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ΠΔΡΙΛΗΨΗ
Μέζα ζ’ έλα κεηαβαιιόκελν θαη αιιειεμαξηώκελν παγθόζκην πεξηβάιινλ, όπνπ νη
επηπηώζεηο από ηηο πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο είλαη αιιειέλδεηεο ιόγσ ηνπ δηαξθώο
ζθαηξηθόηεξνπ ραξαθηήξα ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ, ε Δπξσπατθή Έλσζε
πξνσζεί κία πνιπκεξή πξνζέγγηζε γηα ηελ επίιπζή ηνπο. Σθνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ε
παξνπζίαζε κηαο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο κέζσ ηζηνεμεξεύλεζεο, ζηελ εθπαίδεπζε
καζεηώλ γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε ππό ην πξίζκα ηεο Δπξσπατθήο δηάζηαζεο. Ωο
δηδαθηηθό πιηθό αθόξκεζεο, πιεξνθόξεζεο θαη πξνζέγγηζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ κόλν
νη ηζηόηνπνη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αλάπηπμε Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Δπξσπατθή Έλσζε, αεηθόξνο αλάπηπμε, πεξηβαιινληηθόο
αιθαβεηηζκόο, θιηκαηηθή αιιαγή

ΔΙΑΓΩΓΗ
Μειεηώληαο ηε πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηε πλζήθε γηα ηε
Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ) δηαπηζηώλεηαη, όηη γηα ηελ πξνώζεζε
ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πξνόδνπ ησλ ιαώλ ηεο ιακβάλεηαη ππόςε ε αξρή
ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο ζηνρεύνληαο θαη ζηελ πςεινύ επηπέδνπ πξνζηαζία θαη
βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη ζπληξέρνπζεο αξκνδηόηεηεο (ΛΔΔ,
άξζξν 2 παξ. 2) ηεο Έλσζεο θαη ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο γηα ηνπο ηνκείο
πεξηβάιινληνο, ησλ κεηαθνξώλ, ηεο ελέξγεηαο, θ.ά. (ΛΔΔ, άξζξν 4 παξ. 2)
βνεζνύλ πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ απηνύ. Σν πώο ζπκβάιιεη θαη πνύ απνβιέπεη
ε πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ πξνζδηνξίδεηαη αθξηβώο (ΛΔΔ άξζξν
191). Αλαθνξηθά κε ηελ Παηδεία «ε Έλσζε ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε παηδείαο
πςεινύ επηπέδνπ, ελζαξξύλνληαο ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ θξαηώλ κειώλ θαη, αλ απηό
απαηηείηαη, ππνζηεξίδνληαο θαη ζπκπιεξώλνληαο ηε δξάζε ηνπο, ζεβόκελε
ηαπηόρξνλα πιήξσο ηελ αξκνδηόηεηα ησλ θξαηώλ κειώλ γηα ην πεξηερόκελν ηεο
δηδαζθαιίαο θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, θαζώο θαη ηελ
πνιηηηζηηθή θαη γισζζηθή ηνπο πνιπκνξθία» (ΛΔΔ, άξζξν 165). Γειαδή ε Δ.Δ. δελ
κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη θαλέλα επίζεκν ξόιν ζηε δηακόξθσζε πνιηηηθήο όζνλ
αθνξά ηα εζληθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ. Παξέρεη σζηόζν πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο θαη εηδηθόηεξα παηδαγσγηθό πιηθό γηα
εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο. (Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην, PE 405.382/29.04.2008).

