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Εισαγωγή
Οι Νέες Τεχνολογίες μπαίνουν 
καθημερινά στην ζωή μας 
συνεπώς και στην εκπαίδευση. 

Πόσο όμως έτοιμη είναι η 
εκπαίδευση για το επόμενο βήμα;

Η μάθηση δεν είναι μια απλή διαδικασία και ειδικότερα όταν 
αναφέρεται σε έννοιες όπως τα γεωγραφικά συστήματα, τα εικονικά 
μουσεία, χωρική γνώση, χάρτες κ.α.

Ποιος ο ρόλος των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 
επικοινωνιών στην Εκπαίδευση;

Στην έρευνα αυτή γίνεται αναφορά στα γεωπληροφοριακά 
συστήματα και την συμβολή τους στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Μετά την πρόσφατη περιπέτεια που είχε ο πλανήτης μας με τον
COVID-19 έγινε επιτακτική η ανάγκη της χρήσης των νέων 
τεχνολογιών. Καθημερινά στα ΜΜΕ γίνεται αναφορά για 
επιβεβαιωμένα κρούσματα με αναφορές αριθμών αλλά και θανάτων 
που αφορούν τον COVID-19 με την γεωπληροφορική μπορούμε να 
ελέγξουμε τις πληγείσες περιοχές ώστε να έχουμε πραγματική εικόνα 
της εξάπλωσης του ιού στον παγκόσμιο χάρτη.



Στην εργασία αυτή γίνεται αναφορά κάποιων γενικών στοιχείων για τα 
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Σ.Γ.Π.) καθώς και ο τρόπος 
με τον οποίο μπορούν να συμβάλλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στην συνέχεια γίνεται μια προσέγγιση των απόψεων των εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας αλλά και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με τη 
χρήση και τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων.

Μεθοδολογικά, χρησιμοποιήθηκε η βιβλιογραφική ανασκόπηση όσον 
αφορά το θεωρητικό μέρος και η ποσοτική μέθοδος με τη χρήση 
δομημένου ερωτηματολογίου, το οποίο και διανεμήθηκε διαδικτυακά 
σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην πρωτοβάθμια αλλά και στην 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο νομό της Μαγνησίας. 

Μεθοδολογία



Σκοπός

❖ Σκοπός είναι η μελέτη, η έρευνα, η αναλυτική παρουσίαση και η 
διερεύνηση του βαθμού αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. και η ανάδειξη 
της  χρησιμότητας των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση μέσω 
των γεωπληροφοριακών συστημάτων στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε εκπαιδευτικούς του Νομού 
Μαγνησίας.

❖ Πως είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες στην 
μαθησιακή διαδικασία και η αλλαγή προοπτικής στον τρόπο 
διδασκαλίας.

❖ Παράλληλα θα δοθεί η ανάλογη προσοχή στην επάρκεια των 
Τ.Π.Ε., έχοντας ως γνώμονα, το βαθμό γνώσης των εργαλείων και 
την ανάγκη για εξειδικευμένη επιμόρφωση του προσωπικού. 



Ερευνητικά ερωτήματα:

✓Οι ΤΠΕ πως βοηθούν την αντίληψη των μαθητών σχετικά 
με την μάθηση και τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά 
Συστήματα στην εκπαίδευση;

✓Ποια προγράμματα χρησιμοποιήθηκαν έως σήμερα για την 
ένταξη των Γεωπληροφοριακών συστημάτων στην 
εκπαίδευση;

✓Είναι επαρκή τα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν από 
την Ευρώπη;

✓Ποια η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών στην εμπλοκή 
των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία;



Λεζάντα lorem ipsum





Πληροφοριακό σύστημα είναι το σύνολο διαδικασιών, 
ανθρώπινου δυναμικού και αυτοματοποιημένων υπολογιστικών 
συστημάτων, που προορίζονται για τη συλλογή, εγγραφή, 
ανάκτηση, επεξεργασία, αποθήκευση και ανάλυση πληροφοριών 
και αποτελείται από:

Πληροφοριακό Σύστημα
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❑ Τις Εισόδους - Εισροές (inputs), είναι όλα εκείνα τα στοιχεία που 
εισέρχονται στο σύστημα από το περιβάλλον. 

❑ Τις Εξόδους – Εκροές (outputs), είναι τα παραγόμενα προϊόντα του 
συστήματος.

❑ Επεξεργασία (process), μέσω της οποίας γίνεται ο μετασχηματισμός των 
εισόδων σε εξόδους.

❑ Περιβάλλον, είναι όλες εκείνες οι οντότητες που βρίσκονται έξω από το 
σύστημα και αλληλοεπιδρούν με αυτό. 

❑ Ο μηχανισμός ανατροφοδότησης (Feed-back loop). 

