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Αικατερίνη Ο. Ρεντζελά, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ06 

 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,  

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ. 

Διδακτική Πρακτική 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

H εκπαίδευση εν γένει και ειδικότερα η γνώση των ξένων γλωσσών προσλαμ-

βάνουν διαρκώς αυξανόμενη σημασία για την οικονομία και την κοινωνία. Υπ’ 

αυτές τις συνθήκες, ο ρόλος της γνώσης και της εκμάθησης είναι καίριος και 

συνδέεται με δύο παραμέτρους: αφενός εμπλέκεται άμεσα στις διαδικασίες της 

τρέχουσας ανάπτυξης, και αφετέρου συμβάλλει στην οικοδόμηση διανοητικών 

θεμελίων, γνώσεων, δεξιοτήτων και πηγών για τη διαχείριση μελλοντικών 

προκλήσεων, αναμενόμενων ή απροσδόκητων. Παράλληλα, η εκπαίδευση επιφορτί-

ζεται με πρόσθετους ρόλους, που περιλαμβάνουν μια ευρεία κλίμακα καθηκόντων, 

συμπεριλαμβανομένης και της ενθάρρυνσης της ενεργού δράσης του πολίτη.   

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η διδακτική πρακτική που ακολουθεί με  στόχο 

την ευαισθητοποίηση των μαθητών για το περιβάλλον ιδιαίτερα για τη ρύπανση των 

ακτών μέσα από την επισήμανση και καταγραφή περιβαλλοντικών προβλημάτων, 

την διατύπωση απόψεων και πρόταση λύσεων με την ενσωμάτωση των 

Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας. 

 

Λέξεις –κλειδιά: περιβάλλον, ρύπανση, ακτές  

 

1. Εισαγωγή 

Kείμενο πρώτης παραγράφου.  

 

Η σημασία της εκπαίδευσης, τόσο στο σύνολό της όσο και σε ειδικότερους τομείς 

της, όπως η γνώση των ξένων γλωσσών, καθίσταται διαρκώς μεγαλύτερη, 

ευθυγραμμιζόμενη άμεσα με τους ρυθμούς επέκτασης των διεθνών ανταλλαγών και 

με τη συνθετότερη μορφή της σύγχρονης κοινωνίας. Ο ρόλος της γνώσης και της 

εκμάθησης αναδεικνύεται ζωτικός σε δύο τομείς: α) στις διαδικασίες της ανάπτυξης 

(οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτισμικής), και β) στην απόκτηση και την 

εμπέδωση διανοητικών προσόντων, γνώσεων, δεξιοτήτων και πηγών για την 

ενδεδειγμένη ανταπόκριση σε πιθανές ή όχι μελλοντικές κρίσεις. Πέραν τούτων, η 

εκπαίδευση αναλαμβάνει και πρόσθετες αποστολές, που αφορούν ποικίλους στόχους, 

όπως η ενθάρρυνση της ενεργού δράση του πολίτη, η αποτροπή διαμόρφωσης και 

ανάδυσης ρατσιστικών φαινομένων κ.ά.   

Κείμενο υπολοίπων παραγράφων. 
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Η χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, που εγγυάται την παροχή ίσων ευκαιριών σε 

όλους ανεξαιρέτως τους δέκτες της, χρειάζεται ευέλικτη οργάνωση, προκειμένου να 

καλύπτει τις ποικίλες ανάγκες των μαθητών. Καθώς μεταξύ των στόχων των 

εκπαιδευτικών συστημάτων βρίσκεται η κοινωνική συνοχή, πρόσφορο μέσο 

επίτευξής των είναι ο μέσω της μόρφωσης περιορισμός των κοινωνικών 

προβλημάτων, μέσα από τη διδασκαλία διαφορετικών τρόπων σκέψης και πράξης. 

Μ’ αυτόν τον τρόπο, η γλωσσική και πολιτισμική ετερότητα συνιστούν πυλώνες της 

κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς και παράλληλα καθίστανται σημαντικό 

πλεονέκτημα για τη σφυρηλάτηση κάθε είδους σχέσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και τον λοιπό κόσμο. Εξάλλου έχει διαπιστωθεί ότι οι ουσιαστικές σχέσεις 

ανάμεσα στο σχολείο και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (κατά κλιμακωτή 

ανάπτυξη: χωριό ή πόλη, περιφέρεια, κράτος, ΕΕ, λοιπός κόσμος) συμβάλλουν τα 

μέγιστα στην προετοιμασία της κοινωνικοποίησης των μαθητών. 

  

2. Γενικός Σκοπός της Διδακτικής Πρακτικής  

Kείμενο πρώτης παραγράφου.  