ύκθσλα κε δεκνζθνπήζεηο, νη άλζξσπνη πνπ αλεζπρνύλ γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ
πεξηβάιινληνο ζεσξνύλ ηελ εμαζθάιηζε πεξηζζόηεξσλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηηο
πεξηβαιινληηθέο ηάζεηο θαη πηέζεηο σο έλαλ από ηνπο απνηειεζκαηηθόηεξνπο ηξόπνπο
αληηκεηώπηζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ, καδί κε ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ
θαη ηελ απζηεξή εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο. (Eurobarometer, 2008. Attitudes of
European citizens towards the environment. Special Eurobarometer 295). Ο
Δπξσπατθόο Οξγαληζκόο Πεξηβάιινληνο (ΔΟΠ) είλαη ν Οξγαληζκόο ηεο Δ.Δ. πνπ
ζθνπό έρεη λα παξέρεη έγθαηξεο, ζηνρεπκέλεο, ζπλαθείο θαη αμηόπηζηεο πιεξνθνξίεο
γηα ην πεξηβάιινλ, ώζηε λα ζηεξίδεη ηε βηώζηκε αλάπηπμε. Πνιιέο από ηηο
πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο πνπ αμηνινγνύληαη ζηελ Έθζεζε ηνπ ΔΟΠ «Σν
Δπξσπατθό Πεξηβάιινλ: Καηάζηαζε θαη Πξννπηηθέο -2010 (SOER 2010)» έρνπλ
επηζεκαλζεί θαη ζε παιαηόηεξεο εθζέζεηο. Η εηδνπνηόο δηαθνξά ζήκεξα έγθεηηαη ζηελ
ηαρύηεηα κε ηελ νπνία εμαπιώλνληαη νη θίλδπλνη θαη απμάλνληαη νη αβεβαηόηεηεο ζε
νιόθιεξν ηνλ πιαλήηε ιόγσ ηεο απμαλόκελεο δηαζύλδεζεο.
Σν 2010 ζεκαηνδνηήζεθε έλα λέν μεθίλεκα γηα ηελ ΔΔ. Απνθαζίζηεθε όηη πξέπεη
λα αλαθηήζεη ηελ πνξεία ηεο θαη κεηά λα παξακείλεη ζε απηήλ θαη αλαθνίλσζε ηε
«ηξαηεγηθή γηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνύο αλάπηπμε. Δπξώπε
2020». Καζνξίζηεθαλ πέληε κεηξήζηκνη ζηόρνη πνπ αθνξνύλ ηελ απαζρόιεζε, ηελ
έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία, ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ ελέξγεηα, ηελ εθπαίδεπζε
θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο. Η Δπηηξνπή πξόηεηλε επηά εκβιεκαηηθέο
πξσηνβνπιίεο πνπ ζα ελεξγήζνπλ σο θαηαιύηεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξνόδνπ ζε
θάζε βαζηθή πξνηεξαηόηεηα ( COM/2010/2020/FINAL ) θαη έλα ρξόλν κεηά δεκνζηεύεη ην
«Υάξηε πνξείαο γηα ηε κεηάβαζε ζε κηα αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ρακειώλ
επηδόζεσλ αλζξαθνύρσλ εθπνκπώλ ην 2050» ( COM/2011/112/FINAL )
ηελ θαξδηά όκσο όισλ ησλ πνιηηηθώλ, ησλ πξνγξακκάησλ, ησλ πξσηνβνπιηώλ
θαη ησλ δξάζεσλ ηεο Δ.Δ. βξίζθεηαη ε δηαπίζησζε όηη ηίπνηε δελ κπνξεί λα γίλεη
ρσξίο ηε βνήζεηα ελόο εθπαηδεπκέλνπ θνηλνύ. Η εθπαίδεπζε εθνδηάδεη ηνπο
αλζξώπνπο κε ηα αλαγθαία κέζα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνθιήζεσλ θαη κε ηηο
δεμηόηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε ηεο Δπξώπεο. ’ απηό
ινηπόλ ην δηακνξθσκέλν θαη κεηαβαιιόκελν παγθόζκην πεξηβάιινλ, όπνπ νη
επηπηώζεηο από ηηο πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο είλαη αιιειέλδεηεο ιόγσ ηνπ
δηαξθώο ζθαηξηθόηεξνπ ραξαθηήξα ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ, θαινύκαζηε
ζήκεξα, αληαπνθξηλόκελνη ζηηο ζύγρξνλεο απαηηήζεηο, όρη κόλν λα
επαηζζεηνπνηήζνπκε πεξηβαιινληηθά ηνπο καζεηέο καο, αιιά λα δηακνξθώζνπκε
«πεξηβαιινληηθά εγγξάκκαηνπο» καζεηέο θαη κε δηάζεζε γηα ζπκκεηνρή ζηε
δηαδηθαζία βειηίσζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη πεξηβαιινληηθά
εγγξάκκαηνη καζεηέο πξέπεη λα θαηέρνπλ ηε γλώζε, ηα εξγαιεία θαη ηηο ηθαλόηεηεο
πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ θαηάιιεια ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη λα
αλαγάγνπλ ην πεξηβάιινλ ζε ζεκαληηθό παξάγνληα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπο
(Makin, 2005), δειαδή λα πηνζεηήζνπλ λέα πξόηππα ζπκπεξηθνξάο κε ηελ αιιαγή
λννηξνπίαο θαη ηελ αλάιεςε δξάζεο, πνπ είλαη θαη ν πιένλ δύζθνινο ζηόρνο σο κε
άκεζα κεηξήζηκνο. Η πξόζβαζε ζε αμηόπηζηεο θαη επηθαηξνπνηεκέλεο
πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ αλάιεςε δξάζεο (SOER
2010). Δίλαη πνιύ δύζθνιν λα κεηαηξαπεί ε αληίιεςε ζε δξάζε, ε ξεηνξηθή ζε
πξνζπάζεηα (ήκαηα ΔΟΠ, 2009), ιακβαλνκέλνπ ππόςε θαη ησλ αξλεηηθώλ
απνηειεζκάησλ ηεο ρώξαο καο ζε πεξηβαιινληηθνύο ηνκείο (π.ρ. απόβιεηα).

http://ec.europa.eu/ellada/presscenter/news/archives/news_20120807_perivallon_el.htm

ΚΟΠΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ – ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ δηηηνύ ζθνπνύ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε,
ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο ηζηνεμεξεύλεζεο (WebQuest) σο εθπαηδεπηηθνύ
εξγαιείνπ. Η δηδαθηηθή απηή ζηξαηεγηθή, πνπ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ,
αμηνπνηήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (March, 2004)
κε ηίηιν students4europe.eu ζε καζεηέο δύν ηκεκάησλ ηεο η΄ ηάμεο Γεκνηηθνύ
ρνιείνπ, ηε ζρνιηθή ρξνληά 2011-12. Γεκηνπξγήζεθε κία δξαζηεξηόηεηα
θαηεπζπλόκελεο δηεξεύλεζεο (Μαηζαγγνύξαο, 2001) όπνπ ην δηαδίθηπν απνηέιεζε
ην κέζν νξγάλσζεο ηνπ πιηθνύ ηνπ καζήκαηνο θαη ηαπηόρξνλα ην καζεζηαθό
πεξηβάιινλ πνπ έγηλε ην κεγαιύηεξν κέξνο εμεξεύλεζεο πιεξνθνξηώλ (Dodge,
1995). Οη καζεηέο ελεπιάθεζαλ ζε κηα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, πνπ βαζίζηεθε ζηνλ
εληνπηζκό θαη αμηνπνίεζε πιεξνθνξηώλ πνπ είλαη δεκνζηεπκέλεο ζην δηαδίθηπν θαη
εζηηάζηεθε θπξίσο ζηε ρξήζε, αμηνπνίεζε θαη θξηηηθή επεμεξγαζία ησλ
πξνζθεξόκελσλ πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλσλ νπνηαζδήπνηε θύζεο θαη όρη ζηηο
ηερληθέο εύξεζεο θαη αλαδήηεζεο (ηακνύιεο Δ, θ.ά.). Καη’ απηόλ ηνλ ηξόπν νη
καζεηέο θαιιηέξγεζαλ ηελ αλαιπηηθή, ζπλζεηηθή ζθέςε θαη θξηηηθή ηνπο ηθαλόηεηα
(Dodge, Brown Yoder,1999).
Γηα ηελ επέθηαζε θαη επεμεξγαζία ηεο γλώζεο αιιά θαη γηα λα επηηεπρζεί ν δηηηόο
ζθνπόο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε, επηιέρηεθε ε καθξάο ρξνληθήο
δηάξθεηαο ηύπνο ηζηνεμεξεύλεζεο, γηα λα δνζεί ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα
επεμεξγαζηνύλ, λα πξνεθηείλνπλ θαη λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζε γλώζε.
Η δεκηνπξγία νκάδσλ ζπδεηήζεσλ θαη νη δξαζηεξηόηεηεο, πνπ ζπλήζσο ήηαλ
δηαζεκαηηθέο, είραλ ηειηθό ζθνπό ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο
επζύλεο ησλ καζεηώλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο, ηελ θαιιηέξγεηα ζπκκεηνρήο ζε
δξάζεηο θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ κε ζηόρν ηελ πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηεο
πνηόηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ηνπηθό θαη εζληθό επίπεδν θαη ηειηθά ηελ
πξνεηνηκαζία θαη αλάπηπμε ελεξγώλ πνιηηώλ.
Οη πεγέο θαη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό (βηβιία, έληππα, πεξηνδηθά, ςεθηαθό πιηθό,
βίληεν, παηρλίδηα) αλαδεηήζεθε θαη ζπγθεληξώζεθε από ηνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο ηεο
Δ.Δ. θαη έηζη ε επηιεγείζα δηδαθηέα ύιε ηεθκεξηώλεηαη βηβιηνγξαθηθά θαη έγθπξα.
Σα βηβιία γηα ην δάζθαιν θαη γηα ηνπο καζεηέο επηιέρηεθαλ από ην ειεθηξνληθό
βηβιηνπσιείν ζην νπνίν κπνξείηε λα βξείηε ηηο εθδόζεηο ησλ επξσπατθώλ ζεζκηθώλ
νξγάλσλ((http://bookshop.europa.eu/el/home/ Μπνξείηε λα παξαγγείιεηε κόλν
1 αληίηππν δσξεάλ έθδνζεο θαη λα ζπκπεξηιάβεηε κέρξη θαη 20 δηαθνξεηηθνύο
ηίηινπο ζηελ παξαγγειία. Γηα παξαγγειίεο πνιιώλ αληηηύπσλ δσξεάλ εθδόζεσλ (π.ρ.
γηα ζρνιεία ή ζπλέδξηα) απεπζπλζείηε ζην πιεζηέζηεξν θέληξν πιεξνθνξηώλ ηεο ΔΔ.
Σα video επηιέρηεθαλ θαη νξγαλώζεθαλ από ην EuroparlTV, πνπ είλαη ν
δηαδηθηπαθόο
ηειενπηηθόο
ζηαζκόο
ηνπ
Δπξσπατθνύ
Κνηλνβνπιίνπ
http://www.europarltv.europa.eu/el/home.aspx ηόρνο ηνπ είλαη λα ελεκεξώλεη
ηνπο πνιίηεο ηεο ΔΔ γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη γηα ηνλ ηξόπν πνπ
νη βνπιεπηέο ηνπ δηακνξθώλνπλ ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο θαη εγθξίλνπλ λόκνπο πνπ
επεξεάδνπλ ηε δσή ησλ αλζξώπσλ ζε όιε ηελ Δπξώπε. Από ην ίδην δίθηπν
ειήθζεζαλ ςεθίζκαηα, δξάζεηο, θαη πιεξνθνξίεο. Οη αλαθνηλώζεηο ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο ειήθζεζαλ από ην prelex, πνπ είλαη ε βάζε δεδνκέλσλ ησλ εξγαζηώλ ηεο
Δπηηξνπήο
θαη
ησλ
άιισλ
ζεζκηθώλ
νξγάλσλ.

