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      Πρόλογος 

 

Αφετηρία της απόφασής µου να ασχοληθώ µε τη θεµατική της παρούσας 

εργασίας  «Αξιολόγηση των νέων σχολικών εγχειριδίων του δηµοτικού  

(∆΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων) στο µάθηµα των Αγγλικών ως προς τη συµβολή τους στην 

προώθηση της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (ΕΒΑ) - ΤΠΕ, Αγγλικά & 

ΕΒΑ» αποτέλεσε ένας συνδυασµός διαφορετικών παραγόντων, όπως:   

� Η αγάπη που τρέφω για τη διδασκαλία και την εκµάθηση ξένων γλωσσών, ως 

επικοινωνιακούς διαύλους µε ξένους πολιτισµούς.  

� Η επιθυµία µου να αναβαθµιστεί η διδακτική του µαθήµατος της ξένης γλώσσας 

µέσω της αξιολόγησης των σχολικών εγχειριδίων που αποτελούν βασικό µέσο 

διδασκαλίας της. 

� Η ευαισθητοποίησή µου σε ζητήµατα Βιώσιµης Ανάπτυξης, η οποία έχει 

χρονικό σηµείο εκκίνησης το εξάµηνο ανταλλαγής φοιτητών Erasmus στην 

Κολωνία της Γερµανίας. 

     Τότε, ακολουθώντας το παράδειγµα των Γερµανών συναδέλφων µου, ξεκίνησα    

     να διαχωρίζω τα απορρίµµατα και να τα τοποθετώ σε ειδικούς κάδους. Επίσης,  

     δηµιούργησα φιλίες µε ανθρώπους από όλο τον κόσµο. Έζησα σε µια  καθαρή  

     πόλη µε πολλά ποδήλατα και µεγάλους ποδηλατόδροµους. Με εντυπωσίασε η  

     µέριµνα για τον εαυτό, τους άλλους και το περιβάλλον.  

     Η φιλοπεριβαλλοντική  νοοτροπία µού έχει γίνει πλέον βίωµα και καθηµερινή  

     πρακτική, στάση ζωής. Μέληµά µου είναι να την εµφυσήσω στην οικογένειά  

     µου και στους µαθητές µου µε στόχο ένα πιο βιώσιµο µέλλον. 

� Η ενασχόλησή µου µε τη διδασκαλία της Αγγλικής µε την υποστήριξη των ΤΠΕ 

ως ωροµίσθια καθηγήτρια Αγγλικής σε δηµοτικά σχολεία των Νοµών 

Κορινθίας και Ρεθύµνου.  
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Οι πρώτες επαφές µου µε εκπαιδευτικό λογισµικό ήταν µε ασκήσεις 

εξάσκησης & εµπέδωσης (drill & practice) βασισµένες στη συµπεριφοριστική 

µεθοδολογία. Η εµπειρία µου µού έδειξε ότι τον αρχικό ενθουσιασµό των µαθητών 

για τις ΤΠΕ τον διαδέχεται η κούραση και η ανία, αν οι µαθητές δεν εµπλέκονται σε 

διαδραστικές και δηµιουργικές δραστηριότητες. 

Οι διαδραστικές, οµαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, όπως η επίλυση 

προβλήµατος, η κατασκευή εννοιολογικών χαρτών, τα σχέδια εργασίας (projects) 

κ.ά. συµβάλλουν στην ενεργή µάθηση,  ευαισθητοποίηση και δράση για κοινωνική 

αλλαγή. 
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                                                            Εισαγωγή 

 «Η µετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή, ο [καταιγιστικός] ρυθµός παραγωγής 

[αλλά και παλαίωσης] της γνώσης επιβάλει αναπροσανατολισµό των παραδοσιακών 

θεωρήσεων. Και ο κλάδος
1 οφείλει να συµµετέχει στη συζήτηση αυτή. Με 

τεκµηριωµένες θέσεις, προτάσεις, διεκδικήσεις…» ( Εµβαλωτής (επιµ.), 2009:3).  

Συνεπώς, υπάρχει αλληλεπίδραση ανάµεσα στην κοινωνία, την εκπαίδευση και 

τον εκπαιδευτικό µηχανισµό (σχολείο). Οι κοινωνικές µεταβολές και ανακατατάξεις 

επιβάλλουν αντίστοιχες εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις και το αντίστροφο.  

Το σχολείο δεν συµβάλλει µόνο στο γνωστικό οπλισµό των µαθητών, αλλά και  

στην κοινωνικοποίησή τους.  

«Οι σχολικές γνώσεις αποτέλεσαν σταθερά οργανικό όχηµα, ως µέσο αλλά και 

ως περιεχόµενο, για τη διαµόρφωση, τη συγκρότηση και τη συνοχή της νεοελληνικής 

κοινωνίας. Έγιναν, µάλιστα, αντικείµενο διαχρονικού και κριτικού προβληµατισµού, 

όχι τόσο για τη διασύνδεσή τους µε τα αναλυτικά προγράµµατα και τα σχολικά βιβλία, 

όσο για την πολιτικο-ιδεολογική τους φόρτιση και συνεπώς για τη συµβολή τους στην 

πολιτική κοινωνικοποίηση των µαθητών ως ενεργών πολιτών» (ό.π.:6).  

Τα σχολικά µαθήµατα οφείλουν να προετοιµάζουν τους µαθητές να καταστούν 

χρήσιµα µέλη µιας κοινωνίας, µέλη που συµβάλλουν στην ανάπτυξη αυτής της 

κοινωνίας συλλογικά, µε γνώµονα τη συνεχή πρόοδο χωρίς την πρόκληση 

ανεπιθύµητων επιπτώσεων σε τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Τα σχολικά εγχειρίδια αντιστοίχως πρέπει να συµβαδίζουν µε τις συνεχείς 

κοινωνικοπολιτισµικές αλλαγές και να συµβάλλουν στο να γίνουν οι µαθητές 

συνειδητοποιηµένοι πολίτες, συµµέτοχοι µιας κοινωνίας που πρωταρχικό της στόχο 

έχει τη «βιώσιµη ανάπτυξη»2. Τα σχολικά εγχειρίδια δεν πρέπει να παραµένουν λοιπόν 

στάσιµα, αλλά να προσαρµόζονται καταλλήλως στο εκάστοτε πνεύµα της εκπαίδευσης.  

                                                 
1 Ο εκπαιδευτικός κλάδος 
2 Βλ.υποκεφ.2.2.1 Βιώσιµη Ανάπτυξη 
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Με γνώµονα τα παραπάνω, η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να αξιολογήσει 

τα σχολικά εγχειρίδια του ∆ηµοτικού ( ∆΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων) στο µάθηµα των Αγγλικών. 

Επίσης, στόχος της είναι να προτείνει µια υπερµεσική εκπαιδευτική εφαρµογή, µια 

ιστοεξερεύνηση (WikiQuESD)3 που θα προάγει την Εκπαίδευση για τη Βιώσιµη 

Ανάπτυξη (ΕΒΑ) στο µάθηµα των Αγγλικών, ως συνοδευτικό λογισµικό στα παραπάνω 

εγχειρίδια.  

 Σε αυτά τα πλαίσια  παρουσιάζονται στοιχεία για την προβληµατική της 

έρευνας, δηλαδή την αναγκαιότητα διερεύνησης της συµβατότητας των σχολικών 

εγχειριδίων του ∆ηµοτικού µε την ΕΒΑ, τα ερευνητικά ερωτήµατα και η σηµασία της 

έρευνας. Στη συνέχεια, πραγµατοποιείται µια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, 

αναλύεται το µεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας, παρατίθεται η έρευνα (ανάλυση 

περιεχοµένου), παρουσιάζεται το WikiQuESD (Αγγλικά, ΤΠΕ & ΕΒΑ), γίνονται 

καταληκτικά σχόλια (επίλογος) και συνάπτονται τα εξής παραρτήµατα: 

� Παράρτηµα I : ΑΠΣ & ∆ΕΠΠΣ Αγγλικής Γλώσσας  

     (∆΄, Ε΄, ΣΤ΄ ∆ηµοτικού) 

� Παράρτηµα II : Πίνακες περιεχοµένων εγχειριδίων Αγγλικής Γλώσσας 

     (∆΄, Ε΄, ΣΤ΄ ∆ηµοτικού) 

 

 

                                                 
3  Η ιστοεξερεύνηση ορίζεται ως µορφή διερευνητικής µάθησης στο πλαίσιο της οποίας το σύνολο 

της πληροφορίας, που τα υποκείµενα µάθησης επεξεργάζονται, προέρχεται από το ∆ιαδίκτυο 
      (Wiki , WebQuest & ESD = Education for Sustainable Development (Εκπαίδευση για τη Βιώσιµη 

Ανάπτυξη). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  

 Υπόβαθρο της έρευνας 

1.1 Προβληµατική της έρευνας 

 

Κατά γενική οµολογία, οι αλλαγές στα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών 

(ΑΠΣ) και στα σχολικά εγχειρίδια συγκεντρώνουν πάντα το ενδιαφέρον του 

εκπαιδευτικού κόσµου. 

 

Πρόσφατα αναθεωρήθηκαν τα ΑΠΣ ολόκληρης της τυπικής εκπαίδευσης 

βάσει της διαθεµατικής προσέγγισης (∆ΕΠΠΣ)4 και στα πλαίσια της υλοποίησης τους 

συντάχθηκαν νέα σχολικά εγχειρίδια για όλα τα γνωστικά αντικείµενα. 

 

Όπως ήταν αναµενόµενο, δεν έλειψαν οι αντιδράσεις από όλους τους 

εµπλεκόµενους, εκπαιδευτικούς, µαθητές και γονείς µαθητών. Τα νέα σχολικά 

εγχειρίδια θεωρήθηκαν απαιτητικά, ως προς το επίπεδο δυσκολίας, ως προς τον όγκο 

αλλά και την ταξινόµηση της πληροφορίας, τη διαβάθµιση από τάξη σε τάξη, τη δοµή, 

καθώς και τη διαµόρφωση της αξιολόγησης.  

    Βεβαίως, οργανώθηκαν σχετικά σεµινάρια για τους εκπαιδευτικούς, ούτως 

ώστε να εξοµαλυνθεί η µετάβαση από το παλιό στο νέο διδακτικό πλαίσιο και 

διενεργήθηκαν έρευνες που εστιάζουν στην καταλληλότητα και αποτελεσµατικότητα 

των νέων σχολικών εγχειριδίων.  

Τον Οκτώβριο του 2009 παρουσιάστηκε σχετική έρευνα στο ∆ιήµερο 

Επιστηµονικό Συνέδριο
5 µε θέµα: «Νέα Σχολικά Βιβλία: εµπειρίες των 

εκπαιδευτικών». Στο συνέδριο, οι οµάδες εργασίας συζήτησαν τα πορίσµατά τους για 

                                                 
4  ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών 
5  ∆ιήµερο επιστηµονικό συνέδριο µε θέµα: «Νέα Σχολικά Βιβλία: εµπειρίες των εκπαιδευτικών» µε 

διοργανωτές τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας και το δήµο Καρπενησίου, σε 
συνεργασία µε τη ∆ιδασκαλική Οµοσπονδία Ελλάδας (∆ΟΕ) και το Σύλλογο Εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του νοµού Ευρυτανίας.  



 10

τα νέα βιβλία (Γλώσσα, Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Γεωγραφία, Μαθηµατικά 

& Φυσική) µε εκπροσώπους του Υ.Π.∆.B.Μ.Θ.6, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 

καθώς και µελών των συγγραφικών οµάδων των νέων σχολικών βιβλίων. Οι 

εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν προέρχονταν από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. 

Οι παραπάνω έρευνες επικεντρώθηκαν στα εξής στοιχεία: 

• Χρηστικότητα (µέγεθος, σχήµα, βιβλιοδεσία) 

• Εικονογράφηση 

• ∆ιάταξη περιεχοµένων 

• Γλώσσα του βιβλίου (βαθµός ανταπόκρισης στο νοητικό επίπεδο των µαθητών) 

• Επιστηµονικότητα (πληροφορίες & γνώσεις συµβατές µε την επιστήµη) 

• Μεθοδικότητα (µέθοδος στην παρουσίαση της νέας γνώσης) 

• Επίπεδο δυσκολίας των παραδειγµάτων  

• Επίπεδο δυσκολίας των ασκήσεων 

• Προσαρµογή της ύλης στα ενδιαφέροντα των µαθητών 

• ∆ιαθεµατικότητα  

• ∆ιαχείριση της ετερότητας (διαπολιτισµική διάσταση) 

• Ρεαλιστική προσέγγιση και απεικόνιση του κόσµου. 

Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι δίνεται περισσότερη βαρύτητα σε 

δοµικά χαρακτηριστικά παρά σε θέµατα Εκπαίδευσης για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη 

(διαθεµατικότητα, διαχείριση της ετερότητας, ρεαλιστική προσέγγιση του κόσµου), ενώ 

δε γίνεται  καµία αναφορά στην περιβαλλοντική αγωγή και  σε στοιχεία αγωγής του 

πολίτη. 

 Η απουσία δε έρευνας για τα νέα σχολικά εγχειρίδια των Αγγλικών γεννά την 

ανάγκη σχετικής έρευνας όπως η προτεινόµενη7. 

 

                                                 
 
6  Υπουργείο Παιδείας, ∆ιά  Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων 
7 Βλ.σ.4 
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1.2 Σκοπός & στόχοι της έρευνας 

 

Με βάση τον παραπάνω άξονα επιχειρηµάτων, ο βασικός σκοπός της 

παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων του δηµοτικού  

(∆΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων) στο µάθηµα των Αγγλικών, ως προς τη συµβολή τους στην 

προώθηση της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη. 

 

Οι στόχοι που τίθενται είναι οι ακόλουθοι:  

� Αποδελτίωση & Καταγραφή υλικού ως προς τα γνωσιακά ενδιαφέροντα και τις 

διαστάσεις της ΕΒΑ 

� Συνολική θεώρηση & ερµηνεία αποτελεσµάτων   

� Ανάπτυξη ιστοεξερεύνησης “WikiQuESD” στο µάθηµα των Αγγλικών για την 

ΕΒΑ. 

 

1.3 Ερευνητικά ερωτήµατα 

 

Για την αξιολόγηση της επίτευξης των ανωτέρω στόχων και εν γένει του 

βασικού σκοπού της εργασίας, διατυπώνονται τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήµατα: 

• Προωθούν τα υπό εξέταση εγχειρίδια την Εκπαίδευση για τη Βιώσιµη 

Ανάπτυξη; 

• Αν ναι, µε ποιόν τρόπο και σε ποιο βαθµό το επιτυγχάνουν; 

• Πώς προσεγγίζουν την ΕΒΑ (τεχνικό, πρακτικό, χειραφετικό ενδιαφέρον); 

• Ποιες διαστάσεις (διατροφή, ενέργεια & νερό, µεταφορές & κυκλοφοριακό, 

κατανάλωση & απορρίµµατα, κτιριακή υποδοµή & περιβάλλων χώρος, 

οικοπροστασία, ένταξη & συµµετοχή, τοπική ευηµερία, παγκόσµια 

διάσταση) της ΕΒΑ προβάλλουν; 
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1.4  Σηµασία της έρευνας 

 
Η έρευνα είναι επίκαιρη καθώς εστιάζει στα νέα σχολικά εγχειρίδια του 

∆ηµοτικού (∆΄, Ε΄, ΣΤ΄)8 στο µάθηµα των Αγγλικών, µια και βρισκόµαστε µόλις στο 

δεύτερο έτος εφαρµογής τους στη διδακτική πράξη. 

 Η έλλειψη συναφών ερευνών στη συγκεκριµένη περιοχή (νέα σχολικά 

εγχειρίδια της Αγγλικής Γλώσσας)  καθιστά την έρευνα πρωτότυπη.  

  Επιπλέον, είναι σηµαντική, αφού η ανάλυση των εγχειριδίων (ως εφαρµογές 

των ΑΠΣ & ∆ΕΠΠΣ) µπορεί να συµβάλει στην καλύτερη κατανόηση του 

προσανατολισµού τους σε ζητήµατα  ΕΒΑ και να οδηγήσει σε αναθεώρησή τους, αν 

αποδειχτεί αναγκαίο. 

 Η σηµαντικότητα της έρευνας επίσης τεκµηριώνεται από την καίρια θέση που 

κατέχουν στην εκπαίδευση τα σχολικά εγχειρίδια και η Αγγλική γλώσσα. Ακολουθεί 

ανάλυση του ρόλου τους. 

