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ΠΔΡΙΛΗΨΗ
Τν θείκελν πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεη ηα ζηάδηα πινπνίεζε δηδαθηηθήο παξέκβαζεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Σρνιείν Γεύηεξεο Δπθαηξίαο Καιακάηαο, ζηα πιαίζηα
δηαζεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο ηνπ Πεξηβαιινληηθνύ, ηνπ Γιωζζηθνύ θαη ηνπ
Πιεξνθνξηθνύ γξακκαηηζκνύ. Καηαγξάθεηαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ώζηε νη
ελήιηθνη εθπαηδεπόκελνη λα κπνξέζνπλ, κεηαζρεκαηίδνληαο ηηο ππάξρνπζεο εκπεηξίεο
ηνπο, λα θαηαθηήζνπλ κε απηελέξγεηα θαη θξηηηθό ζηνραζκό λέεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο
θαη λα πηνζεηήζνπλ λέεο πξαθηηθέο αεηθνξίαο ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο. Βαζηθό κέζν
γηα ηελ επίηεπμε ηωλ ζηόρωλ ηεο παξέκβαζεο απνηέιεζε ε ρξήζε ηωλ λέωλ
ηερλνινγηώλ, ελώ ε ρξήζε κεινπνηεκέλωλ θεηκέλωλ απνηέιεζε ην εθαιηήξην γηα ηελ
πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο, ελόο αληηθεηκέλνπ πνπ αληηκεηωπίδεηαη ζπλήζωο κε
δηζηαθηηθόηεηα ή/ θαη άξλεζε από ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο. Τειηθά, ν ζπλδπαζκόο
ινγνηερληθώλ θεηκέλωλ κε πεξηβαιινληηθό πεξηερόκελν θαη ε πξνζέγγηζή ηνπο κε ηηο
ΤΠΔ, ζέηνληαο ωο πιαίζην θαη ζθνπό ηεο κάζεζεο ηελ αεηθνξία, βνήζεζε ηνπο
εθπαηδεπνκέλνπο ζηε απόθηεζε όρη κόλν ηνπ ιεηηνπξγηθνύ αιιά θαη ηνπ θξηηηθνύ
γξακκαηηζκνύ.

ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Δθπαίδεπζε ελειίθωλ, πεξηβαιινληηθόο – γιωζζηθόο
γξακκαηηζκόο, κεινπνηεκέλα θείκελα, ΤΠΔ, Σρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο

ΔΙΑΓΩΓΗ: ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ
Ζ έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ απνηειεί γηα ηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (ζην
εμήο ΓΔ) ηε βάζε αιιά θαη ην ζηφρν ηεο δηδαθηηθήο θηινζνθίαο θαη ηεο
κεζνδνινγίαο ηνπο (βι. Υνληνιίδνπ Διέλε (2003), 45θε., Υαηδεζαββίδεο (2003),
passim). Οη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη ησλ ΓΔ ελζαξξχλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά
θαη κε βησκαηηθφ ηξφπν ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο, ψζηε λα κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά ζηα δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα θαη θαηαζηάζεηο
επηθνηλσλίαο πνπ θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη έλα ζρνιείν πνπ
απεπζχλεηαη ζε ελήιηθνπο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο ηε
δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ εθείλεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα
αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο αγνξάο εξγαζίαο (ιεηηνπξγηθφο