❑ Η πληροφορία που προέρχεται από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων με 
τα πρότυπα και πληροφορεί τη μονάδα ελέγχου για τις ενδεχόμενες 
διαφορές ονομάζεται ανάδραση (feed back). 
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Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών

➢ Τα Γεωγραφικά συστήματα εξελίσσονται 
συνεχώς καθώς αποτελούν εργαλεία μάθησης 
και συνδέονται με διάφορες επιστήμες όπως η 
γεωγραφία, η πληροφορική κ. α

➢ Με τα Γ.Σ.Π. μπορούμε να χαρτογραφήσουμε 
μια περιοχή, να συλλέξουμε και να 
διαχειριστούμε δεδομένα που με την 
παραδοσιακή εκπαίδευση θα ήταν δύσκολο 
για  ένα μαθητή να αντιληφθεί έννοιες όπως 
τα χωρικά δεδομένα. 



▪ Τα Γ.Π.Σ εκτός από την χαρτογράφηση και την διαχείριση 
των χωρικών δεδομένων προχωρούν και στην ανάλυση 
των χωρικών δεδομένων.

▪ Αυτό ακριβώς είναι  που τα διαφοροποιεί από τα άλλα 
συστήματα δημιουργίας χαρτών ή άλλα συστήματα 
χαρτογράφησης.

▪ Τα Γ.Π.Σ βασίζονται στην χρήση διάφορων επιπέδων 
(layers) πληροφοριών. 

▪ Για την σύνθεση αλλά και την λήψη αποφάσεων κάθε 
χωρικό στοιχείο τοποθετείται σε ξεχωριστό επίπεδο όπως 
δρόμοι, τοποθεσίες μουσείων, βουνά, ποτάμια κ.α
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Εκπαίδευση και ΓΠΣ
• Οι συνεργατικές τεχνολογίες εισβάλλουν στην 

εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια με γρήγορους ρυθμούς 
αναβαθμίζοντας τον ρόλο της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. 

• Από την άλλη πλευρά η εξέλιξη των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας καθιστά εφικτή την 
υλοποίηση και χρήση υπολογιστικών περιβαλλόντων που 
υποστηρίζουν την συνεργατική μάθηση σε διάφορους 
τομείς όπως είναι η εκπαίδευση. 

• Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η διεθνή κοινότητα κάνει 
προσπάθειες για την προσέγγιση μεθόδων για 
διδασκαλία και μάθηση με την χρήση της 
Γεωπληροφορικής στην εκπαίδευση. 

• Το πρόγραμμα GISAS όπως και το iGUESS είναι κάποια 
από αυτά παραδείγματα προγραμμάτων στα οποία 
μάλιστα υπάρχουν αναφορές πως υπήρξαν ανάμεσα 
στους συμμετέχοντες και Έλληνες εκπαιδευτικοί. 



Το 2003 με 2006 υλοποιήθηκε το πρόγραμμα «Συστήματα Γεωγραφικών
Πληροφοριών Εφαρμογές για Σχολεία» (G.I.S.A.S.),το οποίο και
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Socrates/Minerva.

Οι χώρες που εκπροσωπούνται στο έργο είναι το Βέλγιο, η Φινλανδία, η
Γαλλία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Λετονία και η Σουηδία. Το
πρόγραμμα GISAS συντονίζεται από το Τμήμα Γεωγραφίας του
Πανεπιστημίου του Ελσίνκι στη Φινλανδία.

Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό ArcView 8.3 για τη δημιουργία, διαχείριση,
ανάλυση και οπτικοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται σε τοπικό
επίπεδο σχετικά με την ποιότητα του νερού από τα κοντινά ποτάμια και
κανάλια.

Παραδείγματα εφαρμογών Γ.Π.Σ στην εκπαίδευση



Εφαρμογές γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών για σχολεία - GISAS
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Παράδειγμα προγράμματος iGUESS
•(Introducing Gis use in Education in Several 
Subjects) είναι το πρόγραμμα κατάρτισης  
εκπαιδευτικών χρηματοδοτούμενο από την 
ΕΕ ξεκίνησε το 2008 και τελείωσε το 2010 το 
πρόγραμμα έθεσε ως στόχους τα εξής: 

Προσέγγιση 
μεθόδων 

διδασκαλίας και 
μάθησης με 

γεωπληροφορική

Δημιουργία 
καλών 

παραδειγμάτων 
όχι μόνο στην 

γεωγραφία 

Υποστήριξη των 
ΤΠΕ με 

μεθόδους  
διερευνητικής 

μάθησης 

Ανάπτυξη 
ικανοτήτων 

χειρισμού Υ/Η



Αποτελέσματα των προγραμμάτων 

Δημιουργία ομάδων και 
συνεργασίες με δραστηριότητες 
που μπορούν να δημιουργήσουν 

ενεργούς πολίτες.