 

α) Ο ρόλος  των σχολικών εγχειριδίων 

Τα σχολικά εγχειρίδια πρέπει να δίνουν την ευκαιρία στους µαθητές να 

προσεγγίζουν την πληροφορία µε πολλαπλούς τρόπους, χωρίς να απορρίπτουν 

παραδοσιακές µεθόδους και αντιλήψεις, αλλά να τις συµπληρώνουν καταλλήλως. 

Πρέπει να καλλιεργούν την πρωτοβουλία στους µαθητές, να επαναπροσδιορίζουν το 

ρόλο του δασκάλου, να ενισχύουν τις δυνατότητές του, να εξατοµικεύουν κατά το 

δυνατόν τη διδασκαλία, να εξαλείφουν τις κοινωνικοοικονοµικές ανισότητες, να 

αξιολογούν αντικειµενικά την πρόοδο των µαθητών, να προάγουν την κοινωνία της 

                                                 
8 Αν και τα σχολικά εγχειρίδια Αγγλικών που έχουν συγγραφεί πρόσφατα αφορούν το 

∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο, αποφασίστηκε για λόγους οικονοµίας της έρευνας, η µελέτη να περιοριστεί 

στα σχολικά εγχειρίδια του ∆ηµοτικού (το σχολικό εγχειρίδιο της Γ΄ τάξης εξαιρείται αφού δεν 

συντάσσεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, αλλά επιλέγεται από αυτό βάσει εγκεκριµένης λίστας 

βιβλίων ιδιωτικών εκδοτικών οίκων). 
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γνώσης, να διευκολύνουν τη διά βίου µάθηση, να πιστοποιούν γνώσεις & δεξιότητες 

και να συµβάλλουν στη διαµόρφωση ήθους (Καψάλης & Χαραλάµπους, 1995 • 

Μπονίδης, 2004 ) 

 

β)  Ο ρόλος της Αγγλικής 

Η Αγγλική γλώσσα ως παγκόσµια γλώσσα είναι ο βασικός κώδικας 

επικοινωνίας µεταξύ όλων των φυλών του πλανήτη. Αυτό σηµαίνει ότι η εκµάθησή της 

αποκτά ιδιαίτερη σηµασία, όχι µόνο για λόγους γνωστικούς αλλά και 

κοινωνικοοικονοµικούς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 
 

  Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

2.1 Σχολικά εγχειρίδια και αξιολόγησή τους 

 

2.1.1. Σχολικά εγχειρίδια 

 

Στη βιβλιογραφία εµφανίζονται αρκετοί όροι συνώνυµοι του σχολικού 

εγχειριδίου και κυρίως οι όροι διδακτικό εγχειρίδιο, σχολικό βιβλίο και σχολικό 

βοήθηµα. Στην πραγµατικότητα, οι σηµασίες αυτών των όρων δεν συµπίπτουν 

απόλυτα. Ως διδακτικό εγχειρίδιο, ορίζουµε το βιβλίο µε βάση το οποίο εργάζεται ο 

µαθητής στο σχολείο και στο σπίτι, για να επεξεργαστεί τη διδακτέα ύλη. Ως σχολικό 

βιβλίο, ορίζουµε κάθε βιβλίο το οποίο χρησιµοποιείται στο σχολείο ή και στο σπίτι και 

έχει άµεση ή έµµεση σχέση µε το σχολικό εγχειρίδιο. Τέλος, ως σχολικό βοήθηµα 

ορίζουµε κάθε µη εγκεκριµένο βιβλίο που χρησιµοποιεί ο µαθητής, για να βοηθηθεί 

στην επεξεργασία της ύλης του σχολικού εγχειριδίου. Ο όρος σχολικό εγχειρίδιο είναι 

ευρύτερος των προηγουµένων, µια και συµπεριλαµβάνει το διδακτικό εγχειρίδιο, το 

βιβλίο του δασκάλου, το τεύχος εργασιών και ασκήσεων και το βιβλίο αναφοράς (αν 

υπάρχει) (Καψάλης & Χαραλάµπους 1995: 114). 

   Τα σχολικά εγχειρίδια σχεδιάζονται σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του 

εκάστοτε Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών (ΑΠΣ). Τα σηµερινά σχολικά 

εγχειρίδια υλοποιούνται µε βάση το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων 

Σπουδών (∆ΕΠΠΣ) & το ΑΠΣ.  

              Για να είναι αποτελεσµατικό ένα σχολικό εγχειρίδιο, πρέπει να πληροί 

ορισµένες προϋποθέσεις. Να είναι: 
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1. Επίκαιρο 

2. Κατάλληλο για την ηλικία του µαθητή 

3. ∆ιαλεκτικό 

4. ∆οµικά άρτιο 

5. ∆ιαθεµατικό 

6. ∆ιαπολιτισµικό    

(Καψάλης & Χαραλάµπους, 1995 • Μπονίδης, 2004 ) 

 

          Τα σχολικά εγχειρίδια εκφράζουν τη φιλοσοφία που διέπει τη λειτουργία της 

κοινωνίας για την οποία γράφονται και καλούνται να οδηγήσουν στην επιτυχία τους 

στόχους της αγωγής. Με αφετηρία τις γνώσεις που εµπεριέχουν, µεταδίδουν και 

καλλιεργούν στάσεις και διαθέσεις. 

Έχουν συγκεκριµένους στόχους και οπτικές παρουσίασης, τόσο του 

παρελθόντος όσο και του παρόντος και του µέλλοντος, που εξυπηρετούν συγκεκριµένα 

συµφέροντα, υποβάλλουν ιδέες, κρίσεις και διαµορφώνουν συνειδήσεις. Το σχολικό 

εγχειρίδιο αποτελεί προϊόν και παράγοντα κοινωνικών διαδικασιών. Ως µέσο 

διδασκαλίας, ασκεί συγκεκριµένες λειτουργίες, οι κυριότερες από τις οποίες είναι η 

ενηµέρωση και η παρουσίαση της πραγµατικότητας, η δραστηριοποίηση των κινήτρων 

µάθησης, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας, η άσκηση και η εµπέδωση καθώς και η 

καθοδήγηση της διδασκαλίας και της κοινωνικοποίησης (Ιβρίντελη, 1998: 126-127). 

Το σχολικό  εγχειρίδιο αποτελεί  ένα από  τα παλαιότερα και  ίσως  το πιο 

σηµαντικό, ακόµη και σήµερα, µέσο διδασκαλίας και µάθησης. Αυτό συµβαίνει 

κυρίως, επειδή κατευθύνει την πορεία διδασκαλίας και µάθησης, επειδή συνιστά πηγή 

πληροφόρησης,  επειδή  είναι  άµεσα  προσεγγίσιµο  και  επειδή ασκεί µια σειρά 

λειτουργιών, όπως είναι η διαφοροποίηση της σχολικής εργασίας, η άσκηση πάνω στη 

θεωρία, ο  έλεγχος  της  επιτυχίας  της µάθησης και η κοινωνικοποίηση των µαθητών 

(Μπονίδης 2004: 1-2).  

Στην πράξη, στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι εκπαιδευτικοί στηρίζουν 

σχεδόν εξ ολοκλήρου τη διδασκαλία τους στο σχολικό εγχειρίδιο.  Αυτό  συµβαίνει  

κυρίως,  λόγω  της «αυθεντίας  του  περιεχοµένου  του», της  σχέσης  των  

περιεχοµένων  µάθησης µε  τους  διδακτικούς  σκοπούς  και στόχους του 
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προγράµµατος διδασκαλίας, καθώς και λόγω της καταλληλότητάς  του  για  την  

επίτευξη  των  τελευταίων.  Επιπλέον,  το σχολικό  εγχειρίδιο θεωρείται έγκυρο και 

αξιόπιστο, λόγω του ότι έχει την έγκριση της πολιτείας, βρίσκεται πάντα στη διάθεση 

του µαθητή, τον βοηθάει να παρακολουθήσει τον εκπαιδευτικό και την πορεία της 

διδασκαλίας, ενώ συγχρόνως βοηθάει και στην εξοικονόµηση χρόνου (ό. π.).  

Η  σπουδαιότητα  του  σχολικού  εγχειριδίου,  έγκειται  όµως,  κυρίως  στο 

γεγονός, ότι αυτό έχει τη δυνατότητα να καλλιεργήσει στο µαθητή την αγάπη  για  το 

βιβλίο  και  τη  γνώση γενικότερα, δηµιουργώντας και δραστηριοποιώντας κίνητρα 

µάθησης και παρακινώντας σε αυτενέργεια. Καλλιεργείται έτσι η δυνατότητα στους 

µαθητές για µια διά βίου αυτόνοµη µάθηση. Για το λόγο αυτό, το σχολικό εγχειρίδιο 

οφείλει να είναι  ελκυστικό, ώστε  να µην απωθεί τους µαθητές (Μπονίδης, 2004: 2 • 

Βαρσάµη, 1999: 12).  

Κρίνεται απαραίτητο να σηµειωθεί, ότι ο ρόλος του σχολικού εγχειριδίου και 

οι λειτουργίες τις οποίες αυτό επιτελεί, δεν είναι σταθερός, αλλά αντιθέτως, 

µεταβάλλεται ανάλογα µε το εκπαιδευτικό καθεστώς, ανάλογα µε τους εκπαιδευτικούς 

και  τους µαθητές που  το χρησιµοποιούν και ανάλογα µε  το γενικότερο κοινωνικό 

πλαίσιο. Σε ότι αφορά στην ελληνική πραγµατικότητα, το σχολικό εγχειρίδιο βρίσκεται 

σε άµεση συνάρτηση µε το µαθητή, τον εκπαιδευτικό, τη σχολική αίθουσα και το 

διοικητικό πλαίσιο, ενώ καλείται ταυτόχρονα  να  παίξει  έναν  αντισταθµιστικό  ρόλο  

σε  ότι  αφορά  στις  ελλείψεις όλων  των  παραπάνω.   

Συνεπώς,  αναµένεται  από  το  σχολικό  εγχειρίδιο  να εξασφαλίσει ένα 

minimum µάθησης σε ότι αφορά στο µαθητή και ένα minimum απόδοσης και 

αποτελεσµατικότητας σε ότι αφορά στον εκπαιδευτικό, ανεξαρτήτως από τις 

δυνατότητές  τους. Επιπλέον, σε σχέση µε  τη σχολική αίθουσα, αναµένεται από το 

σχολικό εγχειρίδιο να υποκαταστήσει τις ελλείψεις σε εποπτικά µέσα διδασκαλίας, ενώ 

σε ότι αφορά στο διοικητικό πλαίσιο,  αναµένεται  να  υλοποιήσει  τις  επιταγές  του  

αναλυτικού,  αλλά  και  του ωρολογίου  προγράµµατος,  ώστε  η  ύλη  να  

ολοκληρώνεται  µέσα  στις  προβλεπόµενες ώρες από όλα τα σχολεία, ανεξάρτητα από 

τον κοινωνικο – πολιτισµικό περίγυρό τους (Τοκατλίδου, 1994: 34-37). 
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                         2.1.2  Σχολικά εγχειρίδια Αγγλικής Γλώσσας 
 

Τα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια της Αγγλικής διεθνώς δεν επικεντρώνονται 

αποκλειστικά στη γλωσσική ικανότητα και επίδοση (linguistic competence & linguistic 

performance) αλλά στην κοινωνιογλωσσική και διαπολιτισµική ικανότητα 

(sociolinguistic & intercultural competence). Στα πλαίσιά τους η διδασκαλία της 

Αγγλικής δε στοχεύει απλά στην εξοικείωση µε τις δοµές για «τουριστικού» τύπου 

επικοινωνία, αλλά στην εστίαση στο «περιεχόµενο» (content-based approach), στην 

ουσιαστική αλληλεπίδραση, στη δηµιουργία ενεργών πολιτών µε κριτική σκέψη.  

Όσον αφορά στα σχολικά εγχειρίδια της Αγγλικής στην τυπική εκπαίδευση 

στον ελλαδικό χώρο, τα τελευταία χρόνια γίνεται µια προσπάθεια αντιµετώπισης της 

γλώσσας, ως µέσου κοινωνικοποίησης και αναστοχασµού, µέσου για την κοινωνική 

αλλαγή σύµφωνα µε τις επιταγές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις 

Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages).  

Η Αγγλική γλώσσα κατά τον McKay δεν συνιστά µέσο γλωσσικού και 

πολιτισµικού ιµπεριαλισµού, αλλά διεθνή γλώσσα, µέσω της οποίας εκφράζονται 

διαφορετικές ταυτότητες, κουλτούρες, πολιτικές και νοοτροπίες. Συνεπώς, όσοι 

µαθαίνουν την Αγγλική δεν υποχρεούνται να ασπαστούν τις πολιτισµικές νόρµες των 

φυσικών οµιλητών της γλώσσας, αφού η γλώσσα απεθνοποιείται (denationalization) 

(ΜcKay, 2001 στο Nakamura, 2002 : 68). 

Σχετικά µε τη διδασκαλία της Αγγλικής έχουν διατυπωθεί σταδιακά διάφορες 

θεωρίες και προσεγγίσεις. Οι πιο βασικές είναι, η γραµµατοκεντρική θεωρία (grammar-

translation theory) που βασίζεται στις αρχές του συµπεριφορισµού, η επικοινωνιακή 

προσέγγιση (communicative approach) που διαπνέεται από τον εποικοδοµισµό, καθώς 

και οι σύγχρονες διαθεµατικές, διαπολιτισµικές προσεγγίσεις που αφορµούνται από την 

κοινωνικοπολιτισµική θεωρία (socio-cultural theory).  

Εν ολίγοις από την παθητική γνώση µεταβαίνουµε στην κριτική σκέψη µε την 

ενεργή δόµηση της γνώσης, την ανακαλυπτική µάθηση, και εν συνεχεία προχωράµε 

στη σύνδεση νόησης και πολιτισµού και στην κοινωνική αλληλεπίδραση. 
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                             2.1.3  Αξιολόγηση σχολικών εγχειριδίων 
 

«Η έρευνα των σχολικών εγχειριδίων ξεκίνησε στο τέλος του 19ου αιώνα, στο 

πλαίσιο  της Αγωγής για  την  Ειρήνη. Ενισχύθηκε από  τους  διεθνείς οργανισµούς και 

έως τη δεκαετία του 1970 είχε κυρίως πραγµατιστικό χαρακτήρα, καθώς απέβλεπε σε 

αναθεώρηση του περιεχοµένου τους. Από τη δεκαετία του 1970 το ερευνητικό πεδίο 

έχει διευρυνθεί και το σχολικό εγχειρίδιο εξετάζεται γενικότερα ως ένα µέσο Politicum, 

Informatorium και Paedagogicum (πολιτικό, πληροφοριακό και παιδαγωγικό). 

Παράλληλα, ξεκίνησαν οι προσπάθειες για τη θεωρητική θεµελίωση της έρευνας των 

σχολικών εγχειριδίων  και  για  τη  συγκρότηση  κατάλληλων  ερευνητικών  εργαλείων 

και µεθόδων» (Μπονίδης, 2004: 2-5 στο Βασιλείου, 2009).  

Η αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων αποτελεί µέρος της εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης, δηλαδή του κλάδου εκείνου της παιδαγωγικής επιστήµης, ο οποίος 

ορίζεται ως, «η συστηµατική και οργανωµένη διαδικασία, κατά την οποία διεργασίες, 

συστήµατα, µέσα, πλαίσια ή αποτελέσµατα ενός εκπαιδευτικού µηχανισµού, 

εκτιµώνται µε βάση προκαθορισµένα κριτήρια και µέσα σε προκαθορισµένους  

σκοπούς» (Καψάλης & Χαραλάµπους, 1995).  

Με την αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων έχουν ασχοληθεί αρκετοί 

ερευνητές έως σήµερα, οι οποίοι χρησιµοποίησαν κατά καιρούς διάφορα µοντέλα 

αξιολόγησης. Κάθε µοντέλο αξιολόγησης στηρίζεται στο δικό του θεωρητικό σχήµα 

και περιλαµβάνει τα δικά του κριτήρια. Γενικότερα, τα κριτήρια αξιολόγησης µπορεί να 

ποικίλουν ανάλογα µε τα πρόσωπα ή τους φορείς οι οποίοι κάνουν την αξιολόγηση 

(ερευνητές, εκδότες, υπεύθυνοι της εκπαιδευτικής πολιτικής, διάφοροι κοινωνικοί 

φορείς, γονείς, εκπαιδευτικοί, µαθητές) και αυτό αποτελεί ένα σοβαρό πρόβληµα. 