 

Μέσα από την κατανόηση γραπτού λόγου, οι μαθητές θα διδαχθούν και θα ασκηθούν 

στην επισήμανση και την καταγραφή περιβαλλοντικών προβλημάτων του τόπου τους 

ή και άλλων περιοχών, καθώς επίσης στην ταξινόμηση και την ομαδοποίησή τους 

σύμφωνα με κοινά κριτήρια. Στη συνέχεια, θα διατυπώσουν γραπτώς, στην αγγλική 

γλώσσα, τις απόψεις τους, και θα προτείνουν τρόπους για την αντιμετώπιση της 

παράκτιας ρύπανσης, δημιουργώντας μια παρουσίαση διαφανειών και συντάσσοντας 

σχετική επιστολή προς τις Αρχές του τόπου τους. 

 

2.1. Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη 

μαθησιακή διαδικασία. 

 

 Κείμενο υπολοίπων παραγράφων. 

 

Οι μαθητές θα καταστήσουν ενεργό και θα αξιοποιήσουν το ήδη γνωστό τους 

λεξιλόγιο σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα, θα το διευρύνουν, θα το 

συσχετίσουν με τη ρύπανση των ακτών, θα αποκτήσουν ευχέρεια χρήσης του, θα 

διατυπώσουν υποθέσεις, θα παράσχουν συμβουλές, και θα προτείνουν λύσεις και 

τρόπους αντιμετώπισης. Θα αποκτήσουν τις δεξιότητες της συνεργασίας και της 

ευελιξίας, της αναζήτησης, επιλογής, διασταύρωσης, χρήσης και διάχυσης της 

πληροφορίας. Επιπλέον, θα αντλήσουν, θα εκμεταλλευτούν και θα χρησιμοποιήσουν 

πρόσθετες πληροφορίες και γνωστικά στοιχεία από τη Βιολογία, σχετικά με τις 

επιπτώσεις της παράκτιας ρύπανσης στους θαλάσσιους και υδρόβιους οργανισμούς, 

και από τη Γεωγραφία, σχετικά με την πιθανότητα η ρύπανση των ακτών να 

επηρεάζεται, εν μέρει ή και καθοριστικά, από τη γεωγραφική θέση της 

προβληματικής περιοχής.  
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3. Συμβατότητα με το ΑΠΣ (Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών) & το ΔΕΠΠΣ 

(Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών).  

Kείμενο πρώτης παραγράφου. 

Με άξονα γνωστικού περιεχομένου τον εγγραμματισμό (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, 2003, σ. 354), οι μαθητές θα ασκηθούν να εκφράζονται γραπτώς και να 

χρησιμοποιούν σωστά την αγγλική γλώσσα σε πλαίσιο επίσης επικοινωνίας, 

απευθυνόμενοι στις Αρχές του τόπου τους,  στο συγκεκριμένο σενάριο. Με αυτόν τον 

τρόπο, η διαδικασία της μάθησης προσλαμβάνει συμμετοχικό χαρακτήρα και εστιάζει 

σε συγκεκριμένους στόχους για την υλοποίηση προγραμμάτων δράσης στο σχολικό 

και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Παραλλήλως, θα ενδυναμωθούν αφενός οι 

αποδεκτικές δεξιότητες, οι οποίες συμβάλουν στην πρόσληψη μηνυμάτων που 

μεταδίδονται μέσω γραπτών κειμένων, και αφετέρου οι  παραγωγικές δεξιότητες, οι 

οποίες σχετίζονται με τη μετάδοση μηνυμάτων σε γραπτά κείμενα μικρής ή 

μεγαλύτερης έκτασης (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003, σ. 355). Ως εκ 

τούτου, οι μαθητές θα καλλιεργήσουν την ικανότητα κατανόησης και παραγωγής 

γραπτού λόγου (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003, σ. 366), στρατηγικές 

μάθησης και επικοινωνίας, δεξιότητες της συνεργασίας, αλλά και αναζήτησης, 

επιλογής, διασταύρωσης, διαχείρισης και διάχυσης της πληροφορίας, καθώς και 

δεξιότητες αναφορικά με τη γνώση και την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών 

μέσων με εργαλείο την αγγλική γλώσσα (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003,  

σ. 376). Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες στο συγκεκριμένο σενάριο είναι αυτές του 

χώρου, της μεταβολής και της εξέλιξης. Οι μαθητές θα ζητήσουν πληροφορίες από 

τον καθηγητή της Βιολογίας, σχετικά με τις επιπτώσεις της παράκτιας ρύπανσης 

στους θαλάσσιους και υδρόβιους οργανισμούς, και από τον καθηγητή της 

Γεωγραφίας, σχετικά με την πιθανότητα η ρύπανση των ακτών να επηρεάζεται, εν 

μέρει ή και καθοριστικά, από τη γεωγραφική θέση της προβληματικής περιοχής.  

 

3.1. Συμβατότητα με τις αρχές και τους στόχους των νέων προγραμμάτων 

σπουδών  

Κείμενο υπολοίπων παραγράφων. 

Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν την περιβαλλοντική τους 

συνείδηση, εφόσον θα ευαισθητοποιηθούν στο ζήτημα της ρύπανσης των ακτών, θα 

κατανοήσουν και θα εμβαθύνουν στο πρόβλημα της περιοχής τους, και θα 

αναρωτηθούν και θα εξετάσουν τις ενδεχόμενες δικές τους ευθύνες. Συμμετέχοντας 

στις διαδικασίες συζήτησης και ανάληψης ρόλων μέσα στην ομάδα τους, θα έχουν 

την ευκαιρία να ενισχύουν δεξιότητες συνεργασίας, με αποτέλεσμα να ενισχυθούν 

ακολούθως τα αισθήματα αλληλοσεβασμού και αλληλοεκτίμησης. Επιπλέον, μέσω 

της αλληλεπίδρασης θα ενδυναμωθεί η αυτοπεποίθησή τους, θα εξοικειωθούν με τη 

διαχείριση πληροφοριών και γνώσεων για την ενεργητική συμμετοχή τους στο 

πραγματικό «γίγνεσθαι». Εντάσσονται και αξιοποιούνται  οι Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ειδικότερα, διερευνώντας τον παγκόσμιο ιστό, οι μαθητές θα αποκτήσουν δεξιότητες 

αναζήτησης και επιλογής της κατάλληλης πληροφορίας. Δίδεται το κίνητρο για 

σφαιρική διερεύνηση, προσέγγιση και σύνθεση πληροφοριών από διαφορετικούς 

γνωστικούς τομείς. Συνεπώς, προάγεται η συνεργασία μεταξύ μαθητών και 
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εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων (αγγλικών, φυσικών επιστημών, 

πληροφορικής). Προκειμένου για την παραγωγή του ψηφιακού υλικού, οι μαθητές 

ασκούνται στη συλλογική ανάπτυξη επιχειρημάτων και στην τεκμηρίωση των θέσεών 

τους. Με τη διασπορά της κατάλληλης πληροφορίας, θα μάθουν να γνωστοποιούν τα 

προϊόντα της εργασίας τους στην κοινότητα και να δέχονται την κριτική της. Η 

σύνταξη της επιστολής, από τους μαθητές, προς τις τοπικές Αρχές, η ανάρτηση των 

διαφανειών στην ιστοσελίδα του σχολείου τους, και η αποστολή της επιστολής και 

των διαφανειών για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του τοπικού Δήμου, επιτρέπει στους 

μαθητές να αποκτήσουν και να συγκροτήσουν γνώσεις, μέσα από μια διαδικασία 

ενεργητικής εμπρόθετης προσέγγισης, αναδεικνύοντας την κοινωνική διάσταση του 

προβλήματος της μόλυνσης των ακτών. Επίσης, η προβολή των διαφανειών στις 

εκδηλώσεις του Δήμου τους για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος αφενός θα 

ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη στο συγκεκριμένο πρόβλημα και αφετέρου θα  

συμβάλει αποφασιστικά στην απάλειψη, μεταφορικά αλλά και ουσιαστικά, στεγανών 

και εμποδίων ανάμεσα στο σχολείο και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του, 

επιτρέποντας την πραγματική ώσμωση, αλληλεπίδραση και επικοινωνία των δύο 

«κόσμων». 

 

4. Γενική Περιγραφή Διδακτικής Πρακτικής 

Kείμενο πρώτης παραγράφου. 

 

H διάρκεια της διδακτικής πρακτικής είναι τρεις (3) διδακτικές ώρες και 

εφαρμόστηκε στη Β΄ Γυμνασίου σε τμήμα 26 μαθητών.  

Οι μαθητές έχουν εξοικειωθεί με λεξιλόγιο σχετικό με περιβαλλοντικά προβλήματα, 

από την Α΄ Γυμνασίου και είναι ανεξάρτητοι χρήστες (Β1) της αγγλικής γλώσσας  

(Council of Europe,  2001, σ. 34). Επίσης, έχουν κατακτήσει τις βασικές δεξιότητες 

στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας.  

 

Κείμενο υπολοίπων παραγράφων. 

