
Σο αποτφπωμα τθσ οικολογικισ μασ 
ευαιςκθςίασ και δραςτθριότθτασ 

ςτο Διαδίκτυο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ  ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 



υμμετζχοντεσ:

• Πιτςιλαδισ Πζτροσ
• Σαμβακζλλθσ Θοδωρισ
• Ματκαίου Δθμιτρθσ
• Μθτςζλλθσ τρατισ
• Γιάννθσ Αβραμίδθσ
• Κωνςταντάρασ Αποςτόλθσ
• Ιοφλιοσ Μπαϊράμαςι
• Ανζςτθσ Αράπθσ- Φράγκου
• Κυριακοφ Ορζςτθσ
• Τπεφκυνοι κακθγθτζσ: .ωτθρίου, Π.Κουτςκουδισ



Περιγραφι ςθμερινισ παρουςίαςθσ

• Διατφπωςθ του ςκοποφ του προγράμματοσ

• Με τι αςχολθκικαμε

• Προβλιματα που ςυναντιςαμε



κοπόσ του προγράμματοσ

Να ενθμερωκοφμε για διάφορα οικολογικά 
προβλιματα και να δθμοςιοποιιςουμε τθν 
παρουςία μασ  ςχετικά με αυτά ςτο Web2



Ποια οικολογικά προβλιματα;

Σι είναι το Web2;



Ποια οικολογικά προβλιματα;

• Σα προβλιματα με τα οποία αςχολθκικαμε 
προζκυψαν μετά από ςυηιτθςθ των μελϊν 
τθσ ομάδασ

- Γενετικά τροποποιθμζνα προϊόντα

- Η εξζλιξθ τθσ παράκτιασ ηϊνθσ τθσ 
πόλθσ τθσ Μυτιλινθσ

Και προζκυψαν:



Web2 είναι θ νζα γενιά  του διαδικτφου όπου 
οι χριςτεσ μοιράηονται πλθροφορίεσ και 
ςυνεργάηονται online

Facebook, Wikipedia, blog, …

Σι είναι το Web2



Ζτςι φτιάξαμε ζνα blog

http://ppeplm.blogspot.com/
http://ppeplm.blogspot.com/


Σι κάναμε

• Για τα γενετικά τροποποιθμζνα προϊόντα 
ςυγκεντρϊςαμε πλθροφορίεσ, γράψαμε ζνα 
άρκρο και εμπλουτίςαμε με διορκϊςεισ το 
αντίςτοιχο λιμμα τθσ Wikipedia, αφοφ 
ενθμερωκικαμε για τθ διαδικαςία 
εμπλουτιςμοφ



• Για τθν  εξζλιξθ τθσ παράκτιασ ηϊνθσ τθσ 
πόλθσ τθσ Μυτιλινθσ:

• υγκεντρϊςαμε κάποιεσ φωτογραφίεσ

• Ανεβάςαμε κάποια ςχετικά άρκρα ςτο blog

• Και …..αδρανιςαμε!



Σα προβλιματα τθσ περιβαλλοντικισ 
εκπαίδευςθσ

Από τθν πλευρά των μακθτϊν

• Δεν ζχουμε χρόνο για να κάνουμε 
τισ ςυναντιςεισ λόγω εξωςχολικϊν 
δραςτθριοτιτων (φροντιςτιρια, 
ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ)

• Δεν ζχουμε ϊρεσ ενδοςχολικά
μζςα ςτο κακθμερινό πρόγραμμα 
να αςχολθκοφμε με το πρόγραμμα



Σα προβλιματα τθσ 
περιβαλλοντικισ 

εκπαίδευςθσ

Από τθν πλευρά των 
υπεφκυνων κακθγθτϊν

• Δεν υπάρχει διακζςιμοσ  χρόνοσ από τουσ μακθτζσ  μετά το ωράριο λόγω 
εξωςχολικϊν δραςτθριοτιτων

• Ζχει ταυτιςτεί θ Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ με τθν εκδρομι ςτο τζλοσ τθσ 
ςχολικισ χρονιάσ και οι μακθτζσ ενδιαφζρονται μόνο για αυτό

• Δεν ζχει γίνει ςυνείδθςθ θ ςθμαντικότθτα των προγραμμάτων (ςχολείο= 
βακμοί + εξετάςεισ) και δεν δίνεται θ ανάλογθ προςοχι

• Τπάρχει κακι νοοτροπία από πλευράσ μακθτϊν, οι εργαςίεσ των 
προγραμμάτων να γίνονται από λίγουσ μακθτζσ και όχι από όλθ τθν ομάδα 



Σι κζρδιςαν οι μακθτζσ…

• Οι μακθτζσ που ςυμετείχαν ςε αυτό το 
πρόγραμμα δεν αςχολικθκαν μονο με 
Περιβαλλοντικά προβλιματα αλλά ζμακαν 
και πϊσ να χρθςιμοποιοφν ιςτότοπουσ του 
web2.

• Απζκτθςαν οικολογικι ευαιςκθςία;;;;;;;;;