Προσπάθειες για την κατάληξη σε ένα minimum συναίνεσης, καταρχήν ανάµεσα στους 

ερευνητές της Ευρώπης, έγιναν από διάφορα διεθνή όργανα και επιστηµονικά κέντρα 

(π.χ. UNESCO, Συµβούλιο της Ευρώπης, Ινστιτούτο Georg Eckert για ∆ιεθνή Έρευνα 

Σχολικών Εγχειριδίων κ.λπ.) και όντως κάτι τέτοιο επιτεύχθηκε, έως ένα σηµείο όµως, 

µια και ο βαθµός γενικότητας των κριτηρίων που διατυπώθηκαν είναι αρκετά υψηλός.  



 19

Εξετάζοντας τη διεθνή βιβλιογραφία για τις έρευνες για τα σχολικά εγχειρίδια 

επιχειρείται η ακόλουθη κατηγοριοποίηση της θεµατολογίας τους (Καψάλης & 

Χαραλάµπους, 1995) :  

• Ανάλυση  περιεχοµένου ως προς διαπολιτισµικά θέµατα (π.χ. Ν. Άχλης, 

1983) 

• Ανάλυση περιεχοµένου ως προς κοινωνικά θέµατα (π.χ. Ε. Κανταρτζή, 

1991) 

• Αξιολόγηση σύµφωνα µε επιστηµονικά και παιδαγωγικά κριτήρια (π.χ. 

E. Uhe, 1979) 

Σύµφωνα µε τον Μπονίδη (1995), η αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων 

νοείται ως µια διαρκής διαµορφωτική διαδικασία, η οποία αποβλέπει, αφενός, στη 

συγγραφή εγχειριδίων κατάλληλων για τη διδακτική πράξη και αφετέρου, στη 

βελτίωση και στην αναθεώρησή τους ή και στην απόσυρσή τους. Η διαδικασία της 

αξιολόγησης µπορεί να γίνεται µε συγκεκριµένα κριτήρια αξιολόγησης, τεχνικές και 

αναλύσεις, σε τέσσερις φάσεις: 

1. Κατά τη διαδικασία συγγραφής (εσωτερική αξιολόγηση σε µικρο-επίπεδο). 

2. Κατά τη διαδικασία έγκρισης του εγχειριδίου (εξωτερική αξιολόγηση από 

οµάδα εµπειρογνωµόνων, ειδικών αξιολογητών). 

3. Κατά τη διάρκεια µιας ετήσιας δοκιµαστικής εφαρµογής του σε πιλοτικά 

σχολεία (εξωτερική αξιολόγηση από οµάδα εµπειρογνωµόνων, ειδικών 

αξιολογητών). 

4. Κατά τη διάρκεια της χρήσης του εγχειριδίου (εξωτερική αξιολόγηση, σε 

µακροεπίπεδο, από οµάδα εµπειρογνωµόνων, ειδικών αξιολογητών). 

Ο ίδιος ερευνητής τονίζει ότι, στην Ελλάδα, δεν έχει διαµορφωθεί ακόµη ένα θεσµικό 

πλαίσιο το οποίο να ορίζει σαφώς µια διαδικασία διαρκούς αξιολόγησης. 
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2.1.4  Αξιολόγηση εγχειριδίων Αγγλικής Γλώσσας 

 

Για την αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων για τη διδασκαλία της ξένης 

γλώσσας έχουν χρησιµοποιηθεί κατά καιρούς διάφορα µοντέλα ανάλυσης. Ως µοντέλο 

ανάλυσης ορίζεται «ένα σύνολο από κριτήρια ή  χαρακτηριστικά, το οποίο παρουσιάζει 

µια εσωτερική άρθρωση και επιτρέπει συστηµατική περιγραφή ή/και αξιολόγηση του 

περιεχοµένου ή/και της µεθόδου διδασκαλίας» (Τσοπάνογλου, 1988). 

Το παλαιότερο κείµενο το οποίο περιέχει συστάσεις για µια ορθολογική 

αξιολόγηση των εγχειριδίων για τη διδασκαλία και εκµάθηση της ξένης γλώσσας 

δηµοσιεύτηκε το 1955 από τον W. Mackey, ο οποίος ασχολήθηκε κυρίως µε το 

γλωσσικό περιεχόµενο των εγχειριδίων και επηρέασε άµεσα ή έµµεσα µεγάλο αριθµό 

ερευνητών στις δεκαετίες του 1960 και 1970. 

Τα υπάρχοντα µοντέλα αξιολόγησης εξετάζουν τα εγχειρίδια για τη 

διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας κυρίως σε ότι αφορά στη διδακτική – µεθοδολογική 

τους καταλληλότητα και στη συµµόρφωσή τους µε τις αρχές της πιο σύγχρονης 

διδακτικής προσέγγισης, ενώ άλλα ασχολούνται µε την εξωτερική εµφάνιση, τα δοµικά 

και τεχνικά χαρακτηριστικά του κειµένου. 

Εξετάζεται η σχέση του περιεχοµένου του εγχειριδίου µε την κοινωνία, καθώς 

και η παιδαγωγική του καταλληλόλητα, όπως επίσης εξετάζεται και η συµβατότητα του 

εγχειριδίου µε το σχετικό αναλυτικό πρόγραµµα.  

Ωστόσο, δεν υφίσταται κάποιο µοντέλο το οποίο να εξετάζει όλες τις 

παραπάνω παραµέτρους µαζί, δίνοντας έτσι µια πλήρη εικόνα του εγχειριδίου. 

Ενδεικτικά o Τσοπάνογλου (1988) αναφέρει κάποιες θεµατολογίες ως προς 

την αξιολόγηση  των εγχειρίδιων της Αγγλικής Γλώσσας: 

• Η αντιµετώπιση των δύο φύλων σε κείµενα και εικονογράφηση (Hartman & 

Elliot, 1978) &  (Porreca, 1984) 

• H ποσότητα και ποιότητα των πολιτισµικών στοιχείων στα εγχειρίδια 

(Krueger, 1981) 

• Ανάλυση περιεχοµένου των σχολικών εγχειριδίων σύµφωνα µε τις 

σύγχρονες κοινωνιογλωσσολογικές θεωρίες (Levine, 1976) 
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• Επικοινωνιακότητα και λειτουργικότητα των κειµένων σύµφωνα µε το 

µοντέλο του Kirkwood (Sciarone, 1980). 

 

Τέλος, οι πιο πρόσφατες τάσεις στην έρευνα για τα σχολικά εγχειρίδια της  Αγγλικής 

γλώσσας εστιάζουν σε ζητήµατα Εκπαίδευσης για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη 

(διαπολιτισµική εκπαίδευση, περιβαλλοντική εκπαίδευση κ.α.).  

 

Κάποιες σχετικές µελέτες είναι οι ακόλουθες: 

• «Αντιµετώπιση οικολογικών ζητηµάτων στα σχολικά εγχειρίδια της 

Αγγλικής Γλώσσας. Οικολογικά ζητήµατα στα σχολικά εγχειρίδια της 

Αγγλικής Γλώσσας» (Jacobs & Goatly, 2000). 

• «Ανάλυση  των σχολικών εγχειριδίων του Λυκείου στο µάθηµα των 

Αγγλικών από την άποψη του µεταµοντέρνου φεµινισµού» (Nakamura, 

2000).  

• «Ζητήµατα κουλτούρας και συγκειµένου στα εγχειρίδια της  Αγγλικής 

Γλώσσας. Μια µελέτη για τα σχολικά εγχειρίδια της Αγγλικής Γλώσσας 

στη Νορβηγία» (Lund, 2006). 

• «Ζητήµατα κουλτούρας. Αξιολόγηση έντεκα σχολικών εγχειριδίων της 

Αγγλικής Γλώσσας στη Νότια Κορέα » (Kang-Young, 2009). 

 

2.2 Βιώσιµη Ανάπτυξη (ΒΑ) 

 

2.2.1  Ιστορική Αναδροµή 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει ενταθεί η ανησυχία όλων για τη βιωσιµότητα του 

πλανήτη. Η αρχική εντύπωση ήταν ότι έπρεπε απλά να σωθεί ο πλανήτης και να 

σταµατήσει η συνεχής υποβάθµιση του περιβάλλοντος· αργότερα τονίστηκε η σηµασία 

της διατήρησης των φυσικών πόρων για τις επόµενες γενιές.  
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  Όλο και πιο συχνά γίνονται αναφορές στους πόρους του πλανήτη και στην 

ικανότητα των οικοσυστηµάτων να ανταπεξέλθουν στις επικείµενες ανάγκες, εξαιτίας 

της υπερκατανάλωσης που υπόκεινται. Η συνειδητοποίηση ότι οι πόροι είναι 

περιορισµένοι και όχι ανεξάντλητοι, δηµιούργησε την αίσθηση ότι «κάτι» πρέπει να 

αλλάξει για να αποσοβήσουµε το «µοιραίο», δηλαδή την εξάντληση των αποθεµάτων. 

Αρχικά η οικονοµική ύφεση του ’70 αµφισβήτησε τις οικονοµίες ανάπτυξης που είχαν 

ως κύριο µέληµα µονάχα την οικονοµική µεγέθυνση ενώ η σηµερινή που βιώνουµε το 

πιστοποίησε. Σε κάθε γωνιά του πλανήτη πλέον έχει γίνει κατανοητό ότι η οικονοµική 

ανάπτυξη πρέπει να λαµβάνει υπόψη περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες 

για να διατηρηθούν τα οικοσυστήµατα και οι φυσικοί πόροι σε υψηλό επίπεδο. Εάν 

διατηρηθούν τα σηµερινά δεδοµένα (αστικοποίηση, αύξηση πληθυσµού, 

υπερκατανάλωση, κ.λπ.) σε µερικές δεκαετίες ο πλανήτης θα έχει δαπανηθεί και θα 

χρειαζόµαστε άλλον έναν για να τον αποµυζούµε (Ναξάκης, 2005) (Αναστασιάδης, 

2005 & 2006). 

Η έννοια της Βιώσιµης Ανάπτυξης δεν έχει καθοριστεί ευρέως µε έναν κοινό 

αποδεκτό όρο, διότι είναι αρκετά περίπλοκο το θέµα, µε πολλές παραµέτρους. Ο πιο 

συχνός και διαδεδοµένος ορισµός είναι αυτός της Παγκόσµιας Επιτροπής 

Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης (WCED) του 1987 που την οριοθετεί ως εξής: Βιώσιµη 

Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς 

να υποθηκεύει τις ανάγκες και τις προοπτικές για την κάλυψη των αναγκών των 

µελλοντικών γενιών. Η έννοια της Βιώσιµης Ανάπτυξης επαναπροσδιορίστηκε σε 

σχέση µε τον παραδοσιακό ορισµό της ∆ιεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης 

(IUCN) του 1980, περιλαµβάνοντας τρεις πυλώνες: τον οικονοµικό, τον κοινωνικό και 

τον περιβαλλοντικό. 

Η Βιώσιµη Ανάπτυξη άπτεται ζητηµάτων οικονοµικής ανάπτυξης, κοινωνικής 

εξέλιξης και περιβαλλοντικής προστασίας (Κωστούλα – Μακράκη & Μακράκης, 

2006). Πρόσφατα προστέθηκε ένας ακόµα πυλώνας: η διακυβέρνηση (governance) ή 

πολιτισµός & πολιτική (culture & politics) , τονίζοντας έτσι τη συνεχώς αυξανόµενη 

σηµασία των πολιτισµικών και πολιτικών στοιχείων στην εφαρµογή της ΒΑ.   

Ακολούθησε πληρέστερη και εκτενέστερη παρουσίαση, προβολή και αναφορά 

του όρου στις Συνόδους Κορυφής του Ρίο το 1992 και του Γιοχάνεσµπουργκ το 2002 
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όπου διατυπώθηκε  ότι η Βιώσιµη Ανάπτυξη επιδιώκει να εξασφαλίσει µια καλύτερη 

ποιότητα ζωής για όλους, τους σηµερινούς και τους µελλοντικούς πολίτες για να τους 

µεταδώσει έναν τρόπο ζωής που θα είναι µέσα στα όρια που αντέχουν τα 

οικοσυστήµατα, χωρίς να  υπόκεινται σε συνεχή εξάντληση.  

Σκοπός είναι να γίνει προσπάθεια για τη διατήρηση και την υποβοήθηση της 

ανάπτυξης, ενώ θα µπορούν και οι µελλοντικές γενεές να πράξουν το ίδιο και να 

ευηµερήσουν (Συµβούλιο της Ε.Ε., 2006). 

Ενώ η Βιώσιµη Ανάπτυξη αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά ζητήµατα του 

αιώνα µας, δεν έχει γίνει αντιληπτό ότι  µας αφορά όλους σε οποιοδήποτε σηµείο του 

πλανήτη κι αν ζούµε. Αναγκαίο είναι να συνειδητοποιηθεί πως ο πλανήτης «απειλείται» 

από  περιβαλλοντικά προβλήµατα που απορρέουν από τις πράξεις του καθένα από εµάς. 

Οι τοπικές κοινωνίες και κάθε κράτος δύναται να συµµετέχει ενεργά στην 

αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση 

ανθρώπου – περιβάλλοντος (φυσικού, κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος). Η φράση 

που διατυπώθηκε στο Ρίο το 1992 «Σκέψου παγκόσµια. ∆ράσε τοπικά» εµπεριέχει µε 

νόηµα όλα όσα πρέπει να συµβούν για να επιτευχθεί η Βιώσιµη Ανάπτυξη. 

 

2.2.2 Ορισµοί της Βιώσιµης Ανάπτυξης 

 

Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί ορισµοί9 της Βιώσιµης Ανάπτυξης, οι οποίοι 

όµως εστιάζουν σε ορισµένες µόνο από τις πτυχές (Οικονοµία, Κοινωνία, Πολιτισµός, 

Περιβάλλον, Πολιτική)  της Βιώσιµης Ανάπτυξης.  

                                                 
9 1. Βιώσιµη Ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να στερεί 

το δικαίωµα των µελλοντικών γενιών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Πηγή: World 
Commission on Environment and Development (1987) Our Common Future, Oxford University 
Press, Oxford. 

   2.Πρωταρχικό στόχο της Βιώσιµης Ανάπτυξης συνιστά η επίτευξη  µιας  δίκαια διανεµηµένης 
οικονοµικής ευµάρειας  σε λογικά επίπεδα ( όπως κι αν ορίζονται) που µπορεί να διατηρηθεί για 
πολλές γενιές. Πηγή : Goodland, R. & Ledoc, G. (1987) Neoclassical Economics and principles 
of sustainable development, Ecological Modelling, Vol. 38 

 3. Η Βιώσιµη Ανάπτυξη ταυτίζεται µε τη θέληση να ακολουθήσουµε µια ορθολογιστική προσέγγιση 
στην οικονοµική πολιτική, να δείξουµε σεβασµό στις µελλοντικές γενιές ενσωµατώνοντας το 
ενδιαφέρον µας για την προστασία του περιβάλλοντος στη λήψη αποφάσεων και προοδευτικά να 
κινηθούµε προς την πλήρη συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων. Πηγή: Barboza, N. (2000) 
Educating for a sustainable future: Africa in action, Prospects, 30 (1), pp.71-85 
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Αν θέλουµε λοιπόν να ορίσουµε επαρκώς τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, θα πρέπει να 

τους εξετάσουµε συνολικά, υιοθετώντας µια ολιστική προσέγγιση. 

Οι απόψεις δεν διίστανται µόνο ως προς τον ορισµό της Βιώσιµης Ανάπτυξης 

αλλά και ως προς τις διαστάσεις της, οι οποίες σύµφωνα µε τις επικρατούσες τάσεις 

είναι η οικονοµική, η κοινωνική, η οικολογική, η πολιτική και η πολιτισµική. 

Κάποιοι µελετητές ωστόσο εστιάζουν σε κάποιες από αυτές ενώ άλλοι, επειδή 

τις θεωρούν αλληλένδετες, τις εννοιολογούν ενιαία (π.χ. κοινωνικοπολιτική, 

κοινωνικοπολιτισµική, κ.ά.) 

