφίες 
από δορυφόρους που απεικονίζουν τις 
αλλαγές στα οικοσυστήματα με την πάροδο 
του χρόνου. 

 

3ο παράδειγμα: 



Google Earth 



Κοινοποίηση αποτελεσμάτων και 
ευαισθητοποίηση κοινότητας  

• Τα αποτελέσματα μιας έρευνας αλλά και η 
ολοκλήρωση ενός project μπορούν να 
κοινοποιηθούν με απώτερο στόχο την 
ενημέρωση αλλά και την ευαισθητοποίηση της 
κοινότητας.  

Η κοινοποίηση μπορεί να γίνει μέσω : 
• Της ανάρτησης σε ιστολόγιο 
• Της δημιουργίας βίντεο και ανάρτησης του στο 

διαδίκτυο σε ιστοχώρους με βίντεο όπως π.χ. 
ιστοχώρος YouTube ή ο ιστοχώρος  
WatchKnowLearn.org 



Δημιουργία βίντεο – Windows 
Movie Maker  

• Το Movie maker είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα 
επεξεργασίας video, ιδανικό για όποιον θέλει να 
δημιουργήσει ερασιτεχνικές ψηφιακές ταινίες  
 

1ο παράδειγμα: http://www.youtube.com/watch?v=Z5FTpHklRWA  

http://www.youtube.com/watch?v=Z5FTpHklRWA


Δημιουργία βίντεο – Windows 
Movie Maker  

2ο παράδειγμα: http://www.youtube.com/watch?v=S1-MW1Q4Nx4  

http://www.youtube.com/watch?v=S1-MW1Q4Nx4
http://www.youtube.com/watch?v=S1-MW1Q4Nx4
http://www.youtube.com/watch?v=S1-MW1Q4Nx4


Κοινοποίηση αποτελεσμάτων και 
ευαισθητοποίηση κοινότητας  

• Βίντεο για την ευαισθητοποίηση της κοινότητας 
σχετικά με το υπό μελέτη ζήτημα αλλά και την 
προώθηση αειφόρων συνηθειών. 
 

Π.χ. Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις επιπτώσεις των 
δικών μας καταναλωτικών συνηθειών στις ζωές 
άλλων ανθρώπων, αλλά και προώθηση των 
προϊόντων δίκαιου εμπορίου, όπως ο  καφές. 

C:/Users/YIOLA/Desktop/Outlook/Η ταινία μου.mp4