 

1
η 

Διδακτική ώρα       

Έχοντας φέρει στην τάξη φωτογραφίες που εικονίζουν περιβαλλοντικά προβλήματα 

(βλ. φύλλo εργασίας, 1
η
 διδακτική ώρα, 1.),  ζητώ από τους μαθητές να αναφέρουν 

μερικά, ώστε να ανασύρουν και να ενεργοποιήσουν το συναφές και κατάλληλο 

λεξιλόγιο (π.χ.,  deforestation, endangered species, energy crisis, water pollution, air 

pollution, coastal pollution). Ακολούθως, τους δίνω να συνδυάσουν λέξεις που 

αντιστοιχούν σε προβλήματα του περιβάλλοντος (βλ. φύλλo εργασίας, 1.1.). Στη 

συνέχεια δίνω μία φωτογραφία σε κάθε ομάδα  μαθητών (4 ομάδες των 4 μαθητών 

και 2 ομάδες των 5), και ζητώ από κάθε ομάδα να εντοπίσει ποιο από τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα αποδίδεται σε κάθε εικόνα και με ποιο τρόπο, και να το 

ανακοινώσει στην ολομέλεια (βλ. φύλλo εργασίας, 1.2.& αρχείο εικόνων 1.2.). Στη 

συνέχεια, τους παραπέμπω στο βιβλίο τους (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
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2010, Think Teen 2
nd 

Grade of Junior High School, St’s book. σ. 65) να διαβάσουν τα 

τρία κείμενα (έχω δώσει διαφορετικό κείμενο σε κάθε ομάδα) και να καταγράψουν σε 

ποιο περιβαλλοντικό πρόβλημα αναφέρεται και πώς αυτό γίνεται αντιληπτό( βλ. 

φύλλo εργασίας,1.3.). Αφού τελειώσουν όλες οι ομάδες, γνωστοποιούν στην 

ολομέλεια τις απαντήσεις τους. Ακολούθως, τους ζητώ να εντοπίσουν στα κείμενα τις 

πιθανές λύσεις για κάθε πρόβλημα και να μου πουν εάν συμφωνούν ή όχι, και, εάν 

όχι, ποια θεωρούν ως την καλύτερη λύση (οι ομάδες εργάζονται με διαφορετική 

σύνθεση),( βλ. φύλλo εργασίας, 1.4.). Με άξονα τη ρύπανση των ακτών ως καίριο 

πρόβλημα της περιοχής τους, οι μαθητές παρακινούνται, με ομαδική ενέργεια, να 

φέρουν στην τάξη φωτογραφίες που παρουσιάζουν την κατάσταση των ακτών της 

περιοχής τους και να σκεφτούν τι μπορεί να προκάλεσε την παράκτια ρύπανση,( βλ. 

φύλλo εργασίας,  1.5.). 

 

2
η 

Διδακτική ώρα   

Με επίκεντρο τη ρύπανση των ακτών, ζητείται από τους μαθητές (ανά ομάδες) να 

ανταλλάξουν τις πληροφορίες που ο καθένας έχει συγκεντρώσει για τις αιτίες του 

συγκεκριμένου περιβαλλοντικού προβλήματος,(βλ. φύλλo εργασίας, 2
η
 διδακτική 

ώρα 2.1.). Αφού παρουσιάσουν τις σημειώσεις τους στην ολομέλεια, τους ζητώ (ανά 

ομάδες) να φτιάξουν φράσεις, που θα αναφέρονται στους τρόπους αποφυγής της 

παράκτιας ρύπανσης, και να τις ανακοινώσουν στην ολομέλεια ( βλ. φύλλo εργασίας, 

2.2.). Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στο εργαστήριο υπολογιστών, όπου ενδέχεται να 

παρευρίσκεται και ένας από τους καθηγητές πληροφορικής. Οι μαθητές, ανά ομάδες, 

δημιουργούν διαφάνειες με τις  προτάσεις τους, για να προβληθούν στις εκδηλώσεις 

του Δήμου για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και για να αναρτηθούν στην 

ιστοσελίδα του σχολείου και του Δήμου (βλ. φύλλo εργασίας, 2.3.). Ακολούθως, 

αναθέτω σε κάθε ομάδα να μπει σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα του παγκόσμιου ιστού,  

(βλ. φύλλo εργασίας, 2.4.1.), να επιλέξει κάποια φωτογραφία που να παρουσιάζει  

ρύπανση των ακτών (βλ. φύλλα εργασίας, 2.4.2.), να την αντιγράψει, να την 

επικολλήσει στη διαφάνεια που δημιούργησε (βλ. φύλλo εργασίας, 2.4.3./ 2.4.4.), να 

γράψει μια πρόταση, που είτε θα περιγράφει τη φωτογραφία, είτε θα έχει τη μορφή 

υπόθεσης αναφορικά με το περιεχόμενό της, είτε θα προτείνει λύση για το πρόβλημα 

που απεικονίζεται (βλ. φύλλo εργασίας, 2.4.5.). Ζητείται να μορφοποιηθεί το κείμενο 

της διαφάνειας σύμφωνα με  κάποια κριτήρια ως προς το είδος, το μέγεθος, το χρώμα 