Στην παρούσα εργασία θα υιοθετηθεί κατά βάση το εννοιολογικό σχήµα της 

UNESCO που αναφέρεται στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη. 

Ενσωµατώνουµε ωστόσο την πολιτισµική διάσταση στην κοινωνική, ακολουθώντας 

την άποψη των Martens & Rotmans (2005), όπου η έννοια της Βιώσιµης Ανάπτυξης 

άπτεται της κοινωνικοπολιτισµικής, οικονοµικής και οικολογικής ανάπτυξης. 

Επίσης σύµφωνα µε τη ∆ιάσκεψη για τον Τέταρτο Πυλώνα της Βιωσιµότητας 

στη Μελβούρνη το 2004, αναδεικνύεται ο πολιτισµός ως sine qua non της Βιώσιµης 

Ανάπτυξης.  

Συνεπώς, ορίζουµε τις εξής τέσσερις διαστάσεις της Βιώσιµης Ανάπτυξης: 

οικονοµική, κοινωνικοπολιτισµική, οικολογική, πολιτική. 

Ακολούθως, θα αναλυθούν οι διαστάσεις  που ορίστηκαν παραπάνω. 

                                                                                                                                          
4. Ο πιο απλός ορισµός µιας βιώσιµης δραστηριότητας είναι ότι µπορεί να συνεχιστεί στο ορατό 

µέλλον. Ως εκ τούτου διαθέτει τουλάχιστον 3 διαστάσεις : 
• την αποφυγή της άλογης χρήσης των φυσικών πόρων, 
• τη µη παραγωγή αποβλήτων που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα φυσικά συστήµατα, 
• τη µη υπονόµευση της οικονοµικής σταθερότητας. 
Πηγή: Lowe, I. (1990) “Sustainable development: How do we get there?” Australian Society, June , 

No.5. 
5. Βιώσιµη Ανάπτυξη σηµαίνει διασφάλιση: 
• αυταρκών βελτιώσεων της παραγωγικότητας και της ποιότητας ζωής σε κοινότητες και 

κοινωνίες, 
• παραγωγικών διαδικασιών που δεν εξαντλούν τους φυσικούς πόρους και υποβαθµίζουν το 

περιβάλλον, περιορίζοντας έτσι τις επιλογές των φτωχών, των τωρινών και των µελλοντικών 
γενιών, 

• των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των ελευθεριών και της συµµετοχής στις κοινωνίες. Πηγή: Singh, 
N. & Titi, V. (1995). Empowerment Towards Sustainable Development, Zed Books, London, p.8. 
In Teaching and Learning for a Sustainable Future ( a multimedia teacher education programme) 
(2006), UNESCO, version 4.0 www.unesco.org/ education/tlsf/index.htm 
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2.2.3 Οικονοµική διάσταση της ΒΑ 

Η Οικονοµία είναι ένα ανοικτό σύστηµα του οποίου οι κύριες δραστηριότητες  

περιλαµβάνουν την εξόρυξη φυσικών πόρων, την επεξεργασία τους και την 

παραγωγή προϊόντων/υπηρεσιών, καθώς και την ενσωµάτωση της παραγωγής 

αποβλήτων όλων αυτών των διαδικασιών τα οποία µε τους διάφορους φυσικούς 

κύκλους βρίσκουν το δρόµο της επιστροφής τους πίσω στη φύση. Η υπερβολική 

διάθεση αποβλήτων όµως δηµιουργεί µόλυνση (βιολογικές και άλλες αλλαγές στο 

περιβάλλον) και ρύπανση (αρνητικές επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισµό, στη 

χλωρίδα και πανίδα) (Ζαγοριανάκος, 2002). 

Συνεπώς, το οικονοµικό σύστηµα οφείλει να ανταποκρίνεται στις ατοµικές και 

κοινωνικές ανάγκες. Για το σκοπό αυτό οι κανόνες της οικονοµίας θα πρέπει να 

διαµορφώνονται έτσι ώστε αφενός να προάγεται η ατοµική πρωτοβουλία (ίδια ευθύνη) 

αφετέρου τα ατοµικά συµφέροντα να υπηρετούν τα κοινά συµφέροντα (κοινή ευθύνη) 

µε σκοπό την εξασφάλιση της ευηµερίας των τωρινών και των µελλοντικών γενιών. Οι 

κανόνες αυτοί θα πρέπει να οργανωθούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα ατοµικά και τα κοινά 

συµφέροντα να εναρµονίζονται µεταξύ τους. 

Οι κοινωνικές και ανθρώπινες σχέσεις θα πρέπει να στηρίζονται στην 

οικονοµική αποδοτικότητα της κοινωνίας και στη βάση της παραγωγής και να 

αυξάνονται όχι µόνο ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά. 

Στον οικονοµικό τοµέα, βιωσιµότητα σηµαίνει παροχή οικονοµικής πρόνοιας, 

στο παρόν και στο µέλλον, βασισµένη στο «φυσικό κεφάλαιο». Ως εκ τούτου, οι 

φυσικοί πόροι θεωρούνται η βάση του οικονοµικού συστήµατος. 

Η αγορά (οι τιµές) πρέπει να κινείται βάσει της διαθεσιµότητας των πόρων, 

της παραγωγής των αγαθών και των υπηρεσιών. 

Οι περιοριστικές συνθήκες ανταγωνισµού πρέπει να επιτρέπουν τη 

δηµιουργία και διατήρηση οµαλής λειτουργίας των αγορών και να ενθαρρύνουν τις 

καινοτοµίες. Έτσι, θα είναι πλεονεκτικές οι µακράς πνοής αποφάσεις και θα 

προωθηθούν οι κοινωνικές βελτιώσεις σε συνδυασµό µε τις µελλοντικές ανάγκες. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙ∆ΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ανάλυση κόστους – κέρδους, οικονοµική  

ανάπτυξη, οικονοµική αποδοτικότητα, τιµές,  

αγορά, πληθωρισµός, προσφορά, ζήτηση, 

αξία, νοµισµατική σταθερότητα, 

απασχόληση, εισόδηµα 

ΦΥΣΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ φυσικός πόρος, ανάλυση κύκλου ζωής,  

οικονοµίες σταθερής κατάστασης,  

βιώσιµη κατανάλωση, βιώσιµη 

παραγωγή, ανανεώσιµες & µη ανανεώσιµες  

πηγές ενέργειας 

 

2.2.4 Κοινωνικοπολιτισµική διάσταση της ΒΑ 

 

«Ο πολιτισµός σταδιακά αναδύεται µέσα από την κοινωνική βιωσιµότητα και 

αναγνωρίζεται ο ιδιαίτερος ρόλος του στη Βιώσιµη Ανάπτυξη. Στα πλαίσια της 

κοινωνικής ανάπτυξης, ο πολιτισµός ορίζεται ευρύτερα ως «ένα ενιαίο πλέγµα 

διακριτών πνευµατικών, υλικών, διανοητικών και συναισθηµατικών στοιχείων που 

χαρακτηρίζουν µια κοινωνία ή µια κοινωνική οµάδα. Συµπεριλαµβάνει όχι µόνο τις 

τέχνες και τα γράµµατα, αλλά και τον τρόπο ζωής, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τα 

αξιακά συστήµατα, τις παραδόσεις και τις πεποιθήσεις» (UNESCO, 1995:22 in 

Duxbury & Gillette, 2007:4). 

Η ανάπτυξη θεωρείται κοινωνικοπολιτισµικά βιώσιµη όταν επιτυγχάνει την 

κοινωνική δικαιοσύνη µέσω της ισότιµης κατανοµής του πλούτου, της εξάλειψης της 

φτώχειας και της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, όπως είναι η εκπαίδευση και η 

υγειονοµική περίθαλψη σε όλα τα µέλη της κοινωνίας, ιδιαίτερα σε εκείνους που είναι 

σε δυσχερή θέση, ενώ παράλληλα προάγει τη διατήρηση του πολιτισµού και των 

παραδόσεων των λαών.  
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Η κοινωνικοπολιτισµική διάσταση της ΒΑ βασίζεται στην αντίληψη ότι ο 

άνθρωπος, καθώς και τα έργα του (πολιτισµός) συνιστούν σηµαντικό µέσο ανάπτυξης 

και ο κύριος στόχος της είναι όχι µόνο η διαφύλαξη των τωρινών και των µελλοντικών 

γενιών, αλλά και του πολιτισµού τους. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, κάθε µέλος της κοινωνίας πρέπει να 

απολαµβάνει τα οφέλη από την κοινωνική αλληλεγγύη, καθώς και να συνεισφέρει 

στην κοινότητα ανάλογα µε τις δυνατότητές του, έτσι ώστε το δυναµικό της 

παραγωγικότητας όλης της κοινωνίας να διατηρηθεί και για τις µελλοντικές γενιές. 

Επίσης, θα πρέπει να καλλιεργηθεί ανοχή, ανεκτικότητα και ενσυναίσθηση  απέναντι 

στην πολιτισµική ετερότητα.  

Η κοινωνικοπολιτισµική βιώσιµη ανάπτυξη επιτυγχάνεται µέσω της 

υιοθέτησης προτύπων κοινωνικής συµπεριφοράς που προωθούνται µέσω µιας σωστής 

διακυβέρνησης µε στόχο την προστασία και την ενδυνάµωση των δηµοκρατικών, 

υγιών, ασφαλών και δίκαιων κοινωνιών, βασισµένων στην κοινωνική ένταξη και 

συνοχή• κοινωνιών, οι οποίες θα σέβονται τα θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα, την 

πολιτιστική & πολιτισµική ποικιλότητα και θα διασφαλίζουν την ισότητα ανδρών και 

γυναικών καταπολεµώντας κάθε µορφή διάκρισης (Βαληνάκης, 2007).   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙ∆ΙΑ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ νερό, τροφή, στέγαση, ένδυση, κοινωνική  

ασφάλιση, ιατροφαρµακευτική  

περίθαλψη, ανθρώπινα δικαιώµατα 

∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ εκπαίδευση, πολιτισµός,  

διαπολιτισµικότητα, πολιτισµική  

ποικιλότητα, πολιτιστική κληρονοµιά,  

ισότητα µεταξύ των γενιών, 

ενσυναίσθηση, κοινωνική ένταξη, 

κοινωνική συνοχή, ισότητα των δύο 

φύλων, συµµετοχή, ειρήνη, διαχείριση  

κινδύνου, κοινωνική δικαιοσύνη  
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2.2.5 Οικολογική διάσταση της ΒΑ 

Το φυσικό περιβάλλον είναι η φυσική ρύθµιση µέσα στην οποία ζούµε, και η 

ΒΑ επιβάλλει να αναγνωρίσουµε τα όρια του συγκεκριµένου περιβάλλοντος. Οι 

ποσότητες των φυσικών πόρων που υπάρχουν στον πλανήτη δεν είναι απεριόριστες. 

Ορισµένοι από αυτούς τους πόρους, όπως είναι τα δέντρα και τα άγρια ζώα, είναι 

ανανεώσιµα εφόσον αφήσουµε ανέπαφες την ανάπλαση και την αναπαραγωγή τους. 

Άλλοι όµως πόροι, όπως τα ορυκτά, είναι ανανεώσιµοι µε αργούς ρυθµούς ενώ η 

συνεχής και έντονη εκµετάλλευσή τους εξαντλεί τα συνολικά αποθέµατα.  

Για τους παραπάνω λόγους, λοιπόν, πρέπει να ελαχιστοποιήσουµε την 

κατανάλωση όλων των φυσικών πόρων, όχι µόνο των µη ανανεώσιµων, αλλά και των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα εξαρτάται από την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και της 

βιοποικιλότητας. 

Μια άλλη πτυχή της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας είναι η ελαχιστοποίηση 

των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα παγκόσµια οικοσυστήµατα και 

η διατήρηση της γης σε υγιή κατάσταση. Φυσικά οικοσυστήµατα µπορούν να 

επιβιώσουν αυτών των επιπτώσεων γιατί είναι µικρά σε έκταση ώστε να µπορεί η γη να 

τα ανακτήσει. Ένα οικολογικά βιώσιµο σύστηµα διατηρεί, λοιπόν, τους φυσικούς 

πόρους σε σταθερά επίπεδα, χωρίς να τους εξαντλεί. Αυτό σχετίζεται και µε 

παράγοντες όπως η βιοποικιλότητα, η διατήρηση της ατµοσφαιρικής ισορροπίας, η 

αποδοτικότητα του εδάφους, καθώς και άλλα συστήµατα του φυσικού περιβάλλοντος 

που συνήθως ταξινοµούνται ως µη οικονοµικοί πόροι.  

Σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων ΒΑ, οι περιβαλλοντιστές 

επικεντρώνονται στα λεγόµενα «περιβαλλοντικά όρια», εννοώντας τα όρια του φυσικού 

περιβαλλοντικού συστήµατος, τα οποία δεν πρέπει να παραβιάζονται µέσω της άλογης 

κατανάλωσης, έτσι ώστε να µην οδηγηθεί ο πλανήτης σε µη αναστρέψιµες φυσικές 

καταστροφές.  
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Εποµένως, από οικολογική άποψη, βιωσιµότητα σηµαίνει οριοθέτηση στην 

κατανάλωση και στην αύξηση του πληθυσµού, περιορισµός της ρύπανσης καθώς και 

βελτίωση των µεθόδων παραγωγής, εξοικονόµηση υδάτινων πόρων, διαφύλαξη των 

δασών και εµπλουτισµός των εδαφών. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

φυσικοί πόροι, αέρας, νερό, έδαφος, δάσος,  

βιοποικιλότητα, βιότοποι, ενδιαιτήµατα, απειλούµενα  

είδη, προστασία, οικόσφαιρα, οικοσυστήµατα,  

ισότητα των ειδών, φέρουσα ικανότητα  

 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

στερεά απόβλητα, υγρά απόβλητα, εναέριοι ρύποι,  

ρύπανση, µόλυνση, χωµατερές, ανακύκλωση, 

επαναχρησιµοποίηση, 

βιολογικοί καθαρισµοί 

 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, κατά κεφαλή  

κατανάλωση ενέργειας, οικολογικό αποτύπωµα,  

ποσοστό χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες  

και µη πηγές, µεταφορές,  

βιοκαύσιµα, βιοµηχανία, γεωργία,  

βιολογικές καλλιέργειες, οικιακή παραγωγή  

ενέργειας, φωτοβολταϊκά  

 

                                    2.2.6 Πολιτική διάσταση της ΒΑ 

 «Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Σύνοδο Κορυφής για το Σχέδιο Εφαρµογής της 

Βιώσιµης Ανάπτυξης, η ΒΑ βασίζεται σε ορθές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και 

οικονοµικές πολιτικές, δηµοκρατικούς θεσµούς, ευνοµία, µέτρα ενάντια στη διαφθορά, 

ισότητα των δυο φύλων και ένα ελκυστικό επενδυτικά περιβάλλον» (WSSD, 2003:1 

στο Barclay, 2004:3). 

Συνεπώς, η πολιτική διάσταση συνιστά για τη ΒΑ προαπαιτούµενο παράγοντα 

όλων των υπολοίπων, αφού δεν µπορεί να υλοποιηθεί η βιωσιµότητα αν δεν 

υιοθετηθούν ανάλογες πολιτικές, σε τοπικό, εθνικό & διεθνές επίπεδο.  

Είναι αναγκαίο λοιπόν, ιδιαίτερα για τις αναπτυσσόµενες χώρες, να υπάρξει 

σωστή διακυβέρνηση καθώς και δυναµική πλαισίωση από διεθνείς οργανισµούς στους 
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τοµείς της οικονοµίας, των µεταφορών, της τεχνολογίας και του εµπορίου, αλλά και 

ισότιµη συµµετοχή τους στη λήψη αποφάσεων σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Η πολιτική διάσταση της ΒΑ αφορά στη διεθνή, κρατική & τοπική µέριµνα, 

στη δράση ΜΚΟ για την εφαρµογή της δηµοκρατίας, καθώς και στην ατοµική 

πρωτοβουλία.  

Στηρίζει την πρόσβαση όλων των πολιτών στην ακριβή και διαφανή 

πληροφόρηση, αλλά και τη συµµετοχή τους στη λήψη αποφάσεων.  

Στα πλαίσια της πολιτικής βιωσιµότητας, η πολιτεία πρέπει να διατηρεί και να 

σέβεται την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και να συµβάλλει στην ελεύθερη ανάπτυξη 

την ανθρώπινης προσωπικότητας, µε στόχο τη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης 

για τις τωρινές και τις µελλοντικές γενιές.  