Σν
παξαπάλσ
πιηθό
αλαθέξεηαη ζε θάζε ζεκαηηθή ελόηεηα πξηλ ηα video. Έηζη παξαθηλνύληαη δάζθαινο
θαη καζεηέο λα αλαηξέμνπλ εύθνια θαη γξήγνξα ζηηο πεγέο πιεξνθόξεζεο γηα ην
ζέκα πνπ εμεηάδεηαη.
http://ec.europa.eu/prelex/rech_simple.cfm?CL=el

Οπζηαζηηθό εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ δαζθάινπ θαη ησλ καζεηώλ είλαη ε επηινγή
ησλ βίληεν, πνπ απνηεινύλ εύρξεζην εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη ρξεζηκεύνπλ σο
αθόξκεζε θαη πεγή πιεξνθόξεζεο γηα ην επηιεγέλ ζέκα, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο άιιεο
πεγέο. Δπαηζζεηνπνηνύλ ηνπο καζεηέο θαη ζέηνπλ πξνβιεκαηηζκνύο γηα ζπδήηεζε κε
ηε κέζνδν ησλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ. Σα βίληεν, κεξηθέο θνξέο θαιύπηνπλ θαη
ζπκπιεξώλνπλ ην έλα ην άιιν, θαζώο παξνπζηάδνπλ ην ίδην ζέκα κε δηαθνξεηηθό
ηξόπν από άιιε νπηηθή. Έηζη ε κάζεζε κε ηελ επαλάιεςε εκπεδώλεηαη θαιύηεξα.
Σα θεηκελάθηα πνπ ζπλνδεύνπλ ηα βίληεν θαη ην ππάξρνλ ιεμηιόγην είλαη ζύληνκεο
ρξήζηκεο πεγέο πιεξνθόξεζεο γηα ην ζέκα. Η αμηνπνίεζε ηεο ηζηνεμεξεύλεζεο δίλεη
ηε δπλαηόηεηα κέζα ζηελ ίδηα δηδαθηηθή ώξα κε εύθνιν θαη γξήγνξν ηξόπν λα
«ηαμηδέςεηο» ην καζεηή ζε δηαθνξεηηθά ζέκαηα, κεηαπεδώληαο από ην έλα ζην άιιν,
δηαηεξώληαο ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Άιιν έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζηε
δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο
είλαη ην Υηνύκνξ ( Μόξθσζε γηα ηελ ελέξγεηα ). Αμηνπνηήζεθε ν Blink, έλα πξάζηλν,
επθίλεην άηαθην ξνκπνηάθη, ν ηξηζδηάζηαηνο παξνπζηαζηήο, πνπ ζα γίλεη ην αζηέξη
δεκνζηνγξάθνο ηεο παξέαο καο θαη ν πξώηνο καο βνεζόο.
Ο δάζθαινο ζηα πξώηα καζήκαηα αλαιακβάλεη λα δηαβάζεη ηνπο ππόηηηινπο πνπ
αλαγξάθνληαη ζην βίληεν, όηαλ απηό είλαη μελόγισζζν, ή αθήλεη ηνπο καζεηέο λα ην
αθνύζνπλ όηαλ είλαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Με ηνλ ηξόπν απηό θαιιηεξγείηαη ε
δεμηόηεηα ηεο αθξόαζεο ζην λα αληηιακβάλνληαη γξήγνξα ηελ πιεξνθνξία, θαζόζνλ
ε ηαρύηεηα ηνπ βίληεν είλαη ιίγν γξήγνξε θαη θάζε απόζπαζε ηεο πξνζνρήο ζηεξεί
από ηελ θαηαλόεζε. Τπάξρεη όκσο ε δπλαηόηεηα παύζεο θαη επαλάιεςεο γηα
εκπέδσζε ηεο πιεξνθνξίαο. ηε ζπλέρεηα ην ξόιν ηνπ δαζθάινπ αλαιακβάλεη θάζε
θνξά έλαο άιινο καζεηήο κε πξώην ηνπ βνεζό ηνλ Blink. θνπόο νη καζεηέο λα
κπνξνύλ λα αληηιακβάλνληαη, λα επεμεξγάδνληαη θαη λα αμηνινγνύλ ηελ πιεξνθνξία,
εμαζθνύκελνη ζηε γξήγνξε αλάγλσζε θαη ζηελ ελεξγεηηθή αθξόαζε. Αθνινπζεί
ζύληνκε ζπδήηεζε. ην ηέινο θάζε ζεκαηηθήο ελόηεηαο νη καζεηέο ζπδεηνύζαλ ηη
ηνπο άξεζε πεξηζζόηεξν, ηη ηνπο ζπγθίλεζε, ηη δελ ηνπο άξεζε, ηη ηνπο δπζθόιεςε,
αζθνύζαλ θξηηηθή γεγνλόο πνπ δσληάλεπε ην κάζεκα θαη έδηλε επθαηξίεο γηα
επηζεκάλζεηο θαη πξνηάζεηο.
H βαζηθή εθπαηδεπηηθή κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε είλαη ε ζύλδεζε εηθόλαοιόγνπ (αλαπαξαζηαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο) θαη ε δηαξθήο αμηνιόγεζε. Οη
εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ εθαξκόζηεθαλ είλαη ν θαηαηγηζκόο ηδεώλ, ε αμηνπνίεζε
πινύζηνπ επνπηηθνύ πιηθνύ, έληππνπ θαη ςεθηαθνύ γηα ηελ παξαγσγή ηεο γλώζεο, ε
αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ, ε κέζνδνο ησλ εξσηήζεσλ –απαληήζεσλ, νη
επηζεκάλζεηο, ε ζπδήηεζε, ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ε ζπκβνιή ηεο ηέρλεο ζηελ
εθπαίδεπζε. Πξνήρζεζαλ νη βησκαηηθέο-ζπκκεηνρηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο
δηδαζθαιίαο κε ζηόρν ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία κε όζν ην δπλαηόλ πην βησκαηηθό ηξόπν. Η επίηεπμε ησλ ζηόρσλ
δηδαζθαιίαο σο πξνο ην γλσζηηθό αληηθείκελν ειέγρζεθε κε θύιια εξγαζίαο ηύπνπ
πνιιαπιώλ επηινγώλ, ζσζηνύ ιάζνπο θαη αληηζηνίρεζεο. Η επηινγή ηεο
ζεκαηνινγίαο ζπλδηακνξθώζεθε ζύκθσλα κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ ίδησλ ησλ