της γραμματοσειράς όσο και συνολικά η διαφάνεια ως προς τα εφέ κίνησης. Όταν 

τελειώνουν όλες οι ομάδες, στέλνουν τη διαφάνειά τους στον κοινό φάκελο στην 

επιφάνειας εργασίας, ώστε να λάβει γνώση η μία ομάδα για τη διαφάνεια που 

δημιούργησε η άλλη (βλ. φύλλo εργασίας, 2.4.6.). Έπειτα, παρουσιάζονται στην 

ολομέλεια, συζητείται το τελικό προϊόν παρουσίασης ή/και γίνονται κάποιες 

διορθώσεις, εάν χρειάζεται, με τη σύμφωνη γνώμη όλων και τελικά γίνεται συρραφή 

των  διαφανειών. Ζητείται από τους μαθητές να συμβουλευτούν τον εκπαιδευτικό της 

Βιολογίας για τις επιπτώσεις της ρύπανσης των ακτών στους οργανισμούς, και τον 

εκπαιδευτικό της Γεωγραφίας για τις μεταβλητές της ρύπανσης των ακτών, και να 

φέρουν τις σχετικές σημειώσεις στο επόμενο μάθημα (βλ. φύλλo εργασίας, 2.4.7.).  
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3
η 

Διδακτική ώρα   

Ζητείται από τους μαθητές να γράψουν στο περιβάλλον επεξεργασίας κειμένου μία 

επιστολή προς τις Αρχές του τόπου (π.χ., προς τον Δήμαρχο ή τον Υπεύθυνο 

Επιτροπής Περιβάλλοντος), μέσω της οποίας θα ενημερώνουν για την κατάσταση 

των ακτών της περιοχής τους κατά τους χειμερινούς μήνες, τα προβλήματα που 

ενδέχεται να προκύψουν και τις προτεινόμενες λύσεις (βλ. φύλλo εργασίας, 3
η
 

διδακτική ώρα, 3.1.). Προτού ξεκινήσουν, μέσα από συζήτηση γίνεται υπενθύμιση 

για το είδος της επιστολής, το περιεχόμενό της και τους κύριους άξονες γύρω από 

τους οποίους θα στραφεί. H επιστολή θα γραφεί στο περιβάλλον επεξεργασίας 

κειμένου, ώστε να μπορούν οι μαθητές ν’ αναπτύσσουν πρωτοβουλίες αλλά και να 

εφαρμόζουν τα κριτήρια συγγραφής για τη διαμόρφωση του κειμένου που θα 

γράψουν στο έγγραφο, όσον αφορά τη γραμματοσειρά (είδος, μέγεθος, χρώμα, 

στοίχιση, αρίθμηση, κουκίδες, εσοχές) και να μπορούν να κάνουν αλλαγές εύκολα 

και γρήγορα. (βλ. φύλλo εργασίας, 3.2.). Επίσης, θα μπορούν να επιλέγουν το 

ποσοστό εστίασης που επιθυμούν, ώστε να εργάζονται άνετα και να μην κουράζονται 

τα μάτια τους. Σε αυτήν τη δραστηριότητα, οι μαθητές θα εργαστούν ανά τέσσερις 

και πέντε, δηλ. ανά τέσσερις  ομάδες των τεσσάρων και δύο των πέντε. Στην πρώτη 

ομάδα των τεσσάρων (4) ο καθηγητής θα αναθέσει τη συγγραφή του προλόγου της 

επιστολής, στις άλλες τρεις ομάδες, των τεσσάρων και των πέντε (4+5+5), 

αντίστοιχα, θα ανατεθεί η περιγραφή της κατάστασης των ακτών της περιοχής τους 

κατά τους χειμερινούς μήνες, τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη 

ρύπανση των ακτών, και η διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπισή τους, και στις 

άλλες δύο ομάδες των τεσσάρων (4+4) θα ανατεθεί η συγγραφή του επιλόγου της 

επιστολής (βλ. φύλλo εργασίας, 3.3.).  Στο τέλος, θα στείλουν όλοι το προϊόν 

εργασίας τους στον κοινό φάκελο, ώστε όλες οι ομάδες να έχουν πρόσβαση στο 

πλήρες περιεχόμενο της επιστολής, να το συζητήσουν στην ολομέλεια και να 

διαμορφώσουν την πλήρη τελική επιστολή (βλ. φύλλo εργασίας, 3.4.). Ακολούθως, 

θα αναρτήσουν την παρουσίαση και την επιστολή στην ιστοσελίδα του σχολείου τους 

και θα τα στείλουν συνημμένα, με e-mail, στο e-mail του Δημάρχου ή του Υπεύθυνου 

Επιτροπής Περιβάλλοντος για να αναρτηθούν στη ιστοσελίδα του Δήμου τους (βλ. 

φύλλo εργασίας, 3.5).  

Τέλος, θα αξιολογηθεί όλη η πρακτική με βάση τις ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο 

που θα τους δοθεί από τον εκπαιδευτικό, το οποίο είναι γραμμένο στην ελληνική 

γλώσσα (βλ. φύλλo εργασίας, 3.6.).   

 

5. Επίλογος  

Kείμενο πρώτης παραγράφου.  