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙ∆ΙΑ 

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (GOVERNANCE) µέτρα, δηµοκρατία, επίλυση συγκρούσεων,  

λήψη απόφασης, νοµοθετικό πλαίσιο 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ιδιότητα πολίτη, πολιτική βούληση,  

συµµετοχή, δύναµη, σεβασµός, ανοχή 

   

 

Κατακλείδα 

 

 Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι ενώ η Βιώσιµη Ανάπτυξη αποτελεί 

ένα από τα πιο σηµαντικά θέµατα του αιώνα µας, δεν έχει γίνει αντιληπτό ότι  µας 

αφορά όλους σε οποιοδήποτε σηµείο του πλανήτη κι αν ζούµε.  

Εποµένως, είναι αναγκαίο να συνειδητοποιήσουµε πως ο πλανήτης 

«απειλείται» από  περιβαλλοντικά προβλήµατα που απορρέουν από τις πράξεις του 

καθένα από εµάς. Οι τοπικές κοινωνίες και κάθε κράτος δύναται να συµµετέχει ενεργά 

στην αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων επαναπροσδιορίζοντας τη 

σχέση ανθρώπου – περιβάλλοντος (φυσικού, κοινωνικοπολιτισµικού, οικονοµικού, 

πολιτικού). 
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«Η ΒΑ συνδέεται µε αλλαγή σε στάσεις, αξίες, συµπεριφορές σε επίπεδο 

ατοµικό και κοινωνικό, δεδοµένου ότι οι προσωπικές αντιλήψεις και αξίες επηρεάζουν 

την άποψη που υιοθετούµε για τον κόσµο και φιλτράρουν την αντίδρασή µας απέναντι 

στα προβλήµατα του περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό, η επίτευξή της έχει συνδεθεί µε 

την εκπαίδευση» (Ταµουτσέλη, 2009:14). 

 

2.3 Εκπαίδευση για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (ΕΒΑ) 

 
∆ιανύουµε τη ∆εκαετία της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (2005-2014), όπως 

ορίστηκε από τα Ηνωµένα Έθνη. 

«Η εκπαίδευση για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη άρχισε να προτάσσει επιτακτικά την 

ανάγκη βελτίωσης της ικανότητας των ανθρώπων να χειριστούν ζητήµατα 

περιβάλλοντος, ανάπτυξης και πολιτισµικής ετερότητας» (UNESCO, 2001 στο 

Κωστούλα – Μακράκη, Ν. & Μακράκης, Β., 2006:57). 

Στα πλαίσια της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη στα σύγχρονα 

αναλυτικά προγράµµατα δεν προβλέπεται η διδασκαλία για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη ως 

ένα ξεχωριστό µάθηµα, αλλά αντιµετωπίζεται διαθεµατικά. Εφαρµόζοντας τη 

διαθεµατική προσέγγιση έχουν επίσης καταβληθεί προσπάθειες ενσωµάτωσης είτε των 

ΤΠΕ  είτε της Αγγλικής Γλώσσας.  

 Αναφερόµενοι στην περίπτωση της Αγγλίας, το 1999 η Εκπαίδευση για τη 

Βιώσιµη Ανάπτυξη αντικατέστησε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Αναλυτικό 

Πρόγραµµα. Παρόλα αυτά, η αλλαγή έλαβε χώρα χωρίς να γίνει εµβάθυνση στην 

έννοια της Βιώσιµης Ανάπτυξης και στους τρόπους που µπορεί να προαχθεί. Υπήρξε 

διαχωρισµός ανάµεσα στην ΠΕ10 και στην  Εκπαίδευση για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη 

δίχως να γίνει εκτενής αναφορά στις οµοιότητες και τις διαφορές τους (Chatzifotiou, 

2002). 

Επίσης, στο Σκανδιναβικό χώρο έχουν αναπτυχθεί πολυάριθµα προγράµµατα 

για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη. H Lund (2006), εστιάζοντας στη διαπολιτισµική διάσταση 

της Βιώσιµης Ανάπτυξης, περιγράφει πώς µέσω της διδασκαλίας των Αγγλικών στη 

                                                 
10  Περιβαλλοντκή Εκπαίδευση 
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Νορβηγία θίγονται ζητήµατα διαπολιτισµικότητας και καλλιεργείται η διαπολιτισµική 

συνείδηση. Η ίδια αναφέρει ότι ήδη από το 1925, πολιτισµικά και πολιτιστικά στοιχεία 

που αφορούν τις αγγλόφωνες χώρες έχουν ενσωµατωθεί στη διδασκαλία της Αγγλικής , 

προωθώντας έτσι τη διαπολιτισµική κατανόηση και επικοινωνία. 

Στο Νεπάλ, σε µια καθαρά αγροτική περιοχή της Ινδίας, στην Εκπαίδευση για 

τη Βιώσιµη Ανάπτυξη στα δηµοτικά σχολεία, συµµετέχουν οι διευθυντές, οι δάσκαλοι, 

οι γονείς και οι µαθητές (Whole School Approach – Ολιστική Προσέγγιση) (WSA)11. 

Έµφαση δίνεται στη συµµετοχή των γονέων στην παρότρυνση των παιδιών τους να 

υιοθετήσουν ένα «βιώσιµο» τρόπο ζωής ( Pradhan, 2007). 

Όσον αφορά στην Ιαπωνία, σχετικά µε τα σχολικά εγχειρίδια της Αγγλικής, αν 

και υποστηρίζεται ότι προωθούν τη βιωσιµότητα, ως προς την προστασία του 

περιβάλλοντος, στην πραγµατικότητα µένουν στο «ρηχό» περιβαλλοντισµό 

παρουσιάζοντας τη φύση αποκλειστικά ως µέσο ικανοποίησης των ανθρώπινων 

αναγκών. Συνεπώς εκφράζουν ανθρωποκεντρισµό και µη γνήσια οικολογική συνείδηση 

(Stibbe, 2004). 

Στα πλαίσια της Συνδιάσκεψης για την Εκπαίδευση για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη 

το 2006 στην Ταϊλάνδη, ο Bacha  υποστηρίζει ότι  αναφέρονται προγράµµατα 

Εκπαίδευσης για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη σε περισσότερες από 60 χώρες στις περιοχές 

της Ασίας και του Ειρηνικού. Ο ίδιος στη διατριβή του διερευνά τη σύσταση του 

αναλυτικού προγράµµατος του µαθήµατος της Αγγλικής σε πανεπιστηµιακό επίπεδο 

στο Πανεπιστήµιο Kanda στην Ιαπωνία. Ασχολείται µε την ανάπτυξη της γλωσσικής 

ικανότητας παράλληλα µε την ενασχόληση µε θέµατα Βιώσιµης Ανάπτυξης, 

πολιτισµικά, θρησκευτικά, διεθνών σχέσεων, παγκοσµιοποίησης και περιβαλλοντικά. 

Όσον αφορά στον Ελλαδικό χώρο, έχουν διενεργηθεί πολυάριθµες µελέτες, για 

την ενσωµάτωση είτε της διαπολιτισµικής είτε της περιβαλλοντικής διάστασης της 

Βιώσιµης Ανάπτυξης στο αναλυτικό πρόγραµµα.  

Συγκεκριµένα στον τοµέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κάποιες µελέτες 

εστιάζουν στα σχολικά εγχειρίδια σε σχέση µε την ΠΕ (Korfiatis et al., 2003), άλλες 

στις ιδέες των µαθητών για το περιβάλλον (Boyes et al.,1999) και κάποιες άλλες στη 

διδακτική µεθοδολογία για την ΠΕ (Agelidou et al.2000). Επίσης, άλλες 

                                                 
11  Ολιστική προσέγγιση. Η έννοια της θα αναλυθεί σε επόµενο κεφάλαιο. 
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πραγµατεύονται έννοιες όπως η φύση και το περιβάλλον (Flogaitis & Agelidou, 2003) 

και ορισµένες µελετούν την επιµόρφωση των δασκάλων για την ΠΕ 

(Papadimitriou,1995) (Chatzifotiou, 2005:504).  

 

2.3.1 Ολιστική προσέγγιση & Βρετανικό Πλαίσιο ΕΒΑ 

 

Στα πλαίσια της Παγκόσµιας Συνδιάσκεψης της UNESCO για την αξιολόγηση 

της πορείας εφαρµογής της ΕΒΑ στον κόσµο, στη Βόννη τον Απρίλιο του 2009, 

παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα παγκόσµιας έρευνας σχετικά µε την ενσωµάτωση 

της ΕΒΑ στο  εκπαιδευτικό σύστηµα διαφόρων χωρών. Η έρευνα κατέδειξε  ότι η ΕΒΑ 

εφαρµόζεται εν µέρει και µε αργούς ρυθµούς. 

Ως εµπόδια στην εφαρµογή της ΕΒΑ αναγνωρίζονται τα εξής: 

• Η διαµερισµατοποίηση (ο κατακερµατισµός) & τεχνικοποίηση της 

γνώσης, τα οποία αντανακλώνται στα ΑΠΣ και στη συνέχεια 

εφαρµόζονται στη σχολική πρακτική. 

• Η ελλιπής ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση σε ζητήµατα 

ΕΒΑ 

 

Σύµφωνα πάντα µε την UNESCO (2009), η ΕΒΑ οφείλει να είναι µια 

εκπαίδευση κοινωνικά κριτική και βαθειά πολιτική. 

Η έννοια της ολιστικής σχολικής ανάπτυξης και η ΕΒΑ είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένες, κυρίως επειδή και οι δύο συνδέονται µε αλλαγές σε αξίες, στάσεις και 

συµπεριφορές που ανταποκρίνονται και στηρίζουν ένα βιώσιµο τρόπο ζωής 

(Ταµουτσέλη, 2009:19). 

Μέσα από την ολιστική προσέγγιση επιχειρείται η εφαρµογή µιας συµβιωτικής 

σχέσης µε το περιβάλλον12, προσαρµοσµένης στις τοπικές συνθήκες και ανάγκες, από 

την εκπαιδευτική ηγεσία, τη διεύθυνση, τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές, 

συνδέοντας τη γνώση για την ΕΒΑ µε βιώσιµες στάσεις και δράσεις. 

                                                 
12  φυσικό, οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισµικό  
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Αντιµετωπίζοντας την ΕΒΑ ως ένα δυναµικό πεδίο, η ολιστική προσέγγιση 

δίνει έµφαση στην εκπαίδευση ως εκπαιδευτική διαδικασία και πράξη και όχι ως 

αποτέλεσµα. Έναντι της λήψης αποφάσεων αποκλειστικά από την εκπαιδευτική ηγεσία, 

η ολιστική προσέγγιση προάγει τη συνδιαµόρφωση του σχεδίου εφαρµογής της ΕΒΑ 

στο σχολικό πλαίσιο από τους άµεσα εµπλεκοµένους στην εκπαίδευση, τη διεύθυνση, 

τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές. Συνεπώς ενθαρρύνει τη χειραφέτηση 

εκπαιδευτικών και µαθητών, έτσι ώστε το σχέδιο υλοποίησης της ΕΒΑ να ικανοποιεί 

τις ανάγκες και επιθυµίες τους. Ένα σχέδιο υλοποίησης προσαρµοσµένο στις 

ιδιαιτερότητες του κάθε σχολείου θα κάνει πιο προσιτή την έννοια της ΕΒΑ και θα 

συµβάλει στην ενσωµάτωσή της  στη λειτουργία του σχολείου. 

Το Βρετανικό Πλαίσιο για την ΕΒΑ συνιστά µια προσπάθεια ολιστικής 

προσέγγισης της ΕΒΑ και υποστήριξης της υλοποίησής της. 

Στα πλαίσια της προσπάθειας ένταξης της βιωσιµότητας σ’ όλα τα πεδία 

εκπαίδευσης και µάθησης, το Τµήµα  Παιδιών, Σχολείων και Οικογενειών (DCSF) 

δηµιούργησε ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την ΕΒΑ (DCSF, 2008a). Αυτό 

θεµελιώνεται σε πέντε αρχές του κυβερνητικού σχεδίου δράσης του Η.Β. για τη ΒΑ: 

 

� Να ζούµε χωρίς να επιβαρύνουµε το περιβάλλον. 

� Να προάγουµε µια δυνατή, υγιή και δίκαιη κοινωνία. 

� Να στοχεύουµε σε µια βιώσιµη οικονοµία. 

� Να χρησιµοποιούµε την επιστηµονική γνώση υπεύθυνα. 

� Να προωθούµε µια σωστή διακυβέρνηση. 

 

Η εκπαιδευτική πολιτική του προαναφερθέντος τµήµατος έχει πολλές 

παραµέτρους. Ειδικότερα για τα σχολεία, υπάρχει µια πύλη που αφορά στα Βιώσιµα 

Σχολεία (DCSF, 2008b). Προτείνει ένα Εθνικό Πλαίσιο (DCSF, 2008c) βάσει του 

οποίου αυτοαξιολογούνται τα σχολεία για να γίνουν πιο βιώσιµα στον τρόπο 

λειτουργίας τους, στις σχέσεις τους µε την τοπική κοινωνία και στο πρόγραµµα 

σπουδών τους.  
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     Ως µέσο υλοποίησης της ΕΒΑ παρουσιάζεται το σύστηµα των  « 8 διόδων».13 

Σύµφωνα µε τον Pitt (2009), oι πρώτες πέντε δίοδοι (∆ιατροφή, Ενέργεια & 

Νερό, Μεταφορές & Κυκλοφοριακό, Κατανάλωση & Απορρίµµατα, Κτιριακή υποδοµή 

& Περιβάλλων χώρος) εστιάζουν σε περιβαλλοντικά ζητήµατα, ενώ οι υπόλοιπες 

τρεις πραγµατεύονται τον τρόπο που αυτά προβάλλονται (Ένταξη & Συµµετοχή, 

Τοπική ευηµερία, Παγκόσµια διάσταση).  

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι οι «δίοδοι» είναι αλληλένδετες. Καµία δίοδος δεν 

είναι αποκλειστικά περιβαλλοντική. Παραδείγµατος χάρη, η κατανάλωση τροφίµων 

έχει οικονοµικές και κοινωνικές προεκτάσεις, τοπικά και παγκόσµια. 

 

ΒΙΩΣΙΜΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  

Για τους µαθητές, την κοινωνία & το περιβάλλον 
Οι «8 δίοδοι» για τη βιωσιµότητα 
 

Η στρατηγική του DCSF για τα Βιώσιµα Σχολεία αποτελείται από 8 βιώσιµες 

«διόδους». Η καθεµιά παίζει ρόλο σε όλα τα πεδία της σχολικής ζωής – το πρόγραµµα 

σπουδών, το σχολικό χώρο και την κοινωνία. Τα σχολεία µπορούν να γίνουν βιώσιµα 

ακολουθώντας όλες τις διόδους στο σύνολό τους ή τουλάχιστον κάποιες από αυτές. 

 

∆ιατροφή 

 

Η ανθυγιεινή διατροφή συντελεί στην παχυσαρκία, στην κακή υγεία, στην 

ελλιπή συγκέντρωση καθώς και στη χαµηλή απόδοση.  

 Το Βιώσιµο Σχολείο οφείλει να προάγει τις υγιεινές και βιολογικές τροφές, να 

βοηθά τους µαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τη δοµή και την προέλευση των 

τροφών, προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον και υποστηρίζοντας τους τοπικούς 

παραγωγούς και προµηθευτές καθώς και το «δίκαιο εµπόριο»14. 

 

                                                 
13  8 doorways.  Ακολούθως παρατίθεται η ανάλυσή τους σύµφωνα µε το DCSF. 
14 «δίκαιο εµπόριο» (fair trade): στόχος του ∆ίκαιου Εµπορίου είναι η προώθηση της ηθικής και 
υπεύθυνης κατανάλωσης, και επίσης η διάθεση στην αγορά προϊόντων που προέρχονται από µικρούς 
παραγωγούς από φτωχές χώρες  http://www.fairtrade.gr.  
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Ενέργεια & Νερό 

 

Οι αυξανόµενες ανάγκες του πλανήτη για ενέργεια και νερό γεννούν 

προβλήµατα για τις µελλοντικές γενιές. Τα οικολογικά µέτρα βοηθούν τα σχολεία να 

µειώσουν το οικολογικό τους αποτύπωµα. Μειώνοντας τα σχολεία την ποσότητα 

ενέργειας και νερού που καταναλώνουν, περιορίζουν τα λειτουργικά τους έξοδα. Τα 

χρήµατα που αποταµιεύουν, τα επενδύουν στη βελτίωση του σχολικού χώρου. Τα 

Βιώσιµα Σχολεία πρέπει να προάγουν την εξοικονόµηση ενέργειας, τις ανανεώσιµες 

πηγές ενέργειας και τη διατήρηση των υδατικών πόρων για τους µαθητές και ευρύτερα 

για όλη την κοινωνία. 