Εκπαιδευτικοί που έχουν
συμμετάσχει σε παρόμοια

προγράμματα γίνονται ικανοί
βελτιώνοντας την γνώση και τις

δεξιότητες τους στα Σ.Γ.Π.



Ο ρόλος των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

❖ οι ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας) είναι ο συνδυασμός της 
τεχνολογίας της Πληροφορικής µε άλλες συσχετιζόµενες τεχνολογίες και 
ειδικότερα µε αυτές των επικοινωνιών αλλά και επιστημών, όπως τα 
πληροφοριακά  συστήματα εκπαίδευσης.

❖ Το μαθησιακό περιβάλλον αλλάζει και η μετάβαση από την δασκαλοκεντρική 
μορφή εκπαίδευσης προς την μαθητοκεντρική μορφή γίνεται πραγματικότητα. 
Η σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση, με αξιοποίηση του 
παγκόσμιου ιστού, προβάλλονται ως αρκετά αξιόπιστα μέσα παροχής 
εκπαίδευσης από απόσταση.

❖ Η υποστήριξη της διδασκαλίας και της µάθησης από εφαρμογές λογισµικού 
και ψηφιακές τεχνολογίες που αναφέρονται ως πληροφορικά µαθησιακά
περιβάλλοντα και καθορίζονται από συγκεκριμένες προδιαγραφές που 
υποστηρίζουν τη µάθηση.



• Μεγάλος είναι ο αριθµός ερευνών που επιβεβαιώνει τη θετική επίδραση των 
ΤΠΕ στην κατανόηση βασικών εννοιών γνωστικών αντικειµένων, όπως είναι η 
Γλώσσα, τα Μαθηµατικά και οι Φυσικές Επιστήµες, καθώς και στην ανάπτυξη 
ανώτερων γνωστικών δεξιοτήτων µέσα από τη δηµιουργία συνθηκών 
οικοδόµησης της νέας γνώσης από τους ίδιους τους µαθητές (Crock et al., 2010).



ΤΠΕ και Εκπαίδευση



Συμπεράσματα
✓ Η έρευνα μας κατέληξε συμπερασματικά στον αυξανόμενο αριθμό μελετών και 

ερευνητικών εργασιών που δείχνουν ότι οι ΤΠΕ κινητοποιούν την αντίληψη των μαθητών 

σχετικά με την μάθηση και τα ΓΠΣ, συγχρόνως τα εκπαιδευτικά μοντέλα με την χρήση 

των ΤΠΕ πολλαπλασιάζουν την ταχύτητα μάθησης και διευρύνουν το φάσμα των 

αποκτημένων γνώσεων.

✓ Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση δίνει κίνητρα στον μαθητή και βοηθά στην εξοικείωση των μαθητών με το 

αντικείμενο των ΣΓΠ αλλά και στην πληροφορική.

✓ Από τα ερωτηματολόγια που διατέθηκαν στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαπιστώθηκε πως θετική ήταν η στάση των εκπαιδευτικών 

στην εφαρμογή καινοτόμων μορφών εκπαίδευσης. 

✓ Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συνδυάζει τα ΣΓΠ με μαθήματα όπως η γεωγραφία.

✓ Τα δημογραφικά στοιχεία όπως (φύλο, βαθμίδα κ.α) δεν έχουν ιδιαίτερή σημασία.

✓ Εξαίρεση αποτελεί η ηλικία καθώς συνδέεται με την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τα 

νέα λογισμικά.

✓ Μειονεκτήματα θεωρήθηκε ο χρόνος που μπορεί να διαθέσει ο εκπαιδευτικός για την 

μάθηση των νέων λογισμικών όπως και η δυσκολία διάθεσης υποστηρικτικής 

εκπαίδευσης.



Προτάσεις για έρευνα
✓ Η διερεύνηση και η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης 

επιμόρφωσης όλων των ειδικοτήτων.

✓ Διαμόρφωση και μελέτη των συνεργατικών μορφών επαγγελματικής 
επιμόρφωσης μέσω δικτύων συνεργασίας  Πανεπιστημιακών 
μονάδων σχολείων και εκπαιδευτικών.

✓ Πληροφόρηση-Συμβουλευτική με επιμορφωτικές δράσεις.

✓ Εργαλεία συστηματικής διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών 
και σύνδεση των ΤΠΕ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

✓ Σύνδεση των γεωπληροφοριακών συστημάτων και σε άλλα πεδία 
εκπαίδευσης όπως ο πολιτισμός και η ιστορία.

✓ Συνεργασία με άλλες χώρες με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και 
τεχνολογικών εργαλείων σε σχολικό επίπεδο.



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!
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