 

Είναι προφανές ότι εντός του σχολείου και μέσα από κατάλληλες διδακτικές 

πρακτικές καλλιεργείται στους μαθητές η συνείδηση ότι είναι πολίτες τόσο της χώρας 

τους όσο και της Ευρώπης. Η συνείδηση αυτή αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο και 

χαρακτήρα, μόνον όταν προϋποτίθεται η αναγνώριση της αξίας της διαφορετικότητας 

και ακολούθως ο σεβασμός της (Παπάς, 1998).  Και πάλι, η αναγνώριση αυτής της 

αξίας δεν πρέπει να προσλαμβάνει αφηρημένη και, τρόπον τινά ευχετική, έννοια, 

αλλά να συσχετίζεται εμπράκτως και σαφώς με την καθημερινή σχολική 
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πραγματικότητα και να εξακτινώνεται στην καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων και 

επικοινωνίας ανάμεσα σε μαθητές διαφορετικής εθνικής προέλευσης.  

 

Κείμενο υπολοίπων παραγράφων. 

 

Ως μέλη ετερογενών ομάδων, οι μαθητές έχουν την εμπειρία μιας πολυπολιτισμικής 

κοινωνίας (σε μικρογραφία, οπωσδήποτε, της ευρύτερης κοινωνίας όπου ζουν). Η 

εμπειρία αυτή τους επιτρέπει να ασκηθούν στη συνεργασία και να μάθουν να 

σέβονται τη διαφορετικότητα των συμμαθητών τους, να καλλιεργούν, 

εμπλουτίζοντας, την προσωπικότητά τους, να αποκτούν αυτοέλεγχο και να 

κατακτούν σιγά-σιγά τη δική τους ανεξαρτησία. Έτσι, πέραν της κάλυψης των 

συναισθηματικών και κοινωνικών τους αναγκών, θα είναι σε θέση και να αναπτύξουν 

την υπευθυνότητά τους απέναντι στο κοινωνικό περιβάλλον. Η κοινή πρόσβαση όλων 

των μελών της ομάδας στις πηγές που θα έχουν εντοπιστεί από κάθε μαθητή 

συμβάλλει στην καλλιέργεια της αμοιβαίας υποστήριξης και ενθάρρυνσης, 

παρακινώντας συγχρόνως για μεγιστοποίηση της συμμετοχής. Ένα πρόσθετο και 

σημαντικό αποτέλεσμα θα είναι επίσης η ανάπτυξη των δεξιοτήτων λήψης 

αποφάσεων. Τέλος, η συμμετοχή των μαθητών σε σχολικές ομάδες εργασίας θα 

δημιουργήσει και θα συντηρήσει την επιθυμία τους για συμμετοχή (δηλαδή, για 

διατήρηση της ιδιότητας του μέλους) και σε άλλες ομάδες, σχολικές ή όχι (λ.χ., 

πολιτιστικούς συλλόγους, αθλητικές ενώσεις κ.ά.), και τούτο θα συνεπιφέρει τη 

συνοχή της εκάστοτε ομάδας στην οποία θα ανήκουν. Ως εκ τούτου, διευκολύνεται 

σημαντικά ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των επιδιωκόμενων στόχων.   

Εν κατακλείδει, μέσω του σχολείου, οι νέοι  αποκτούν τα αναγκαία εφόδια για να 

ζήσουν στο πλαίσιο μιας κοινότητας και να γίνουν υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες σε 

μια δημοκρατική κοινωνία.  

 

Φύλλo Εργασίας 

 

 

1
η 

Διδακτική ώρα          

 

 1. What kind of environmental problems can you think of? 

 

 

 1.1 (Match the columns to form compound nouns) 

    acid                                          fuels 

    global                                       sprays 

    industrial                                  rain 

    ozone                                        layer                           

    fossil                                         warming 

    aerosol                                      waste 
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 1.2. Now you are going to work in groups ( four groups of four and two of five). 

Every group will be given a different picture. You are going to find and report in class 

the environmental problem every picture relates to and how.  

 

                                       
 1.3.  Υou are going to work in groups ( four groups of four and two of five). Every   

 group will be given a different text. You are going to read three letters from three 

young people who live in different parts  of the world. Read the texts and report a) the 

environmental problem each text relates to and b) the possible solutions mentioned for 

each problem. 

 

A. I'm called Agnieska and I live in the centre of Tirana. Some days on my way to 

school the smoke from the cars makes me feel dizzy and sick. It sounds incredible but 

in the1980's there were only 2000 cars in Tirana. Now there are 300,000 and most of 

them are in the city centre each day. Unless the government does something about the 

smoke and the smog, many people will have breathing problems. The result is terrible 

air pollution and some times during the day the air is so full of dirty smoke that we 

can't breathe. This is absolutely terrible and according to the European environment 

agency, traffic in Tirana produces 50kilograms of pollution for every Albanian each 

year. What people do not realize is that lead in fuel causes a decrease in intelligence 

and if the government does not test to see if this is the case with children in Tirana, 

the children will have problems in school. The mayor says that, if necessary, he will 

stop people driving old cars and make drivers pay fines if their car creates pollution. I 

quite like this idea and I think it will work. Solutions: a) get newer cars b) ask the 

European environment agency for help, c) test children to see how much lead they 

have. 