 

Μεταφορές & Κυκλοφοριακό 

 

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, τα αυτοκίνητα που µεταφέρουν τους 

µαθητές στο σχολείο ευθύνονται για το 16%15 της πρωινής κυκλοφορίας και την 

αύξηση των ρύπων κοντά στα σχολεία. Η µεταφορά των µαθητών στο σχολείο µε το 

αυτοκίνητο µειώνει την ανεξάρτητη κινητικότητά τους, την καθηµερινή σωµατική τους 

άσκηση και δεν τους επιτρέπει να µάθουν για την οδική ασφάλεια. Εκτός αυτών, η 

αύξηση της χρήσης οχηµάτων εντείνει την κυκλοφοριακή συµφόρηση και οδηγεί στην 

αύξηση των οδικών ατυχηµάτων και της ρύπανσης.  

Τα «γκρουπάκια»16 και η χρήση των µέσων µαζικής µεταφοράς αµβλύνουν 

αυτά τα ζητήµατα. Το περπάτηµα και η ποδηλασία συνιστώνται ως βιώσιµες 

εναλλακτικές λύσεις. Βελτιώνουν τη φυσική κατάσταση, προάγουν την 

αυτοσυγκέντρωση και αποτελούν καλές συνήθειες για µια ποιοτική ζωή. 

 

 

 

 

                                                 
15 Στατιστικά δεδοµένα για το Η.Β. 
16 Οµαδικές µετακινήσεις µε αυτοκίνητο 
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Κατανάλωση & Απορρίµµατα 

 

Μέσω της βιώσιµης κατανάλωσης συµβάλλουµε στη µείωση των 

απορριµµάτων και στην αλλαγή της υπερκαταναλωτικής νοοτροπίας. Υιοθετούµε ως 

σχολεία το σύνθηµα «µειώνω, επαναχρησιµοποιώ & ανακυκλώνω». Καταναλώνοντας 

τοπικά προϊόντα και λαµβάνοντας υπηρεσίες υψηλών περιβαλλοντικών προδιαγραφών, 

µειώνουµε το λειτουργικό κόστος και υποστηρίζουµε την τοπική αγορά. 

 

Κτιριακή υποδοµή & Περιβάλλων χώρος 

 

Ο σχεδιασµός και η διαχείριση του σχολικού χώρου συντελούν στην 

περιβαλλοντική απόδοση και στη δυνατότητα του σχολείου να µεταδώσει στους 

µαθητές ένα βιώσιµο τρόπο ζωής. Ένα εργονοµικό, λειτουργικό σχολείο θα ήταν 

ιδανικό για τους µαθητές και το διδακτικό προσωπικό. Το στοιχείο της βιωσιµότητας 

στο σχεδιασµό, στις ΤΠΕ, στον εξοπλισµό καθώς και στη διαχείριση του 

περιβάλλοντος χώρου τίθεται ως προϋπόθεση για τη δηµιουργία ενός Βιώσιµου 

Σχολείου. Εν κατακλείδι, η υιοθέτηση βιώσιµης νοοτροπίας, συµβάλλει στην ευηµερία 

των µαθητών καθώς και των διδασκόντων. 

 

Ένταξη & Συµµετοχή 

 

Η δυνατότητα των κοινωνιών για αρµονική συνύπαρξη εξαρτάται από την 

ικανότητά τους να εκτιµήσουν και να διαχειριστούν τη διαφορά και την ποικιλοµορφία. 

Η ένταξη και η συµµετοχή είναι σηµαντικοί στόχοι της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιµη 

Ανάπτυξη. Τα Βιώσιµα Σχολεία οφείλουν να προωθούν την πολυπολιτισµικότητα, τη 

διαπολιτισµικότητα και την κοινωνική συνοχή, δηµιουργώντας  φιλικό κλίµα για όλους. 

Οφείλουν να προάγουν την καθολική συµµετοχή και συµβολή. Πρέπει να τίθενται κατά 

των διακρίσεων και της αδικίας οποιασδήποτε µορφής και για οποιοδήποτε αιτία και να 

εµφυσούν στους µαθητές τον διά βίου σεβασµό για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τις 

ανθρώπινες ελευθερίες, τους διαφορετικούς πολιτισµούς και τη δηµιουργική έκφραση. 
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Τοπική Ευηµερία 

 

Λόγω της κεντρικής θέσης των σχολικών εγκαταστάσεων και των 

εκτεταµένων σχολικών δικτύων, τα σχολεία  οφείλουν να δρουν ως κόµβοι µάθησης 

και σαν καταλύτες για την αλλαγή των τοπικών κοινωνιών.  

Στοχεύοντας στην αντιµετώπιση των τοπικών προκλήσεων, τα σχολεία πρέπει 

να δίνουν στους µαθητές τη δυνατότητα να ενηµερώνονται για τα τοπικά ζητήµατα, 

προάγοντας έτσι τη σύνδεση του σχολείου µε την τοπική κοινωνία. 

 Οι µαθητές θα πρέπει να έρχονται οι ίδιοι σε επαφή µε τα κέντρα λήψης 

αποφάσεων και να αποκτούν εφαρµοσµένες δεξιότητες,  προχωρώντας από τη σχολική 

µελέτη στην τοπική δράση. 

 

Παγκόσµια διάσταση 

 

Η αυξανόµενη αλληλεξάρτηση µεταξύ των χωρών αλλάζει την 

κοσµοαντίληψή µας, συµπεριλαµβανοµένης και της κουλτούρας µας. Τα Βιώσιµα 

Σχολεία µπορούν να συντελέσουν σε αυτό, µεταδίδοντας στους µαθητές µια υπεύθυνη 

στάση απέναντι σε διεθνή ζητήµατα, όπως είναι η φτώχεια, η κλιµατική αλλαγή κ.ά. 

 Συνεπώς, τα σχολεία οφείλουν να ωθήσουν τους νέους να υιοθετήσουν µια 

υπεύθυνη στάση απέναντι στα διεθνή ζητήµατα.17 

 

 

 

 
 

                    

 

                                                 
17

Πύλη για τα Βιώσιµα Σχολεία του Βρετανικού Υπουργείου Παιδείας: 

  www.teachernet.gov.uk/sustainableschools  
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2.4 Κριτική Θεωρία, ΕΒΑ & ΑΠΣ Αγγλικής Γλώσσας 

 

Κριτική Θεωρία Habermas: 

 

O Jurgen Habermas θεωρείται ο πιο σηµαντικός Γερµανός διανοητής της 

δεκατίας του ’80. Ως φιλόσοφος και κοινωνιολόγος αγγίζει πλήθος θεµάτων που 

άπτονται των κοινωνικών επιστηµών, της κοινωνικής θεωρίας και της ιστορίας των 

ιδεών στη ρηξικέλευθη κριτική θεωρία της γνώσης και των ανθρώπινων 

ενδιαφερόντων. Η θεωρία του εφορµάται από την παράδοση της Γερµανικής σκέψης, 

από τον Kant στον Marx και έχει συσχετιστεί µε τη Σχολή των Κριτικών Θεωρητικών 

της Φρανκφούρτης, η οποία υπήρξε πρωτοπόρος στη µελέτη της συσχέτισης των ιδεών 

του Marx και του Freud (Mezirow, 1981). 

 

Τα  τρία γνωσιακά ενδιαφέροντα του Habermas 

 

O Habermas διαχωρίζει το ανθρώπινο ενδιαφέρον (το οποίο οδηγεί στη 

γνώση) σε τρία πεδία. Αυτά τα πεδία ορίζουν κατηγορίες που σχετίζονται µε τον τρόπο 

που ερµηνεύουµε τη γνώση. «…η γνώση που οι άνθρωποι παράγουν καθορίζεται εν 

µέρει από το ενδιαφέρον που τους παρακινεί» (Habermas (1972) στο Κωστούλα – 

Μακράκη & Μακράκης, 2006: 82).Ορίζονται δηλαδή ως «γνωσιοκαθοριστικά» 

(“knowledge constituent”).Αυτά τα πεδία καθορίζουν τα γνωσιακά ενδιαφέροντα και τα 

µαθησιακά πεδία. 

 

Τεχνικό Ενδιαφέρον 

 

Το τεχνικό ενδιαφέρον εστιάζει στο πώς ελέγχουµε και διαχειριζόµαστε το 

περιβάλλον µας. Σε αυτό βασίζεται η εµπειρικοαναλυτική έρευνα, η οποία διέπεται από 

τεχνικούς κανόνες και επικεντρώνεται στην περιγραφή της «αντικειµενικής» 

πραγµατικότητας, όπως την αντιλαµβανόµαστε µέσω των αισθήσεων. 
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«Το τεχνικό γνωσιακό ενδιαφέρον βασίζεται στην αρχή ότι ο εκπαιδευτικός  

διδάσκει και ο µαθητής µαθαίνει… υποστηρίζεται από έναν εργαλειακό ορθολογισµό 

που προσανατολίζεται στον έλεγχο και τη διαχείριση, µε την έννοια ότι επιχειρεί να 

επιφέρει τα επιθυµητά εκπαιδευτικά αποτελέσµατα που αξιολογούνται ως σηµαντικά 

από τις εκπαιδευτικές αρχές» (ό.π. : 84 – 85). 

  

Πρακτικό Ενδιαφέρον 

 

Το πρακτικό ενδιαφέρον αναγνωρίζει την κοινωνική διάδραση ή 

«επικοινωνιακή ενέργεια». Από αυτό εφορµάται η ιστορικο – ερµηνευτική έρευνα, η 

οποία διέπεται από τη «διυποκειµενικότητα της αµοιβαίας κατανόησης των προθέσων»  

και επικεντρώνεται στην κατανόηση του «είναι».18   

«O Habermas (1972) αναφέρει ότι η πρόσβαση στα γεγονότα παρέχεται από 

την κατανόηση του νοήµατος και όχι από την παρατήρηση µέσω της επαλήθευσης 

υποθέσεων» (ό.π.: 87). Σύµφωνα µε τους Κωστούλα-Μακράκη & Μακράκη (2006), οι 

εµφορούµενοι από το πρακτικό γνωσιακό ενδιαφέρον πιστεύουν ότι η πραγµατικότητα 

δοµείται βάσει των προσωπικών εµπειριών και όχι το αντίστροφο. Η εποικοδοµιστική 

αυτή µάλιστα άποψη συνδέει άµεσα τη γνώση µε το γνώστη ως προσωπικότητα και τη 

διάδρασή του µε το περιβάλλον του. Η γνώση µέσα από το πρακτικό ενδιαφέρον δεν 

είναι πανάκεια, είναι πολλαπλή, όπως πολλαπλές είναι η πραγµατικότητα και η 

ερµηνεία της. 

Αναφορικά µε την εκπαίδευση, στα πλαίσια του πρακτικού ενδιαφέροντος 

εκπαιδευτικοί και µαθητές δοµούν τη γνώση µέσα από το πρίσµα της προσωπικής 

ερµηνείας και κρίσης, η οποία προκύπτει από την µεταξύ τους επικοινωνία και 

διαπραγµάτευση. 

 

Χειραφετικό Ενδιαφέρον 

 

«Σε αντιδιαστολή µε τα δύο αυτά ενδιαφέροντα που ασχολούνται µε τον 

έλεγχο και τη διαχείριση (τεχνικό) και την κατανόηση (πρακτικό), το χειραφετικό 

                                                 
18 Κατά των Habermas, οι κοινωνικές επιστήµες επί το πλείστον εµπίπτουν σ’ αυτή την κατηγορία. 
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ενδιαφέρον προεκτείνει την κατανόηση του πρακτικού σε κριτική συνείδηση και δράση 

για την κοινωνική αλλαγή». (Κωστούλα – Μακράκη & Μακράκης, 2006: 83).  

«Με την αποδοχή µιας µηχανιστικής και εργαλειακής αντίληψης, ο άνθρωπος 

αποδέχεται ότι δεν έχει εγγενή αλλά αντικειµενικοποιηµένη ή εκπραγµατωµένη 

ύπαρξη. Από την άλλη, το πρακτικό ενδιαφέρον, µε την υποκειµενική του διάσταση, αν 

και πλησιάζει περισσότερο στην ανάπτυξη µιας αυτονοµίας και της υπευθυνότητας του 

ατόµου µέσω της κατανόησης και της συναίνεσης, δεν οδηγεί αναγκαστικά στην 

πραγµατική χειραφέτησή του» (ό.π. : 90).  

             To χειραφετικό ενδιαφέρον αναγνωρίζει την αυτοµόρφωση και την 

αυτοδιαχείριση. Υποστηρίζει τη χειραφέτηση από ενστικτώδεις, θεσµικές και λοιπές 

περιβαλλοντικές δυνάµεις που περιορίζουν την αυτοδιαχείρισή µας. Προάγει την 

αυτονοµία της σκέψης µέσω της κριτικής θεώρησης της πραγµατικότητας και το 

µετασχηµατισµό της γνώσης µε στόχο την προσωπική και την κοινωνική βελτίωση. 

Στηρίζει το συνεχή προβληµατισµό και την κριτική αναθεώρηση, για να συντελεστεί 

πρόοδος. 

«Συγκεκριµένα, όσοι υιοθετούν τη χειραφετική παιδαγωγική προσέγγιση 

ενδιαφέρονται να αναπτύξουν την αυτονοµία και την ανεξαρτησία των µαθητών που 

ανήκουν σε ανίσχυρες κοινωνικές οµάδες, να αποκτήσουν µεγαλύτερο έλεγχο της δικής 

τους κατάστασης, και να συµµετέχουν ενεργά στα κοινωνικά δρώµενα. Υιοθετούνται , 

επίσης, αυθεντικές µαθησιακές δραστηριότητες, ενταγµένες σε διαδικασίες επίλυσης 

προβληµάτων από τον πραγµατικό κόσµο, ώστε να γεφυρώνεται το χάσµα που υπάρχει 

ανάµεσα στο σχολείο και την κοινωνία. 

Η επαφή µε τα πραγµατικά προβλήµατα, το τοπικό και το παγκόσµιο, την 

προσωπική εµπειρία και τα ενδιαφέροντα των µαθητών δηµιουργεί ένα µαθησιακό και 

κοινωνικό πλαίσιο, στο οποίο η γνώση και η πράξη αποκτούν προσωπικό και κοινωνικό 

νόηµα» (ό.π. : 92).19  

 

 
                                                 

19 Κατά των Habermas, η φεµινιστική θεωρία, η ψυχανάλυση και η ιδεοκριτική επί το πλείστον εµπίπτουν σ’ αυτή 

την κατηγορία. Στο µετασχηµατισµό γνώσεων και πεποιθήσεων στηρίχτηκε η Μετασχηµατιστική Θεωρία του Mezirow. 
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Οι διαστάσεις του ΑΠΣ  σύµφωνα µε τα γνωστικά ενδιαφέροντα κατά τον 
Habermas20 
 

 
∆ιάσταση Τεχνικά ενδιαφέροντα Πρακτικά ενδιαφέροντα Χειραφετητικά21 

ενδιαφέροντα 
Σκοποί: ∆εν διαµορφώνονται από 

το δάσκαλο ή τους 
µαθητές, αλλά από µια 
εξουσία εκτός σχολείου. 

∆ιαµορφώνονται από το 
δάσκαλο, σύµφωνα µε τη 
δική του κρίση αλλά 
παίρνοντας υπόψη και τις 
ιδέες των µαθητών. 

∆άσκαλος και µαθητές 
από κοινού 
διαµορφώνουν σκοπούς 
και στόχους των 
µαθηµάτων. 

Περιεχόµενο: Γνώση που υπάρχει έξω 
από την τάξη και 
κατέχεται από ειδικούς. 
Τεµαχίζεται σε ενότητες 
και υποενότητες. 

Γνώση που 
κατασκευάζεται µέσω της 
αλληλεπίδρασης µεταξύ 
ατόµων και υλικών µέσα 
στην τάξη. 