γξακκαηηζκφο). Όκσο ηα ΓΔ πξνρσξνχλ πεξαηηέξσ: παξέρνπλ ζηνπο
εθπαηδεπνκέλνπο ηνπο ηε δπλαηφηεηα ηεο θξηηηθήο θαη επηιεθηηθήο απφθηεζεο
γλψζεο. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο ζηα ΓΔ είλαη, κέζα απφ
πνηθηιφκνξθα θείκελα (γξαπηνχ, πξνθνξηθνχ, ειεθηξνληθνχ ιφγνπ θαζψο θαη
πνιπκνξθηθά θείκελα) πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δσή θαη ελδηαθέξνπλ πξαγκαηηθά ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο, νη ηειεπηαίνη λα κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα παξάγνπλ ηνπο
θαηάιιεινπο γηα ηελ επηθνηλσληαθή θαηάζηαζε ιεθηηθνχο, νπηηθνχο θαη
ειεθηξνληθνχο θψδηθεο, θαη λα ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα επηθνηλσλήζνπλ έλλνηεο
(αλαγλσξηζηηθφο γξακκαηηζκφο). Παξάιιεια φκσο, νη εθπαηδεπφκελνη
ελζαξξχλνληαη λα πιεζηάζνπλ θάζε είδνπο θείκελα θξηηηθά (θξηηηθφο γξακκαηηζκφο,
βι. Πεγηάθε 2004, Μαξκαξηλφο, (2007), passim), λα ηα αμηνινγήζνπλ θαη λα
αληηιεθηνχλ πψο νη επηινγέο ιεθηηθψλ θαη νπηηθψλ θσδίθσλ αληηζηνηρνχλ ζε
ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο πξαθηηθέο (ζηνραζηηθφο γξακκαηηζκφο).
Δίλαη πξνθαλέο φηη ηφζν ν θξηηηθφο φζν θαη ν ζηνραζηηθφο γξακκαηηζκφο έρνπλ
έληνλν θνηλσληθφ ραξαθηήξα. Ζ επαθή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ηε γλψζε κέζα απφ
ην πιαίζην αξρψλ ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ γξακκαηηζκνχ βνεζά ζηε θαηάθηεζε κηαο
θαηλνχξγηαο, κεηαζρεκαηηζκέλεο νπηηθήο ηνπ θφζκνπ, πνπ αληηθαζηζηά ηηο φπνηεο
ζηξεβιψζεηο ζηε εξκελεία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, δηεξεπλά λέεο, ελαιιαθηηθέο
δξάζεηο θαη πηνζεηεί λέεο πξαθηηθέο (βι. Mezirow 1990, passim. 1991, XIII). Μηα
ηέηνηνπ είδνπο θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο
απαηηεί, εθηφο ησλ άιισλ, θαη κηα πην ζθαηξηθή πξνζέγγηζε ζηε γλψζε, ψζηε ν
εθπαηδεπφκελνο λα κπνξέζεη λα ακθηζβεηήζεη θαη λα αλαζεσξήζεη ηηο φπνηεο
ζηξεβισκέλεο εκπεηξίεο ηνπ θαη λα πηνζεηήζεη λέεο πξαθηηθέο. Ζ δηαζεκαηηθή/
δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηε γλψζε απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθέο δηδαθηηθέο
πξαθηηθέο ζηα ΓΔ (γηα ηε δηαθνξά ησλ φξσλ βι. Αξγπξνπνχινπ 2004). Ζ
πξνζέγγηζε απηή νδεγεί ζηε δεκηνπξγία πνιχ-γξακκαηηζκψλ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο
βνεζνχλ ζηε βησκαηηθή θαη θξηηηθή δηεξεχλεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο.
Μηα ηέηνηα πξνζπάζεηα δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο κέζσ πνιχ-γξακκαηηζκνχ
απνηειεί ε δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Απνηειεί ζπλεξγαζία
ηνπ πεξηβαιινληηθνχ κε ηνλ γισζζηθφ γξακκαηηζκφ (κε ρξήζε ινγνηερληθψλ
θεηκέλσλ – ηξαγνπδηψλ κε πεξηβαιινληηθφ πεξηερφκελν), βαζηζκέλε ζηε ρξήζε ησλ
λέσλ ηερλνινγηψλ (ΣΠΔ) θαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε επίηεπμε ηνπ θξηηηθνχ
γξακκαηηζκνχ κε ηε βνήζεηα ηεο νπηηθήο θαη κνπζηθήο επηθνηλσλίαο
(ρξεζηκνπνηψληαο «θηιηθέο πξνο ην ρξήζηε» ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο κέζσ νζφλεο ['user friendly' screen-based technologies], βι. Mary Kalantzis & Bill Cope 2001).
Ο πεξηβαιινληηθφο γξακκαηηζκφο είλαη εληαγκέλνο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ
ΓΔ σο απηφλνκν ζρνιηθφ κάζεκα (γηα δχν ψξεο θάζε εβδνκάδα) θαη θξίλεηαη απφ
ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο σο έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θνξείο γλψζεσο θαη σο
ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Θέηνληαο σο πιαίζην θαη
ζθνπφ ηεο κάζεζεο ηελ αεηθνξία, ν πεξηβαιινληηθφο γξακκαηηζκφο θαηά ηνπο
εθπαηδεπνκέλνπο πξνζεγγίδεη ζέκαηα πνπ πξαγκαηηθά ηνπο ελδηαθέξνπλ θαη
επηηπγράλεη ηε δηακφξθσζε λέσλ ζηάζεσλ, ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ είδνπο έληαμεο
θαη επηθνηλσλίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ην ζρνιείν, ελψ ηαπηφρξνλα αλνίγεη ην
ζρνιείν ζηελ ηνπηθή αιιά θαη επξχηεξε θνηλφηεηα. Πξνζθέξεη δειαδή φια ηα
ερέγγπα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο απηελέξγεηαο θαη ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ, ηνλ

θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηνπ νπνίνπ ππνζηεξίδεη κε ηελ πξνψζεζε ησλ πξαθηηθψλ
αεηθνξίαο.
Απφ ηελ άιιε, θαηά ηελ παηδαγσγηθή νξηνζέηεζε θαη ηε ζηνρνζεζία ηνπ
γισζζηθνχ γξακκαηηζκνχ ζηα πιαίζηα ησλ ΓΔ δίλεηαη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ
παξαγσγή ρξεζηηθψλ θεηκέλσλ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ πνπ
εμππεξεηνχλ θαηά ην δπλαηφλ πξαγκαηηθέο επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο
(Υαηδεζαββίδεο 2003, 81-118) θαη ιηγφηεξν ζηε ινγνηερλία, πνπ δηαρσξίδεηαη
ζαθψο σο γλσζηηθφ θαη δηδαθηηθφ αληηθείκελν (απηφζη, 100). Δθφζνλ, φκσο,
επηιέγεηαη ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, νη εθπαηδεπηέο
ελζαξξχλνληαη λα γίλνπλ «ζπλνκηιεηέο» (απηφζη 102) κε ηα θείκελα, θαη λα
πξνηξέςνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνχο ηνπο γηα λα θάλνπλ ην ίδην. Ζ Διέλε Υνληνιίδνπ,
κάιηζηα, πξνηάζζνληαο ηνλ θνηλσληθφ θαη ηδενινγηθφ ηεο ραξαθηήξα (2003β, 301),
ζπληζηά ε ινγνηερλία, αθξηβψο επεηδή είλαη πνιπδηάζηαηε, λα είλαη κέξνο ελφο πνιχγξακκαηηζκνχ. Ζ δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο πεξλά, ινηπφλ, ζην επίπεδν ηεο
δηαζεκαηηθφηεηαο, εμ νπ θαη ε επηινγή ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ γηα ηελ παξνχζα
δηδαθηηθή παξέκβαζε.
Ο ζπλδπαζκφο πεξηβαιινληηθνχ γξακκαηηζκνχ θαη ινγνηερλίαο βνεζά θαη ζηελ
επίιπζε ελφο επηπιένλ πξνβιήκαηνο: ηεο έληνλεο απξνζπκίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ
ησλ ΓΔ λα αζρνιεζνχλ κε ηε ινγνηερλία. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ - ελειίθσλ εθπαηδεπφκελσλ θνπβαιά, απφ πξνεγνχκελεο αηπρείο ζρνιηθέο εκπεηξίεο, κηα
αξλεηηθή άπνςε γηα ηε ινγνηερλία. Σε ζεσξνχλ σο θάηη δνγκαηηθφ θαη ζηαηηθφ,
αηζζάλνληαη φηη δελ ηνπο αθνξά ή ηε θνβνχληαη. Ζ παξνπζία ηνπ πεξηβαιινληηθνχ
ζηνηρείνπ σο έηεξνπ θνκκαηηνχ ηνπ πνιχ-γξακκαηηζκνχ, ε ελαζρφιεζε κε ζέκαηα
ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο, ε πξννπηηθή ηεο δπλαηφηεηαο έθθξαζεο κε λένπο ηξφπνπο
θαη ζε λέα πιαίζηα, βνήζεζαλ ζην λα ππεξληθεζεί ε απξνζπκία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ
θαη ζηελ ελεξγή ηνπο αλάκεημε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Δπηπιένλ, νη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ), κε ην
ηεξάζηην πιήζνο εθαξκνγψλ πνπ ηηο δηαθξίλεη, επηδξνχλ θαηαιπηηθά ζε φινπο ηνπο
ηνκείο θάζε αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ΣΠΔ απφ
εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπνκέλνπο ζε θάζε δηδαθηηθή δξάζε θξίλεηαη αλαγθαία, θαζψο
πξνσζείηαη φρη κφλν ν ιεηηνπξγηθφο γξακκαηηζκφο (ν επαξθήο ρεηξηζκφο ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ), αιιά θαη ν θξηηηθφο/ζηνραζηηθφο γξακκαηηζκφο (κε ηελ θξηηηθή
πξνζέγγηζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πιεξνθνξίαο). Ο ζπλδπαζκφο ινγνηερλίαο θαη ΣΠΔ
δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα πξνζεγγίζνπλ ηελ ηειεπηαία κε ηξφπν
κε αθαδεκατθφ θαη λα εξγαζηνχλ δεκηνπξγηθά γηα ηε δεκηνπξγία πνιπηξνπηθψλ
θεηκέλσλ (βι. Νηθνιαΐδνπ νθία 2009, passim). Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ κεηέηξεςε ηε
θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ ζε θάηη θαηλνχξγην θαη δεκηνπξγηθφ (γηα ηελ ηθαλνπνίεζε
πνπ πξνζθέξεη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο βι. Passey θ. α. 2003,
passim).
Σέινο, ε επηινγή ηξαγνπδηψλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή παξέκβαζε δελ
έγηλε ηπραία. Πξφθεηηαη γηα θείκελα πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο εκπεηξίαο ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ (νη νπνίνη ηα αλαγλσξίδνπλ θπξίσο ιφγσ ηεο κνπζηθήο ηνπο) θαη
επνκέλσο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ην απνπξνζαλαηνιηζηηθφ δίιεκκα (ην
εθαιηήξην γηα ηελ αιιαγή ησλ ππαξρνπζψλ παξαδνρψλ θαη ηελ πηνζέηεζε λέσλ
πξαθηηθψλ ηεο ζεσξίαο ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο ηνπ Mezirow, βι.
Δθπαηδεπηηθφ Τιηθφ ΔΔΔ 2007, passim) γηα ηελ έλαξμε ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο. Γειαδή, ε νηθεηφηεηα κε ηα κνπζηθά κνηίβα ησλ ηξαγνπδηψλ πνπ