 

B. I'm Marios and I live near the town of Aspropirgos outside Athens. There is a 

camp of Gypsies near us. The people who live there have to live under terrible 

conditions. For example, there is nowhere for them to put their rubbish and so it piles 

up. Some people throw litter out of laziness but others do it because there are no bins. 

There is so much waste like empty cans of coke, packets of crisps and other waste that 

even with a light breeze all the litter blows everywhere. There are no proper 

bathrooms or places to wash themselves and many children get ill. Over a period of 

time, this will get worse. It's a crying shame to see this in our country. If you walk 

around the camp, you see all kinds of things like empty tubes of toothpaste or old bars 

of soap lying on the ground. Sometimes when it rains the drains get blocked and the 

camp floods making the place a mess. Do the mayor and government not understand 

that people get ill if where they live is dirty? He even says that the people in the 

camps will have to pay a fine if they don't clean up the rubbish. This is not right and 

local people should write to the government or environmental organization and ask 

them for support. Solutions: a) build a better camp, b) get the government to build 

bathrooms, c) encourage people in the area to take action to help. 

 

C. My name is Deng and I come from China. I live in Beijing, which is a city of over 

15 million people. Just before dawn each morning, the streets are clean but by the end 

of the day there is enough litter to fill an Olympic sized swimming pool! Because of 

the Olympic Games in 2008 the government wants to make the city clean and it is 

trying to encourage people to change their bad habits and to be more responsible for 

their rubbish. Now it is a crime to throw rubbish or litter in the street. For example, if 
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you drop litter or throw cigarette butts on the road, the police can fine you 500 Yaun 

on-the-spot. Although this is a good idea and they do it to help, I don't think it will 

change anything. In a big city people always think someone else will clean up the 

mess. This is a disgrace. They don't understand that it is everyone's responsibility to 

keep their city clean. Unless people learn to respect where they live, nothing will 

change and the problem will remain the same. We need to educate people about the 

importance of living in a clean environment. After all, it's for their own good, so why 

don't people want to change their bad habits? Solutions: a) make people pay a fine if 

they throw litter in the street, b) tell people to stop producing rubbish, c) teach people 

about the importance of keeping their city clean. 

 

1.4. Discuss the solutions given in the texts, then decide which you think the best 

solution for each problem is, write down your thoughts and report them. 

 

1.5. What kind of environmental problem does your area face? For the next lesson 

bring pictures of the nearby coasts and bring them in class. Think of  the possible 

causes of coastal pollution (Consult your Science teacher)    

 

 

2
η 

Διδακτική ώρα  

  (We have moved to the ICT lab) 

2.1. Exchange within your group the information you have found concerning  the   

       causes of coastal pollution and report them. 

2.2. Discuss and suggest environmental protection schemes for the coastal pollution  

       in our area  

2.3.  Create a slide with your suggestion/s on it  

2.4.1. Visit one of the following websites    

a)http://images.google.com/images?q=%CF%81%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%

BD%CF%83%CE%B7%20%CE%B1%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%BD&rls=c

om.microsoft:el:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-

8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLR&um=1&sa=N&tab=wi   

b)  http://www.whoi.edu/page.do?pid=11915 

c) 

http://images.google.com/images?q=coastal%20pollution&rls=com.microsoft:el:IE-

SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-

8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLR&um=1&sa=N&tab=wi 

2.4.2. Select a picture representative of coastal pollution.  

2.4.3. Copy and  paste it on a slide of PowerPoint. 

2.4.4. Choose the ‘Title Only’ layout of the slide.   

2.4.5. Write your sentence in the frame ‘click to add title’. This can be an ‘if clause’   

         or a suggestion or whatever can make sense according to the picture. Use the  

         font of Times New Roman, size 44. Go to ‘Design’ and choose the background       

        of your slide. Go to ‘Animations’ and choose the one your group prefers. 

2.4.6. When your slide is ready, send it to the ‘Files of Server’ on the Desktop of your  

        PC in order to discuss and decide on our final production. 