Γνώση που βοηθά το 
δάσκαλο και τους 
µαθητές να κριτικάρουν 
ιδεολογικές δυνάµεις που 
εµποδίζουν την 
κοινωνική κατασκευή της 
γνώσης. 

Σχέσεις ισχύος: Ο δάσκαλος είναι 
υπεύθυνος για τη 
διεξαγωγή των 
µαθηµάτων, εφόσον δεν 
παρεκκλίνει από τους 
σκοπούς του 
προγράµµατος. 
∆ιαφορετικά οι  
( εξωτερικοί) σχεδιαστές 
επεµβαίνουν και κάνουν 
αλλαγές. 

Ο δάσκαλος είναι 
υπεύθυνος για τη 
διεξαγωγή των 
µαθηµάτων και 
αποφασίζει για το πότε 
και το πώς των αλλαγών 
που θα γίνουν. 

Ο δάσκαλος και οι 
µαθητές έχουν ίση 
εξουσία για να 
προτείνουν αλλαγές. 
 

Σχεδιασµός: Το σχέδιο αναπτύσσεται 
έξω από την τάξη από 
ειδικούς. 

Το σχέδιο αναπτύσσεται 
από το δάσκαλο, 
παίρνοντας υπόψη 
γνώµες των µαθητών. 

Το σχέδιο αναπτύσσεται 
από το δάσκαλο και τους 
µαθητές. 

Εφαρµογή: Είναι διαδικασία ξέχωρη 
από το σχεδιασµό και δεν 
λαµβάνουν χώρα αλλαγές 
στο αρχικό σχέδιο του 
προγράµµατος.  

Μαζί µε το σχεδιασµό, 
αποτελεί 
αλληλεπιδραστική 
διαδικασία. Έτσι, αλλαγές 
στο αρχικό σχέδιο 
µπορούν να γίνουν κατά 
τη φάση της εφαρµογής 
από το δάσκαλο. 

Μαζί µε το σχεδιασµό, 
αποτελεί 
αλληλεπιδραστική 
διαδικασία, και ο 
δάσκαλος από κοινού µε 
τους µαθητές µπορούν να 
προτείνουν αλλαγές. 

 
Αξιολόγηση: 

 
Σκοπός της είναι να 
διαπιστωθεί πόσο 
ταιριάζουν οι µαθησιακοί 
στόχοι του προγράµµατος 
µε την επίδοση των 
µαθητών. Γίνεται από 
εξωτερικούς αξιολογητές. 

 
Σκοπός της είναι να 
διαπιστωθεί η ποιότητα 
των διαδικασιών που 
οδηγούν στην κοινωνική 
κατασκευή της γνώσης. 
Γίνεται από ανθρώπους 
που έχουν εµπλακεί στο 
σχεδιασµό του 
προγράµµατος. 

 
Σκοπός της είναι να 
διαπιστωθεί η ανάπτυξη 
αυτόνοµων και 
υπεύθυνων ατόµων. 

 

 

                                                 
20 H Shirley Grundy (1987), βασισµένη στην Κριτική Θεωρία του Habermas (γνωσιακά ενδιαφέροντα), ορίζει έξη διαστάσεις 
( σκοποί, περιεχόµενο, σχέσεις ισχύος, σχεδιασµός, εφαρµογή, αξιολόγηση)  ως προς τη σύνθεση του ΑΠΣ  
(Χατζηγεωργίου, 2001: 131). 
21 Ο Χατζηγεωργίου αποδίδει τον όρο  “das emanzipatorische Interesse” ως χειραφετητικό ενδιαφέρον. 
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2.4.1 Κριτική Θεωρία & ΕΒΑ 
 

Η ΕΒΑ εντάσσεται στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής, για τη ΒΑ, µε 

σκοπό να γεφυρώσει το χάσµα «επίγνωσης – δράσης» (“value-action gap”), δηλαδή 

ανάµεσα σε αυτό που γνωρίζουµε ότι πρέπει να κάνουµε και σε αυτό που κάνουµε. 

Εναλλακτικά η βιωσιµότητα αντιµετωπίζεται ως «νοητικό πλαίσιο» (“frame of mind”). 

Στα πλαίσια αυτού του παραδείγµατος («επίγνωσης – δράσης»), η ΕΒΑ  αναδεικνύει 

αξίες και πεποιθήσεις µέσω της διερεύνησης των αντιφάσεων και των αντιπαραθέσων 

(Pitt, 2009). 

Οι Vare & Scott (2007) υποστηρίζουν ότι υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις της 

ΕΒΑ· οι δύο πρώτες εµπίπτουν στην ΕΒΑ1 («νοητικό πλαίσιο») ενώ η τρίτη 

προσέγγιση στην ΕΒΑ2 (σύνδεση «επίγνωσης – δράσης»). Οι προσεγγίσεις 1 & 2 της 

ΕΒΑ1 αφορούν στην προώθηση της γνώσης και της αντίστοιχης ιδεολογίας ως προς τη  

ΒΑ. 

Η ΕΒΑ2 βασίζεται στην τρίτη προσέγγιση, η οποία εστιάζει στην ανάπτυξη 

της κριτικής σκέψης στα ζητήµατα της ΒΑ. Οι ίδιοι ενώ κάνουν τις παραπάνω 

διαφοροποιήσεις, θεωρούν την ΕΒΑ1 & ΕΒΑ2 συµπληρωµατικές και 

αλληλοεξαρτώµενες, το yin & yang της ΕΒΑ. 

Ακολούθως αναλύονται οι παραπάνω τρεις προσεγγίσεις & συσχετίζονται µε 

τα γνωσιακά ενδιαφέροντα του Habermas: 

 

Πρώτη προσέγγιση  

Σύµφωνα µε την πρώτη προσέγγιση, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η 

ανθρωπότητα είναι κυρίως περιβαλλοντικά. Μελετώνται µε τη βοήθεια των φυσικών 

επιστηµών και επιλύονται µε κατάλληλες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και 

τεχνολογικές δράσεις.  

Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει ότι η µάθηση οδηγεί στην αλλαγή, ενώ 

θεωρεί επαρκείς την ανακάλυψη και τη µετάδοση της γνώσης. 

Πρόκειται για µια θετικιστική προσέγγιση (τεχνικό ενδιαφέρον), η οποία θέτει 

ως επίκεντρο την κατάκτηση της γνώσης, χωρίς να  ασχολείται µε την εφαρµογή της. 
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∆εύτερη προσέγγιση 

Στα πλαίσια της δεύτερης προσέγγισης, υποστηρίζεται ότι τα θεµελιώδη 

προβλήµατά µας είναι κοινωνικά και πολιτικά. και κατ’ επέκταση έχουν 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τα θεµελιώδη προβλήµατα ερµηνεύονται µε διάφορους 

τρόπους από την κοινωνικοεπιστηµονική ανάλυση ως τη λαϊκή παράδοση.  

Η δεύτερη προσέγγιση έχει καταβολές από την ερµηνευτική προσέγγιση 

(πρακτικό ενδιαφέρον). Αποπειράται να κατανοήσει και να ερµηνεύσει τα 

περιβαλλοντικά προβλήµατα από κοινωνικοπολιτική άποψη. 

Συµπερασµατικά, και οι δύο παραπάνω προσεγγίσεις προάγουν την παθητική 

γνώση. 

 

Τρίτη προσέγγιση 

 

Ακολουθώντας την τρίτη προσέγγιση, η γνώση από µόνη της δεν είναι ούτε 

επαρκής, ούτε  µονολιθική. Επιτυγχάνεται µέσα  από  τη µάθηση, η οποία συνιστά µια 

ανοικτή διαδικασία. 

Εφαρµόζει την αναστοχαστική κριτική µάθηση, δηλαδή τη µάθηση ως 

πράξη, µε στόχο την κοινωνικοπολιτική αλλαγή για  ένα καλύτερο µέλλον.  

 

Συνεπώς, η τρίτη προσέγγιση υποστηρίζει την κοινωνικοεποικοδοµιστική 

γνώση, το µετασχηµατισµό της µάθησης σε µια αναστοχαστική διαδικασία 

(χειραφετικό ενδιαφέρον). 

Ωστόσο, το τεχνικό ενδιαφέρον (εµπειρικο – αναλυτικό παράδειγµα), το 

πρακτικό ενδιαφέρον (ιστορικο – ερµηνευτικό παράδειγµα) και το χειραφετικό 

ενδιαφέρον (κριτικο – διαλεκτικό παράδειγµα) σε συνέργεια, προωθούν την ΕΒΑ. Το 

τεχνικό διευκολύνει τη διαχείριση &  τον έλεγχο της ΕΒΑ, το πρακτικό την ερµηνεία 

της, και το χειραφετικό το µετασχηµατισµό της (Huckle, 1993). 
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Ενδιαφέρον Γνωσιακό είδος ΕΒΑ 

Τεχνικό  Εργαλειακό  

  (αιτιώδης 

   εξήγηση) 

1.Υποστήριξη  

   επαγγελµατιών,  

   διαχειριστών ΕΒΑ  

2.ΑΠΣ: «Πρασίνισµα» 

   Κοινωνίας  

Πρακτικό   Πρακτικό (κατανόηση)   Αξίες, Στάσεις,  

Συµπεριφορές ΕΒΑ 

1.Ενίσχυση  κατανόησης  

2.Εντοπισµός µη  

   βιώσιµων πρακτικών 

3.Επαναπροσδιορισµός 

  (θεωρητικό επίπεδο)  

Χειραφετικό  Χειραφετικό 

(αναστοχασµός) 

1.Αναστοχασµός για µια 

   πιο  βιώσιµη κοινωνία 

2.Ενεργοποίηση για  

   κοινωνική αλλαγή  

 

2.4.2  Αγγλική Γλώσσα και  ΕΒΑ 

 

Η Αγγλική ως διεθνής γλώσσα συνιστά άριστο µέσο επικοινωνίας, διάδρασης 

και ανταλλαγής απόψεων για παγκόσµια θέµατα. Προωθεί τον αναστοχασµό και κατ’ 

επέκταση τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. 

Καθώς η γλώσσα και η κουλτούρα είναι συµβιωτικές, η ανάπτυξη του 

παγκόσµιου εγγραµατισµού (global literacy) για έναν ειρηνικό κόσµο αποτελεί ένα από 

τα κυριότερα καθήκοντα των εκπαιδευτικών. Τόσο η παγκόσµια συνειδητότητα , ο 

σεβασµός για τις άλλες κουλτούρες, η διαπολιτισµική επικοινωνιακή δεξιότητα  όσο 

και η επικοινωνιακή δεξιότητα στην Αγγλική γλώσσα αποτελούν sine qua non, ώστε να 

µπορέσουν οι πολυπολιτισµικοί πολίτες του κόσµου να ζήσουν σε ένα βιώσιµο 

παγκόσµιο χωριό (Nakamura, 2002). 

 

Πέραν των γνωστικών και  επικοινωνιακών (γλωσσικών) στόχων στην 

εκµάθηση και διδασκαλία των ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα της Αγγλικής ως 
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παγκόσµιας γλώσσας, σηµαντικό είναι να τίθενται ζητήµατα  ΕΒΑ είτε τοπικής είτε 

παγκόσµιας εµβέλειας.  

Σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη του Κιέβου για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών 

(Kostoulas – Makrakis & Makrakis, 2006:23), οι καθηγητές ξένων γλωσσών θα πρέπει 

να: 

• έχουν συναίσθηση της ευθύνης τους για την καλλιέργεια της διεθνούς 

κατανόησης µέσω της διδασκαλίας τους. 

• αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας τους έτσι ώστε να 

προάγουν τον αλληλοσεβασµό, την ειρηνική συνύπαρξη και την συνεργασία 

µεταξύ των εθνών. 

•  αξιοποιήσουν τις εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως προγράµµατα µε φίλους 

διά αλληλογραφίας, ανταλλαγές βίντεο και εκπαιδευτικές εκδροµές στο 

εξωτερικό για να ενθαρρύνουν τη διεθνή κατανόηση. 

• θέσουν τα θεµέλια για διεθνή συνεργασία µέσω της συνεργασίας στην τάξη 

χρησιµοποιώντας διδακτικές µεθόδους ανάλογες µε τα ενδιαφέροντα και τις 

ανάγκες των µαθητών. 

 

Συνεπώς, συνιστάται εµβάθυνση στη γλώσσα ως όχηµα ιδεολογιών και 

αντιλήψεων στοχεύοντας στην ανάπτυξη παγκόσµιας συνείδησης και πολιτειότητας 

(global citizenship).  

Εκτός αυτών, οι καθηγητές των ξένων γλωσσών, συµπεριλαµβανοµένης της 

Αγγλικής, καλούνται να αναλάβουν το ρόλο του γλωσσικού παιδαγωγού (language 

educator),  αντί του καθηγητή γλώσσας (language teacher), να αφυπνίσουν τους 

µαθητές  έτσι ώστε να χειραφετηθούν και σταδιακά να βελτιώσουν την κοινωνική 

πραγµατικότητα και να διαφυλάξουν το φυσικό περιβάλλον (ό.π.). 
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2.4.3 ΑΠΣ , Κριτική Θεωρία, ΕΒΑ &  Σχολικά εγχειρίδια Αγγλικής Γλώσσας 

(∆’, Ε΄, ΣΤ΄ ∆ηµοτικού) 

 

ΑΠΣ & Σχολικό εγχειρίδιο 

 

Το ΑΠΣ συνδέεται άµεσα µε το σχολικό εγχειρίδιο, καθώς µέσω αυτού, 

µεταφράζεται σε εκπαιδευτική πράξη. Το σχολικό εγχειρίδιο καλείται να συµβάλει 

στην επίτευξη των στόχων του ΑΠΣ : να συµπεριλάβει τα περιεχόµενά του, να είναι 

δοµηµένο µε τρόπο, ώστε να µπορούν να εφαρµοστούν  οι  µορφές  και  οι  µέθοδοι 

διδασκαλίας,  αλλά  και  αξιολόγησης  τις  οποίες  αυτό  προτείνει.  Παράλληλα,  σε  

ένα  διεπιστηµονικό  πρόγραµµα,  το σχολικό εγχειρίδιο είναι ένα µέσο το οποίο βοηθά 

στην εξέταση της σχέσης του περιεχοµένου των διαφορετικών µαθηµάτων (Καψάλης & 

Χαραλάµπους , 1995: 171-176).  

Σύµφωνα µε τον Χατζηγεωργίου (2004) ένα ΑΠΣ µπορεί να είναι 

υποχρεωτικό ή επιλογής, προοδευτικό ή συντηρητικό, ανάλογα µε τη φιλοσοφία ή  την  

ιδεολογία στην οποία στηρίζεται,  ετήσιο ή  εξαµηνιαίο, παραδοσιακό ή νέου τύπου.  

Επίσης, τα ΑΠΣ διακρίνονται σε ανοικτά ή κλειστά, ανάλογα µε τη 

δυνατότητα  παρέµβασης  του  εκπαιδευτικού  και  σε  γραµµικής  ή  σπειροειδούς 

µορφής, ανάλογα µε την εσωτερική δοµή και την οργάνωση του περιεχοµένου.  

Σύµφωνα µε την Grundy (1987), τα ΑΠΣ δεν αποτελούν µια µίµηση της 

αριστοτελικής ιδέας, αντικατοπτρίζοντας κάποιους καθολικούς φυσικούς νόµους, αλλά 

εκφράζουν στάσεις, αξίες και πεποιθήσεις, που διαµορφώνονται από τα γνωσιακά 

ενδιαφέροντα του Habermas. 

Το τεχνικό ενδιαφέρον στοχεύει στον έλεγχο και τη διαχείριση του 

περιβάλλοντας. Προάγει την τεχνική δράση, η οποία υπακούει σε κανόνες που 

πηγάζουν από εµπειρικά θεµελιωµένους νόµους. Τα ΑΠΣ, όπως αυτό του Tyler, 

επικεντρώνεται στον έλεγχο της µάθησης. Η µάθηση επιτυγχάνεται αν το αποτέλεσµα 

(προϊόν) συµµορφώνεται µε το «είδος» (αντικειµενικούς σκοπούς). 

Αντιθέτως τα ΑΠΣ που έχουν σηµείο εκκίνησης το πρακτικό ενδιαφέρον, 

θέτουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο ως υποκείµενο. ∆εν στοχεύουν στον έλεγχο αλλά 
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στην κατανόηση, στην ερµηνεία και στην αλληλοκατανόηση. Εκφράζουν την ανάγκη 

του ανθρώπου για αρµονική συµβιωτική σχέση µε το περιβάλλον του.  