καζεηώλ θαη ηηο απνξίεο θαη εξσηήζεηο πνπ έζεηαλ, ζπκβάιινληαο έηζη νη ίδηνη ζηε
δηαδηθαζία ηεο κάζεζήο ηνπο θαη ζην ζρεδηαζκό ησλ δξάζεσλ.

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΙΣΟΔΞΔΡΔΤΝΗΗ
Voila! Ιδού ο βοηθόρ μος
Don't Blink ή ζα ην ράζεηε 11/02/2010-03'09"
A-Χ: B γηα Blink (II) 04/07/2012 -04'02"
ε όια ηα βίληεν αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία πξώηεο παξνπζίαζήο ηνπο ζην δηθηπαθό
ηόπν europarltv.europa.eu θαη ν ρξόλνο δηάξθεηάο ηνπο.

Γικηςακοί ηόποι - Βιβλιογπαθία










Γηθηπαθόο ηόπνο ηεο Δ.Δ: Πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ
πιαλήηε. http://europa.eu/pol/env/index_el.htm
Γηθηπαθόο ηόπνο ηνπ Δπξσπατθνύ Οξγαληζκνύ Πεξηβάιινληνο.
http://www.eea.europa.eu/el/themes
Έλα πνηνηηθό πεξηβάιινλ. Πώο ζπκβάιιεη ε Δπξσπατθή Έλσζε. (΄Δθδνζε
2006). Η πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ βαζίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε όηη ε
νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε θνηλσληθή πξόνδνο θαη ε πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο καο…
Έλα αεηθόξν κέιινλ ζηα ρέξηα καο. Οδεγόο γηα ηε ζηξαηεγηθή αεηθόξνπ
αλάπηπμεο ηεο ΔΔ (΄Δθδνζε 2007). Σν κέιινλ ηεο Δ.Δ εμαξηάηαη από ηελ
επίηεπμε ηξηώλ ζηόρσλ: παξαγσγή πινύηνπ, θνηλσληθή ζπλνρή θαη πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο. Ση είλαη αεηθόξνο αλάπηπμε….;
Ξε-θαζαξίζηε ηε ζέζε ζαο ! Ση πξέπεη λα θάλεηε ή λα κελ θάλεηε γηα έλαλ πην
πξάζηλν θόζκν (΄Δθδνζε 2005).
Πην έμππλα θαη πην θαζαξά Βηώζηκε θαηαλάισζε θαη παξαγσγή (΄Δθδνζε
2008). Η αλάγθε πξνζαξκνγήο ζηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ πεξηβάιινληνο….
Ο ξόινο ηεο θύζεο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. (΄Δθδνζε 2009). Φύζε θαη
βηνπνηθηιόηεηα.