επηιέρηεθαλ βνεζά ζηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ
πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνπο ζηίρνπο ηνπο. Δπηπιένλ, ε αηζζεηηθή απφιαπζε πνπ
πξνζθέξεη ε κνπζηθή βνεζά ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο θαη ζηε ζχζθημε
ησλ ζρέζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (εθπαηδεπηηθψλ θαη
εθπαηδεπνκέλσλ).

ΔΝΑΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ
Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα πξνζεγγίζνπλ ηέζζεξα ηξαγνχδηα («Ο εθηάιηεο
ηεο Πεξζεθφλεο»: ζηίρνη Ν. Γθάηζνο, κνπζηθή: Μ. Υαηδηδάθηο, «Ση έπαημα ζην
Λαχξην»: ζηίρνη-κνπζηθή: Γ. αββφπνπινο, «ηα θακέλα»: ζηίρνη: Μ. Γθαλάο,
κνπζηθή: Λαπξέληεο Μαραηξίηζαο, «Ο Ρνκπέλ ησλ θακέλσλ δαζψλ»: ζηίρνηκνπζηθή: Οξθέαο Πεξίδεο). Με ηε βνήζεηα ησλ ΣΠΔ αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο,
θαηαγξάθνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη παξάγνπλ θείκελα πξνθνξηθνχ, γξαπηνχ θαη
ειεθηξνληθνχ ιφγνπ. Οη εθπαηδεπφκελνη ελζαξξχλνληαη λα βαζηζηνχλ ζηε ήδε
θεθηεκέλε γλψζε ηνπο (εκπεηξία) ησλ ηξαγνπδηψλ γηα λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηελ
νπηηθή ηνπο ζε ζρέζε κε ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε
απηά, ψζηε λα πηνζεηήζνπλ ηειηθά δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλάδνπλ κε ηε βηψζηκε
αλάπηπμε.
Πληθσζμός - ηότος:
20 Δθπαηδεπφκελνη Β΄ Κχθινπ ηνπ ΓΔ Καιακάηαο.
Σίηλος σνάνηηζης:
Γηαζεκαηηθή παξέκβαζε Πεξηβαιινληηθνχ θαη Γισζζηθνχ Γξακκαηηζκνχ κε ηελ
επηθνπξία ηνπ Πιεξνθνξηθνχ Γξακκαηηζκνχ
Γιάρκεια:
10 δηδαθηηθέο ψξεο (5 ζπλαληήζεηο Υ δίσξν)
κοπός:
Να εληνπίζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαη θνηλσληθνχο
πξνβιεκαηηζκνχο πνπ θαηαγξάθνπλ νη θαιιηηέρλεο ζηα έξγα ηνπο, λα ηνπο
ζπγθξίλνπλ κε ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο, λα αμηνινγήζνπλ ηηο ιχζεηο πνπ
πξνζθέξνληαη, λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο, λα
πηνζεηήζνπλ κηα πην ελεξγή ζηάζε απέλαληη ζηα δεηήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο.
Δπιπλέον ζηότοι:
 Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζχγρξνλσλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ κέζα απφ ηελ
παξνπζίαζε ηνπο ζε ινγνηερληθά θείκελα επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα
θαηαλνήζνπλ φηη ε ινγνηερλία δελ είλαη θάηη μέλν θαη απνζηεηξσκέλν, αιιά
αζρνιείηαη κε ηα πξνβιήκαηα πνπ θαη νη ίδηνη αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή
ηνπο δσή, θαη ζπρλά πξνζθέξεη θαηλνχξγηεο νπηηθέο θαη ξεμηθέιεπζεο πξνηάζεηο.
 Με ηε βνήζεηα ηεο κνπζηθήο νη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο
επηινγέο ησλ πνηεηψλ/ ζηηρνπξγψλ ζε επίπεδν ιεθηηθψλ θσδίθσλ θαη λα
πξνζεγγίζνπλ ζθαηξηθά ηηο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο πξαθηηθέο
πνπ απηνί ππαηλίζζνληαη.
 Οη εθπαηδεπφκελνη ελζαξξχλνληαη λα αμηνπνηήζνπλ ηε ρξήζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηαγξαθή ζηνηρείσλ, αιιά θαη γηα ηελ
επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ. πγθεθξηκέλα, θαινχληαη λα βειηηψζνπλ ηηο
δεμηφηεηέο ηνπο ζηε πινήγεζε ζην Γηαδίθηπν, ζηελ επεμεξγαζία θεηκέλνπ θαη ηε
δεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ.




Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα πξνζεγγίζνπλ θξηηηθά θαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο
πξνζθεξφκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο
Μέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελζαξξχλεηαη ε
αλάπηπμε πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθφηεηαο.