 2.4.7. For our next lesson ask your Science/Biology teacher for information 

concerning the dangers resulting from coastal pollution and your Geography teacher 

for information concerning the variables of the coastal pollution. 

http://images.google.com/images?q=%CF%81%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%20%CE%B1%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%BD&rls=com.microsoft:el:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLR&um=1&sa=N&tab=wi
http://images.google.com/images?q=%CF%81%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%20%CE%B1%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%BD&rls=com.microsoft:el:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLR&um=1&sa=N&tab=wi
http://images.google.com/images?q=%CF%81%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%20%CE%B1%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%BD&rls=com.microsoft:el:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLR&um=1&sa=N&tab=wi
http://images.google.com/images?q=%CF%81%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%20%CE%B1%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%BD&rls=com.microsoft:el:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLR&um=1&sa=N&tab=wi
http://www.whoi.edu/page.do?pid=11915
http://images.google.com/images?q=coastal%20pollution&rls=com.microsoft:el:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLR&um=1&sa=N&tab=wi
http://images.google.com/images?q=coastal%20pollution&rls=com.microsoft:el:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLR&um=1&sa=N&tab=wi
http://images.google.com/images?q=coastal%20pollution&rls=com.microsoft:el:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLR&um=1&sa=N&tab=wi
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3
η
 Διδακτική ώρα 

You are going to work in groups (four groups of four and two of five). 

3.1. Using the notes you have already kept, write a letter to the Authorities of your  

       area informing them about the coastal pollution of your area, especially during  

       the winter period, the problems that may arise and make suggestions.  

3.2. Keep your notepad open. Use a document to write your letter using the font of       

      Times New Roman, size 12, any orientation of the page layout, insert anything      

       you consider necessary for your letter. 

3.3. To the first group of 4:  Write the introduction and the opening and of the letter. 

      To the  groups of 4+5+5 respectively:  Describe the polluted coasts of your area,   

      the  problems that may arise from polluted coasts and make suggestions.  

      To the  groups of 4+4: Write the closing of the letter. 

3.4. When your part is ready send it to the ‘Files on Server’ on the Desktop in order to  

     discuss and decide on your production. 

3.5. We are going to sent an e-mail to the Authorities of our Municipality attaching  

        both the letter and our powerpoint presentation 

 

Στο τέλος της εφαρμογής της Διδακτικής Πρακτικής θα δοθεί στους μαθητές  το 

παρακάτω ερωτηματολόγιο. 

 

 

3.6. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω ερωτήσεις και απαντήστε   

ειλικρινά. Δεν υπάρχουν «σωστές» ή «λάθος» απαντήσεις. 

 

  
Δια- 

φωνώ 

Μάλλον 

Διαφωνώ 

Ούτε 

συμφωνώ/ 

ούτε 

διαφωνώ 

Μάλλον 

Συμφωνώ 

Συμφω- 

νώ 

       
ΕΡ 

1 

Σου άρεσε η 

συγκεκριμένη 

πρακτική; 

1 2 3 4 5 

       
ΕΡ 

2 

Συμμετείχαν 

όλοι οι μαθητές 

στην ομάδα 

σου ενεργά;   

1 2 3 4 5 
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ΕΡ  

3 

Σου άρεσαν οι 

δραστηριότη 

τες με την 

ενσωμάτωση 

των  

τεχνολογιών 

της 

πληροφορίας 

και της 

επικοινωνίας   

(ΤΠΕ); 

1 2 3 4 5 

              

ΕΡ

4 

Σε δυσκόλεψαν 

οι δραστηριότη 

τες με την 

ενσωμάτωση  

των  ΤΠΕ;  

1 2 3 4 5 

       

ΕΡ

5 

Ήταν οι 

οδηγίες της 

καθηγήτριάς 

σου ξεκάθαρες 

και 

κατανοητές;   

1 2 3 4 5 

       

ΕΡ

6 

 Η καθηγήτριά 

σου  ενθάρρυνε 

τη χρήση της 

γλώσσας σε 

πραγματικές 

περιστάσεις;  

1 2 3 4 5 

       
ΕΡ

7 

Σας ενθάρρυνε 

η καθηγήτριά 

σου  να κάνετε 

ερωτήσεις ; 

1 2 3 4 5 

       

ΕΡ

8 

Κατά τη 

διάρκεια του 

μαθήματος 

νομίζετε ότι 

θίχθηκαν 

σοβαρά 

σύγχρονα 

προβλήματα; 

1 2 3 4 5 
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ΕΡ

9 

Νομίζεις  ότι η 

ενσωμάτωση 

των ΤΠΕ στο 

μάθημα των 

Αγγλικών το 

κάνει 

περισσότερο 

ενδιαφέρον; 

1 2 3 4 5 

       

ΕΡ

10 

Θεωρείς ότι   

πρακτικές με 

την 

ενσωμάτωση 

των ΤΠΕ καλό 

θα ήταν να 

εφαρμόζονται 

συχνότερα; 

1 2 3 4 5 

       

ΕΡ

11 

Θεωρείς ότι 

ανταποκρίθηκε

ς επαρκώς σε 

όλες τις 

δραστηριότη 

τες κατά τη 

διάρκεια της 

πρακτικής ;  

1 2 3 4 5 
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