Δνέπγεια-Κλίμα-κλιμαηική αλλαγή
Γικηςακοί ηόποι- Βιβλιογπαθία









Γηθηπαθόο ηόπνο γηα ηελ Δλέξγεηα http://europa.eu/pol/ener/index_el.htm
Γηθηπαθόο ηόπνο γηα ην Κιίκα http://ec.europa.eu/clima/news/index_en.htm
Γηθηπαθόο ηόπνο: Μηα εηζαγσγή ζηελ Δθπαηδεπηηθή Δλόηεηα ManagEnergy
http://learn-energy.net/education/introduction/introduction_el.php
Γηθηπαθόο ηόπνο: Η εξγαιεηνζήθε ηεο Δλεξγνύ Μάζεζεο. Αλ είζηε
δάζθαινο, ηόηε γηαηί δελ δνθηκάδεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην έηνηκν πξνο
ρξήζε εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ….
http://teachers4energy.eu
Γηθηπαθόο ηόπνο κε ηδέεο θαη πξνηάζεηο, παηρλίδηα, θνπίδ γηα ηελ αιιαγή ηνπ
θιίκαηνο.
«Δλέξγεηα 2020 Μία ζηξαηεγηθή γηα αληαγσληζηηθή θαη αζθαιή ελέξγεηα».
COM/2010/639/FINAL
ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟ. Η αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. πξνο όθεινο ηεο ρσξίο
απνθιεηζκνύο θαη αεηθόξνπ αλάπηπμεο. COM/2010/629/FINAL



Πεξηνδηθό Παλόξακα, Σεύρνο 31. Κιηκαηηθή αιιαγή-απαληήζεηο ζε
πεξηθεξεηαθό επίπεδν. (Έθδνζε 2009). Σν 61% ησλ εξσηεζέλησλ Δπξσπαίσλ
ζεσξνύλ όηη ε θιηκαηηθή αιιαγή είλαη ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα πνπ….
Σεύρνο 25. Πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή, αεηθόξνο αλάπηπμε θαη θιηκαηηθή αιιαγή.
(Έθδνζε 2008). Η θιηκαηηθή αιιαγή θαη ν αληίθηππόο ηεο ζηελ παξαγσγή θαη ηηο
θαηαλαισηηθέο καο ζπλήζεηεο απνθηά νινέλα…
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/panorama/index_el.cfm
 Αιιαγή ηνπ θιίκαηνο - πεξί ηίλνο πξόθεηηαη; (Έθδνζε 2008). Μία εηζαγσγή
γηα λένπο. Η αιιαγή ηνπ θιίκαηνο εμειίζζεηαη κπξνζηά ζηα κάηηα καο θαη νη
επηπηώζεηο ζε όινπο εκάο ζπλερώο απμάλνληαη. Έρεηε κήπσο πξνζέμεη…..
 Οη αλαλεώζηκεο πεγέο θάλνπλ ηε δηαθνξά (Έθδνζε 2011). Δθαηνκκύξηα
άλζξσπνη ζηελ Δπξώπε πξνζπαζνύλ λα γίλνπλ πην θηιηθνί πξνο ην
πεξηβάιινλ. Θέινπκε λα κεηώζνπκε ηε ξύπαλζε θαη ην «απνηύπσκα ηνπ
CO2» καο, αιιά πνιιέο θνξέο….
 Ο ξόινο ηεο βηνελέξγεηαο αξρίδνληαο από ηε δαζνθνκία θαη ηειεηώλνληαο ζηε
γεσξγία. Σν πξαζίληζκα ηνπ ελεξγεηαθνύ εθνδηαζκνύ καο (Έθδνζε 2010).
 Γηαζθάιηζε ηεο αζθαινύο ρξήζεο δέζκεπζεο θαη απνζήθεπζεο δηνμεηδίνπ
ηνπ άλζξαθα ζηελ Δπξώπε. (Έθδνζε 2012). Όπσο θαη κε όιεο ηηο λέεο
ηερλνινγίεο είλαη ζεκαληηθό λα ιεθζνύλ ζνβαξά ππόςε νη πηζαλέο επηπηώζεηο
γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλζξώπηλε….
 Η αιιαγή ηνπ θιίκαηνο εμαξηάηαη από ζαο! Γώζε κηα ππόζρεζε! (Έθδνζε
2007).
 Μόξθσζε γηα ηελ ελέξγεηα. Δθπαίδεπζε ησλ απξηαλώλ θαηαλαισηώλ
ελέξγεηαο (Έθδνζε 2006). Οη πξσηνβνπιίεο γηα λα δηδαρζνύλ νη λένη ηα
απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο θαη νη ηδέεο γηα ηε κείσζε ηεο
θαηαλάισζεο κπνξνύλ λα έρνπλ ηόζν άκεζα όζν θαη καθξνρξόληα νθέιε…..