Μέθοδοι
πλεξγαηηθή κέζνδνο θαη εξγαζία ζε νκάδεο (θχξηα κέζνδνο)
Καηαηγηζκφο ηδεψλ
πδήηεζε
ρηνλνζηηβάδα (βι. Κφθθνο ρ. ρ., passim)
εηζήγεζε

Περιγραθή παρέμβαζης
Πξψην δίσξν:
 Αξρηθά νη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη κε ηε κέζνδν ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ λα
αλαθέξνπλ πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ
έκπλεπζε γηα ηελ παξαγσγή ηξαγνπδηψλ. Οη πξνηάζεηο ηνπο θαηαγξάθνληαη ζηνλ
πίλαθα. Αθνινπζεί ζπδήηεζε, αηηηνιφγεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ. Αμίδεη
λα ζεκεησζεί φηη απφ ηελ αξρή δηαθάλεθε ε έληνλε επαηζζεηνπνίεζε ηεο νκάδαο
ζην πξφβιεκα ηεο ππξθαγηάο, ιφγσ θαη ησλ πξφζθαησλ θαηαζηξνθψλ ζηελ
πεξηνρή ηνπ Σαυγέηνπ.
 ηε ζπλέρεηα κνηξάδνληαη ζε θσηνηππία νη ζηίρνη ησλ ηξαγνπδηψλ. Οη ζηίρνη ηνπ
ηξαγνπδηνχ ηνπ αββφπνπινπ αλαγλσξίδνληαη ακέζσο. Σα ππφινηπα ηξαγνχδηα
είλαη γλσζηά ζε θάπνηα κφλν απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο κε ιηγφηεξν γλσζηφ ην
ηξαγνχδη «ηα θακέλα». Αθνινπζεί αθξφαζε ησλ ηξαγνπδηψλ.
 Γίλεηαη ρσξηζκφο ζε ηέζζεξηο νκάδεο. Κάζε νκάδα αλαιακβάλεη ηα δνπιέςεη κε
έλα απφ ηα πνηήκαηα. Γίλεηαη ην παξαθάησ θχιιν εξγαζίαο:
«Αθνχ δηαβάζεηε ηνπο παξαθάησ ζηίρνπο λα θαηαγξάςεηε ηα πξνβιήκαηα πνπ
θαηαγξάθνληαη ζε απηνχο. ηε ζπλέρεηα θαη αθνχ θαηαγξάςεηε ηνπο
πξνβιεκαηηζκνχο ηεο νκάδαο λα ζπληάμεηε έλα θείκελν 200-300 ιέμεσλ κε ηα
ζρφιηά ζαο».
ην θχιιν εξγαζίαο νη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη, κε ηε κέζνδν ηεο
ρηνλνζηηβάδαο, λα απαξηζκήζνπλ ηα πξνβιήκαηα πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο
πνπ θαηαγξάθεη ην θάζε πνίεκα θαη λα θαηαγξάςνπλ ηα δηθά ηνπο ζρφιηα (παξαγσγή
πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ).
Γεχηεξν Γίσξν
 Αξρηθά, νη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα πξνζεγγίζνπλ ηα ηξαγνχδηα απφ
ινγνηερληθήο άπνςεο θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο θψδηθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη
πνηεηέο γηα λα επηθνηλσλήζνπλ ην ζέκα ηνπο. Ζ παξνπζίαζε γίλεηαη αξρηθά κε ηε
κέζνδν ηεο εηζήγεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε κέζνδν ηεο ζπδήηεζεο.
Σξίην Γίσξν
 Οη εθπαηδεπφκελνη παξαθνινπζνχλ δχν παξνπζηάζεηο ζρεηηθέο κε ηα
πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζην Λαχξην (αλαθηεκέλε απφ ηνλ ηζηφηνπν
http://www.ntua.gr/temp_announce/170/parousiaseis170/files170/SYNEDRIA%20I/1106_
presentation.pdf: Σίηινο παξνπζίαζεο: «Δμπγίαλζε εδαθψλ ζην Σερλνινγηθφ

Πνιηηηζηηθφ Πάξθν Λαπξίνπ: Έλα πξσηνπνξηαθφ εγρείξεκα ηνπ Δ.Μ.Π.») θαη κε
ην δήηεκα ησλ ππξθαγηψλ θαη ηεο θπζηθήο αλαγέλλεζεο (αλαθηεκέλε απφ ηνλ
ηζηφηνπν ηνπ ΚΠΔ Αθξάηαο, http://kpe-akrat.ach.sch.gr/regeneration.php).

πκπιεξψλνπλ
παξνπζηάζεσλ.

θχιιν

εξγαζίαο

πνπ

άπηεηαη

ησλ

πιεξνθνξηψλ

ησλ

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηφζν ε κειέηε ησλ πνηεκάησλ φζν θαη ε
παξαθνινχζεζε ησλ δχν παξνπζηάζεσλ πξνθάιεζε ην έληνλν ελδηαθέξνλ θαη ηελ
ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε.
πλδπάδνληαο ηηο πιεξνθνξίεο ησλ παξνπζηάζεσλ κε ην θνηλσληθφ πεξηερφκελν ησλ
ηξαγνπδηψλ, νη εθπαηδεπφκελνη παξαιιήιηζαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ είδαλ λα
δεκηνπξγεί ε αλζξψπηλε παξέκβαζε ζην πεξηβάιινλ κε ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο,
ηδηαίηεξα ζην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν Γ.
αββφπνπινο παξνπζηάδεη ζην ηξαγνχδη ηνπ ηελ νηθνλνκηθή αλέρεηα ησλ θαηνίθσλ,
ιφγσ ησλ ρακειφκηζζσλ επαγγεικάησλ πνπ αζθνχλ θαη ηεο απμεκέλεο αλεξγίαο πνπ
αληηκεησπίδνπλ, θαη ε έληαζε κε ηελ νπνία απηέο γίλνληαη αηζζεηέο ζην
ππνβαζκηζκέλν βηνηηθφ ηνπο επίπεδν πξνζνκνηάδεη κε ηηο εκπεηξίεο ησλ
πεξηζζφηεξσλ απφ ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο, πνπ αληηκεησπίδνπλ αληίζηνηρα
πξνβιήκαηα. ηα ηξαγνχδηα ησλ Πεξίδε θαη Γθαλά νη εθπαηδεπφκελνη αλαγλψξηζαλ
ηνλ θίλδπλν πνπ ειινρεχεη ζηελ παζεηηθή απνδνρή ησλ ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ θαη
ηεο θαηαζθεπαζκέλεο πξνζσπηθφηεηαο. πλεηδεηνπνίεζαλ έηζη ηελ αλάγθε
πηνζέηεζεο κηαο ελεξγνχ ζηάζεο απέλαληη ζηα πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά
πξνβιήκαηα.
Ζ πξνβνιή ησλ δχν παξνπζηάζεσλ νινθιήξσζε ηε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ
ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. ε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπδήηεζε πνπ είρε
πξνεγεζεί γηα ηα ηξαγνχδηα, θαη ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ην πνίεκα ηνπ Ν. Γθάηζνπ, νη
εθπαηδεπφκελνη αληηιήθζεζαλ ηνλ θαχιν θχθιν πνπ δεκηνπξγνχλ νη αζχδνηεο
αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο
ηηκσξείηαη φηαλ θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο ππνζεθεχνληαο ηηο ππνζρέζεηο
ηνπ κέιινληνο. Καηαλνψληαο φηη ην ηξίπηπρν νηθνλνκία – πεξηβάιινλ – θνηλσλία
είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν, αληηιήθηεθαλ ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο, πνπ ζηεξίδεηαη
αθξηβψο ζε απηνχο ηνπο ηξεηο ππιψλεο, θαη ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ αλάγθε κηαο πην
δπλακηθήο αηνκηθήο δξάζεο, ηελ πηνζέηεζε κηαο δσήο «απφ θαη κέζα ζην
πεξηβάιινλ, γηα ην πεξηβάιινλ».
Σέηαξην Γίσξν
 Οη εθπαηδεπφκελνη, ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν θαη
ζπγθεθξηκέλα ηνλ ηζηφηνπν www.youtube.com γηα λα εληνπίζνπλ νπηηθνπνηήζεηο
ησλ ηξαγνπδηψλ. Παξάιιεια, ζπκπιεξψλνπλ θαη ην παξαθάησ θχιιν εξγαζίαο:
Σα ηραγούδια και οι δημιοσργοί ηοσς
Σίηινο ηξαγνπδηνχ (α΄ εθηέιεζε – επαλεθηειέζεηο):
Ο ζπλζέηεο ηνπ ηξαγνπδηνχ (βηνγξαθηθά):
Ο ζηηρνπξγφο ηνπ ηξαγνπδηνχ (βηνγξαθηθά):
Άιιεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην ηξαγνχδη:
Αθνινπζεί ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ νξζφηεηα ησλ επηινγψλ ζηηο νπηηθνπνηήζεηο
πνπ παξνπζηάζηεθαλ.
Πέκπην Γίσξν
Οη εθπαηδεπφκελνη, ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο θαινχληαη, ρξεζηκνπνηψληαο ην δηαδίθηπν
θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (http://www.google.com, http://www.in.gr,
http://www.yahoo.com), λα ζπκπιεξψζνπλ ην παξαθάησ θχιιν εξγαζίαο:

Σα περιβαλλονηικά προβλήμαηα και η περιοτή μας
Πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα:
Αλαθνξέο ηνπ πξνβιήκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή καο:
Δίδνο ησλ πεγψλ απφ ηελ νπνία αληινχκε ηηο πιεξνθνξίεο καο:
Πξνηεηλφκελεο ιχζεηο (αλ ππάξρνπλ):
ηε ζπλέρεηα ε θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ζηελ νινκέιεηα ην πιηθφ πνπ
ζπγθέληξσζε, εμεγψληαο παξάιιεια ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νδεγήζεθε ζηε
ζπγθεθξηκέλε επηινγή.
Όιεο νη νκάδεο άληιεζαλ πιεξνθνξίεο απφ ηνλ ηνπηθφ ηχπν θαη blogs
(www.eleftherianews.gr, www.tharrosnews.gr, http://simaianews.blogspot.com/,
http://newsmessinia.blogspot.com/,) Παξνπζηάζηεθαλ θείκελα γξαπηνχ θαη
ειεθηξνληθνχ ιφγνπ, ελψ κηα νκάδα πξνρψξεζε θαη ζηε δεκηνπξγία πνιπηξνπηθνχ
θεηκέλνπ, θαζψο ζπλέιεμε απφ ην δηαδίθηπν θσηνγξαθίεο ηνπ θπζηθνχ παξαδείζνπ
ηνπ Σαυγέηνπ θαη ησλ πξφζθαησλ ππξθαγηψλ ηηο νπνίεο ζπλφδεπζε κε ιεδάληεο.
(νη θσηνγξαθίεο αληιήζεθαλ απφ ηηο παξαθάησ ηζηνζειίδεο:
http://www.mani.org.gr/taigetos/,
http://menipos.pblogs.gr/tags/taygetos-gr.html,
http://www.kpe-kalamatas.gr/).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Οη εθπαηδεπφκελνη επέδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ζπκκεηείραλ ελεξγά ζε
φιεο ηηο θάζεηο ηεο παξέκβαζεο. ε γεληθέο γξακκέο νη επηδησθφκελνη ζηφρνη
επηηεχρζεθαλ θαζψο νη εθπαηδεπφκελνη κπφξεζαλ (φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα γξαπηά
ηνπο) λα θαηαλνήζνπλ ηελ ζεκαζία ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηεο δηθήο ηνπο
ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ζε δξάζεηο πεξηβαιινληηθνχ πεξηερνκέλνπ, ελψ, παξάιιεια,
θαηαλφεζαλ θαη ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηεο ινγνηερλίαο. Αλέιαβαλ πξσηνβνπιίεο,
αλαδήηεζαλ, αμηνιφγεζαλ θαη αμηνπνίεζαλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ελψ
παξάιιεια ζηνράζηεθαλ θαη επηθνηλψλεζαλ ηνλ ζηνραζκφ ηνπο ζηελ νκάδα ηνπο.
Με ηνλ ηξφπν απηφ θαηέζηε εθηθηή ε θαηάθηεζε θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ αιιά θαη ηνπ
θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, πνπ ππήξμε θαη ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Σέινο, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα ζε έλα επράξηζην θαη
δσληαλφ θιίκα, κε ηελ νκάδα λα (ζπλ)εξγάδεηαη αξκνληθά γηα ηελ επηηπρή
νινθιήξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
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