Γικηςακοί ηόποι ηων βίνηεο
Σν ηέινο ηεο Δπνρήο ηνπ Πεηξειαίνπ; 05/04/2012 - 04'34"
Η άλνδνο ησλ βηνθαπζίκσλ θαη ηεο αξπαγήο γεο 15/03/2012 - 04'16"
Κιηκαηηθό παθέην ζε ηζρύ ην 2013 13/10/2009 - 04'05"
Μεδεληθή Δλέξγεηα 8/01/2010 - 03'07"
Από ηα αλζξαθσξπρεία ηεο Ρνπξ, θαζαξή ελέξγεηα 02/12/2011 - 04'22"
Δλεξγεηαθή ζπλέξγεηα ζην Ollerton 06/07/2009 - 03'25"
Μνηνζηθιέηεο 27/05/2011 - 04'13"
Παξνπζίαζε πξάζηλσλ απηνθηλήησλ ζε Δπξσβνπιεπηέο 31/05/2011 - 01'40"
Γηα ην θιίκα 15/01/2010 - 02'37"
Κνλζέξην θαη Κιίκα 5/10/2009 - 02'10"
Η γηα ειεθηξηθό απηνθίλεην 31/01/2011 - 02'53"
Κιηκαηηθή Αιιαγή: Η επαλάζηαζε ζηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζε εμέιημε
09/01/2009 - 05'02"
Climate Special: Burrying C02 to preserve the atmosphere 09/01/2009 - 4'22"
Οη επξσβνπιεπηέο ζπδεηνύλ ηελ απνηπρία ηνπ Ρίν+20 5/07/2012 - 01'57"
Δμνηθνλνκήζηε ηελ ελέξγεηά ζαο 22/2/2010 - 15'55"

Βιοποικιλόηηηα
Βιβλιογπαθία











Δπηινγέο όζνλ αθνξά ην όξακα θαη ην ζηόρν ηεο Δ.Δ. γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα
κεηά ην 2010 (Αλαθνίλσζε Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 19.01.2010).
COM/2010/4/FINAL
52 θηλήζεηο γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα. (Έθδνζε 2011). Ση είλαη βηνπνηθηιόηεηα;
γηα πνην ιόγν είλαη ζεκαληηθή; Ση κπνξνύκε λα θάλνπκε γηα λα
πξνζηαηέςνπκε ηε βηνπνηθηιόηεηα; Απηό ην θπιιάδην ζαο πξνηείλεη 52
ηξόπνπο πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα θάλεηε ηε δηαθνξά θάζε εβδνκάδα….
Υσξνθαηαθηεηηθά μέλα είδε. (Έθδνζε 2009). Σα θπηά θαη ηα δώα πνπ
εηζέξρνληαη ζε λένπο, μέλνπο βηόηνπνπο….
Natura 2000, ζπλεξγαζία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θύζεο. (Έθδνζε 2009).
Natura 2000, ε θύζε ηεο Δπξώπεο γηα ζέλα. ( Έθδνζε 2009).
Natura 2000 , πνιηηηθή θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. (Έθδνζε 2009).
Σν δίθηπν Natura 2000 ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. (Έθδνζε 2009).
Natura 2000, ε δηαρείξηζε ηεο θιεξνλνκηάο καο. (Έθδνζε 1999).

Γικηςακοί ηόποι ηων βίνηεο
B γηα Βηνπνηθηιόηεηα 10/04/2012 - 02'15"
Η βειηίσζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 23/07/2010 - 03'30"
Μ γηα Μέιηζζεο 25/03/2011 - 03'22"
Φ γηα ηε Φώθηα 19/11/2010 - 01'60"
Δλίζρπζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 26/01/2010 - 16:32 – Δλεκεξσζείηε γηα ηηο ζπδεηήζεηο
Τ γηα ην ύδσξ 09/07/2010 - 02'36"
Δ γηα ην νηθνινγηθό ζήκα Ecolabel 26/11/2010 - 02'11"
ώδνληαο ηε θύζε ζώδνπκε ηνλ εαπηό καο - θαη ηα ιεθηά καο! 23/04/2012 - 0155
Οηθνζύζηεκα 22/11/2011 -02'00"
Οηθνζύζηεκα (II) 29/11/2011 - 2'01"
Οηθνζύζηεκα (III) 11/01/2012 - 02'01"

Ρύπανζη-απόβληηα-μόλςνζη πεπιβάλλονηορ
Γικηςακοί ηόποι ηων βίνηεο
Βηνκεραληθά αηπρήκαηα 2/12/2011 - 05'09"
Αληίν ζηα ιακπεξά πξάζηλα λεξά; 15/06/2011 - 01'24"
Πξάζηλν θύκα ζηε Βξεηάλε 21/11/2011 - 04'27"
Γ είλαη γηα ην Γνύλαβε 14/06/2011- 03'50"
Φ γηα Φσζθνξηθά άιαηα 29/02/2012 - 02'01''
Πην αζθαιείο Δπξσπατθέο ζάιαζζεο! 25/03/2009 - 02'02"
Καιύηεξε πξνζηαζία από ηνπο θηλδύλνπο ζηελ ζάιαζζα 17/10/2008 - 01'55"
Θάιαζζα 21/03/2011 - 02'17"
Πεηξειαηνθειίδα θιήζε αθύπληζεο 08/07/2010- 01'37"
Οη θίλδπλνη από ην πιαζηηθό 09/07/2012 - 04'43"

Ανακύκλωζη –Αποππίμμαηα
Βιβλιογπαθία

 Μηα Δπξώπε πνπ ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηνπο πόξνποΔκβιεκαηηθή πξσηνβνπιία ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξώπε 2020».
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0021:FIN:EL:PDF

Γικηςακοί ηόποι ηων βίνηεο
Βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε ησλ απνξξηκκάησλ ηεο Δπξώπεο 23/01/2012 - 04'30

Σα Νέα: Γελ είλαη ζθνππίδηα, είλαη πνιύηηκα! ! 19/01/2012 -01'45"
Σα Νέα: Μεηαηξέπνληαο απόβιεηα ζε πόξνπο 05/10/2011 - 01'31"
Γ γηα ζπάληεο Γαίεο 28/09/2011 - 03'26
Α γηα ηα ειεθηξνληθά απόβιεηα 22/10/2010 - 02'28
Σα απόβιεηα απνηεινύλ ην λέν «ιεπθό ρξπζό» 26/07/2010 - 04'15"
Απόβιεηα: έλαο πόξνο πνπ δελ απνηειεί πξόβιεκα 02/06/2010 - 02'59"

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Παξαηεξήζεθε όηη νη καζεηέο θαηέβαιαλ κεγαιύηεξε πξνζπάζεηα γηα λα
απμήζνπλ ηελ αλαγλσζηηθή ηνπο επρέξεηα κόλν θαη κόλν γηα λα αλαιάβνπλ ηελ
παξνπζίαζε θαη ηνλ πξώην ζρνιηαζκό ηνπ βίληεν. Σν ελδηαθέξνλ, ν ελζνπζηαζκόο
θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα θαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο, ζπλεπηθνπξνύκελν από
ηε δηαλνκή ειθπζηηθώλ εληύπσλ θαη βηβιίσλ πνπ είραλ παξαγγειζεί δσξεάλ από ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ήηαλ έθδειε. Απηή ήηαλ θαη ε θαιύηεξε απόδεημε
αμηνιόγεζεο γηα ηελ επηηπρία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηνπ ηξόπνπ πξνζέγγηζεο ηνπ
καζήκαηνο. Δπελδύνληαο ζηε θηινκαζή πεξηέξγεηα ησλ καζεηώλ επηηεύρζεθε ε
δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληόο ηνπο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. Η
ηζηνεμεξεύλεζε θαη ε πινύζηα ζεκαηνινγία πξνζήιθπζε ην ελδηαθέξνλ ηνπο ώζηε λα
εξγαζηνύλ θξηηηθά, αλαθαιππηηθά, ζπλεξγαηηθά θαη δεκηνπξγηθά κέζα από ηελ
αμηνπνίεζε ηνπ επνπηηθνύ πιηθνύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

ΑΝΣΙ ΔΠΙΛΟΓΟΤ
Η κνξθή ηεο εξγαζίαο κε ηνλ ηξόπν πνπ ζπλδηνξγαλώζεθε κε ηνπο καζεηέο,
απνηειεί θαη κέζνδν απηνδηδαζθαιίαο, ηόζν γηα καζεηέο όζν θαη γηα όπνηνπο
επηζπκνύλ λα κάζνπλ κε ηξόπν επράξηζην, παξαζηαηηθό, θαηαλνεηό θαη ειθπζηηθό
γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε ηεο Δπξώπεο. Η ζεκαηνινγία θαη νη πεγέο ηεο Δ.Δ. είλαη
αλεμάληιεηεο. Διπίδνπκε όηη ε παξνύζα εξγαζία ζα απνηειέζεη έκπλεπζε γηα όζνπο
ζειήζνπλ λα ηελ αμηνπνηήζνπλ-ηξνπνπνηώληαο ηελ ή βειηηώλνληάο ηελ- γηα λα
θάλνπλ πξάμε ην ζύλζεκα «ζθέςνπ παγθόζκηα, δξάζε ηνπηθά».
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