Αναγνωρίζοντας τη διαφορετικότητα, αυτά τα ΑΠΣ βασίζονται στη θεώρηση 

της εκπαιδευτικής πράξης ως διαδικασία, ενώ παράλληλα προωθούν την ηθική δράση. 

Προχωρούν από το «τι κάνω;» στο «τι πρέπει να κάνω;». 

Τα ΑΠΣ που εναρµονίζονται µε το χειραφετικό ενδιαφέρον µεταβαίνουν από 

την υποκειµενικότητα και τη διυποκειµενικότητα, στην αυτογνωσία και τη 

χειραφέτηση. Προωθούν την πράξη. Θεωρούν ότι η µάθηση είναι ελλιπής χωρίς την 

πρακτική εφαρµογή, συνδέοντας άρρηκτα τη θεωρία µε την πράξη.  

Επιπλέον, αντιµετωπίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία ολιστικά, 

υποστηρίζοντας ότι διαµορφωτές της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα πρέπει να είναι 

όλοι οι συµµετέχοντες, εκπαιδευτικοί, µαθητές και φορείς.  

Μια  σηµαντική  διάκριση,  είναι  επιπλέον,  αυτή  µεταξύ  επίσηµου  και 

κρυφού  αναλυτικού  προγράµµατος. Σύµφωνα µε τον Χατζηγεωργίου (2004), στην 

ουσία, το κάθε ΑΠΣ  έχει τέσσερις εκφάνσεις ανάλογα µε το επίπεδο υλοποίησής του: 

� Ιδανικό (πολιτική ηγεσία) 

� Αντιληπτό (εκπαιδευτικοί) 

� Λειτουργικό (τάξη) 

� Βιωµατικό (µαθητής) 

 

Τα νέα ΑΠΣ (curriculum)22 θεωρούνται πιο σαφή και τεκµηριωµένα ως προς 

τη στοχοθεσία τους σε σχέση µε τα παραδοσιακά. Βασίζονται στο µοντέλο  των 

σκοπών και των στόχων. Περιλαµβάνουν τέσσερα δοµικά στοιχεία: στόχους, 

περιεχόµενα, τρόπους διδασκαλίας & τρόπους αξιολόγησης (ό. π.).  

Ωστόσο, οι  γενικοί στόχοι αυτών των ΑΠΣ  διατυπώνονται ως µια σειρά 

επιδιώξεων: «να µπορεί ο µαθητής…». Υιοθετείται η Θεωρία του Συµπεριφορισµού, 

σύµφωνα µε την οποία, η ανθρώπινη συµπεριφορά είναι αποτέλεσµα µάθησης, 

                                                 
22   Η λέξη είναι Λατινική και σηµαίνει πορεία αγώνα ( race – course) ή αγώνας – τόπος επών  ή έπη. 

Όσον αφορά στην εκπαίδευση είναι το σύνολο των πραγµάτων που πρέπει τα παιδιά και οι 
έφηβοι να κάνουν  και να βιώσουν  έτσι ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες για την ενήλικη ζωή 
τους (Bobbitt, 2009:17). 
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βασίζεται στη σχέση ερέθισµα / αντίδραση και εποµένως είναι προβλέψιµη και 

χειραγωγίσιµη.   

 

 ∆ιεπιστηµονικά & ∆ιαθεµατικά Προγράµµατα Σπουδών  

 

Σε ότι αφορά στον επιστηµονικό χώρο, τις τελευταίες δεκαετίες οι ειδικοί 

αναγνωρίζουν  όλο  και περισσότερο  ότι  η πραγµατικότητα απαρτίζεται από 

πολύπλοκα συστήµατα και ότι για να γίνει κατανοητή, απαιτείται η διεπιστηµονική 

συνεργασία,  τόσο σε  επίπεδο  µεθόδων όσο και γνώσεων (Ματσαγγούρας, 2006). 

Επίσης, η µορφολογική ψυχολογία, καθώς και παιδοψυχολογία, επισηµαίνουν 

την ολιστική λειτουργία της αντίληψης και το ενιαίο και αδιαίρετο του ψυχικού κόσµου 

του παιδιού.  

Στα πλαίσια της διεπιστηµονικότητας γίνεται ζεύξη ανάµεσα σε διαφορετικά 

επιστηµονικά πεδία, χωρίς να καταργείται η ανεξαρτησία τους. Όσον αφορά στη 

διαθεµατικότητα καταργούνται οι διακρίσεις ανάµεσα στα επιστηµονικά πεδία και 

ενοποιούνται. Συνεπώς, το σύγχρονο ΑΠΣ  ενδεχοµένως  να έπρεπε να ονοµαστεί 

διεπιστηµονικό µε διαθεµατικές προεκτάσεις και όχι διαθεµατικό. 

Η διαθεµατική προσέγγιση συµβαδίζει µε την επικρατέστερη θεωρία µάθησης 

της εποχής µας, αυτή του Εποικοδοµισµού (Constructivism). Βασική  ιδέα  του  

Εποικοδοµισµού  είναι  ότι  η γνώση δεν µεταβιβάζεται από τον εκπαιδευτικό στο 

µαθητή, αλλά «οικοδοµείται» από  τον  ίδιο, όχι αθροίζοντας πληροφορίες, αλλά µε 

διαδικασίες ένταξης των νέων πληροφοριακών στοιχείων στα προϋπάρχοντα νοητικά 

σχήµατα. Οι Εποικοδοµιστές χρησιµοποιούν τον όρο «ενοποίηση» (integration), τον 

οποίο  χρησιµοποιεί  και η διαθεµατική προσέγγιση, για να δηλώσουν τη διαδικασία 

ένταξης των νέων  πληροφοριών στα προϋπάρχοντα σχήµατα, καθώς επίσης για να 

δηλώσουν τις διεπιστηµονικές συναρτήσεις (Brooks & Brooks ,1993 • Tobin ,1993).    

Επίσης,  τα  διαθεµατικά  προγράµµατα προάγουν τη διά βίου µάθηση, 

δηµιουργούν άτοµα µε κριτική και δηµιουργική σκέψη, µε πρωτοβουλία, µε ικανότητα 

επίλυσης προβληµάτων, επικοινωνίας,  συνεργασίας  και  εφαρµογής  σε αυθεντικές  

καταστάσεις  των γνώσεων και των δεξιοτήτων, τις οποίες αποκτούν στη σχολική τους 
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εκπαίδευση, καθώς και µε  ικανότητα διαχείρισης  του  τεράστιου όγκου  των 

πληροφοριών στις οποίες έχουν καθηµερινά πρόσβαση (Ματσαγγούρας, 2006).  

 

 

Νέα σχολικά εγχειρίδια Αγγλικών (∆΄, Ε΄, ΣΤ΄ ∆ηµοτικού), ΑΠΣ & ∆ΕΠΠΣ 

   

Το σχολικό έτος 1995 – 1996 χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά η σειρά 

Funway, η οποία συγγράφηκε σύµφωνα µε το ισχύον τότε ΑΠΣ. 

Το 2001 δηµοσιεύτηκε το τωρινό ΑΠΣ και το 2003 το ∆ΕΠΠΣ.  

Τα νέα σχολικά εγχειρίδια κυκλοφόρησαν τη σχολική χρονιά 2009 – 2010, 

σύµφωνα µε τα ισχύοντα ΑΠΣ & ∆ΕΠΠΣ.   

Το ΑΠΣ αγγλικής γλώσσας για τις ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού είναι ένα  

υποχρεωτικό ΑΠΣ, νέου τύπου (curriculum), εφόσον αποτελείται από τέσσερα δοµικά  

στοιχεία: τους στόχους, τα περιεχόµενα, τους τρόπους διδασκαλίας και τους τρόπους 

αξιολόγησης, οι οποίοι κινούνται σε τρεις άξονες: εγγραµµατισµός, πολυγλωσσία, 

πολυπολιτισµικότητα. 

 Bασίζεται στο µοντέλο των σκοπών και των στόχων. Ο σκοπός αποτελεί την 

πρόθεση και ο στόχος το αποτέλεσµα της διαδικασίας της σκοποθεσίας. 

Ο εγγραµµατισµός αφορά  στην  ανάπτυξη  της γλωσσικής ικανότητας, η 

πολυγλωσσία στην ικανότητα διαµεσολάβησης ανάµεσα στην ξένη και τη µητρική 

γλώσσα,  ενώ η πολυπολιτισµικότητα αφορά στην παγκόσµια πολιτειότητα. 

Το ΑΠΣ  εντάσσεται στο µοντέλο των σκοπών και στόχων, καθώς η έµφαση 

δίνεται στις γνώσεις και τις δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσει ο µαθητής, οι οποίες 

αναγράφονται µε µορφή «να…………», ως µια λίστα επιδιώξεων: 

Πρόκειται για ένα ΑΠΣ το οποίο είναι ανοιχτό ως ένα σηµείο, καθώς τόσο οι 

θεµατικές  ενότητες και οι δραστηριότητες, όσο και οι  τρόποι διδασκαλίας  και 

αξιολόγησης,  είναι  ενδεικτικοί. Συνεπώς, δεν υπάρχουν δεσµεύσεις στη σύνταξη των 

εγχειριδίων πέραν της στοχοθεσίας που πρέπει να εξυπηρετείται. 
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Εκτός αυτού, δίνεται  στον εκπαιδευτικό η δυνατότητα είτε µέσω του 

εγχειριδίου είτε µε αυθεντικό υλικό να προσαρµόσει την εκπαιδευτική διαδικασία στις 

εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες της τάξης του.  

Επίσης, το συγκεκριµένο ΑΠΣ έχει στοιχεία σπειροειδoύς διάταξης των 

περιεχοµένων µάθησης, καθώς οι περισσότερες ενδεικτικές θεµατικές ενότητες 

επαναλαµβάνονται κάθε φορά που κινούµαστε από τον έναν άξονα στον άλλον.  

Το ∆ΕΠΠΣ Ξένων Γλωσσών διαθέτει τα ίδια δοµικά στοιχεία και επιµερίζεται 

στους ίδιους άξονες µε το ΑΠΣ. 

 

ΑΠΣ & ∆ΕΠΠΣ, ΕΒΑ &  Γνωσιακά ενδιαφέροντα 

 

«Σύµφωνα µε τον Habermas, και τα τρία ενδιαφέροντα µπορούν να 

συνυπάρξουν σε οποιαδήποτε γνωστική περιοχή. Έτσι ανεξάρτητα από τη γνωστική 

περιοχή, το τεχνικό ενδιαφέρον οδηγεί το µαθητή σε γνώση σχετικά µε τα γεγονότα, τις 

ηµεροµηνίες, υπολογισµούς κ.τ.λ. Το πρακτικό ενδιαφέρον οδηγεί το µαθητή σε 

συσχετισµό διαφόρων παραγόντων και στη δηµιουργία του νοήµατος όλων αυτών που 

γνώρισε µέσω του τεχνικού ενδιαφέροντος. Το χειραφετικό οδηγεί το µαθητή να 

σκεφτεί κριτικά και για τα γεγονότα και για τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτή η κριτική 

τάση θα οδηγήσει το µαθητή να αναρωτηθεί εάν οι πληροφορίες που έχει είναι 

αξιόπιστες, εάν υπάρχουν άλλες απόψεις, πέρα από αυτή που δίνεται, για παράδειγµα 

στο βιβλίο, εάν µπορούµε να µάθουµε την αλήθεια, αν υπάρχουν ιδεολογικές δυνάµεις 

που εµποδίζουν την προσέγγιση της αλήθειας. Σύµφωνα µε τον Habermas, έτσι 

ικανοποιείται το ενδιαφέρον του µαθητή για απελευθέρωση και εποµένως για «αληθινή 

γνώση». Τα δύο πρώτα ενδιαφέροντα, δηλαδή το τεχνικό και το πρακτικό, δεν δίνουν 

τέτοια δυνατότητα, εφόσον η αλήθεια µπορεί να παραµείνει διαστρεβλωµένη και η 

γνώση να είναι το αποτέλεσµα µιας «µη κριτικής» πράξης» (Χατζηγεωργίου, 2004:540-

541). 

Πριν να εξετάσουµε τα ίδια τα σχολικά εγχειρίδια ως προς την ΕΒΑ θα πρέπει 

να ασχοληθούµε µε το ΑΠΣ σύµφωνα µε το οποίο έχουν συγγραφεί.   
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Το συγκεκριµένο ΑΠΣ εµφορείται από το τεχνικό ενδιαφέρον καθώς θέτει 

προκαθορισµένους σκοπούς και στόχους. 

Η προσκόλληση σε συγκεκριµένους σκοπούς και στόχους έχει τις εξής 

συνέπειες: 

 

� Περιορισµό της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

� Χειραγώγηση εκπαιδευτικών και εκπαιδευοµένων 

� Υποτίµηση στάσεων, αξιών και πεποιθήσεων  

 

Το  ΑΠΣ  είναι κλειστό ως προς τη στοχοθεσία, ενώ αφήνει κάποια περιθώρια 

παρέµβασης ως προς τις θεµατικές  ενότητες, τις δραστηριότητες, τους τρόπους 

διδασκαλίας  και αξιολόγησης, καθώς  τα παραπάνω αναφέρονται ως ενδεικτικά. Αυτό  

σηµαίνει  ότι  δίνεται  στον εκπαιδευτικό δικαίωµα επιλογής, ως κάποιο βαθµό.  

 

 

  

 

 

Στόχοι 

 Να καταλαβαίνουν…                                      

 Να συµπεραίνουν … 

 Να κατηγοριοποιούν… 
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 Να εντοπίζουν… 

 Να κατανοούν… 

 Να ερµηνεύουν… 

 Να ταξινοµούν… 

 Να χρησιµοποιούν… 

 Να ανακαλύπτουν... 

 Να ανατρέχουν… 

 Να παράγουν… 

 Να παρουσιάζουν… 

 Να ρωτούν… 

 Να ανταποκρίνονται προφορικώς & γραπτώς… 

 Να περιγράφουν… 

 Να µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν… 

 Να βρίσκουν… 

 Να  αναγνωρίζουν  τις  πολιτιστικές ιδιαιτερότητες µέσα  από  τη  γνώση  του 

γλωσσικού κώδικα. 

Να κατανοούν κοινωνικές συµπεριφορές, διαφορετικές των δικών τους ως  

ισότιµες και ισάξιες.  

               Να γνωρίσουν το πολιτιστικό περιβάλλον άλλων  λαών,  να  το  κατανοούν  

και  να  το σέβονται  ως  κάτι  που  εµπλουτίζει  τον ψυχικό και πνευµατικό τους 

κόσµο. 

 

Ενδεικτικές Θεµατικές Ενότητες 

 

1. Παραδοσιακή κουζίνα  (∆ιατροφή) 

2. Κατανάλωση (Κατανάλωση & Απορρίµµατα) 

3. ∆ιατροφή (∆ιατροφή) 

4. Προστασία  του περιβάλλοντος (Οικοπροστασία) 

5. Υγιεινή διατροφή (∆ιατροφή) 

6. Αγοραστικές συνήθειες (Κατανάλωση & Απορρίµµατα) 

7. Παραγωγή  και επεξεργασία τροφίµων (∆ιατροφή) 
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8. Πολιτιστικά  στοιχεία ενός τόπου (Ένταξη & Συµµετοχή) 

9. Τοπική κοινωνία (Τοπική Ευηµερία) 

10. ∆ιατροφή και Υγιεινή (∆ιατροφή) 

11. Υγεία και αγωγή υγείας (Τοπική ευηµερία) 

12. Θρύλοι, µύθοι, παραµύθια  από  όλο τον κόσµο (Ένταξη & Συµµετοχή) 

13. Η ζωή στην πόλη: Οδικό σύστηµα - Κυκλοφοριακή αγωγή, Μέσα µεταφοράς 

Ατµοσφαιρική ρύπανση, «Καθαρά» µέσα µεταφοράς (ποδήλατο, τραµ, κτλ) 

(Μεταφορές & Κυκλοφοριακό). 

Ακολούθως οι ενδεικτικές δραστηριότητες του ΑΠΣ κατηγοριοποιούνται µε 

βάση την κλείδα ανάλυσής µας ώστε να ανιχνεύσουµε κατά πόσον θίγονται οι εννέα 

θεµατικές της ΕΒΑ και σύµφωνα µε ποια προσέγγιση.   

 

Άξονας: ΕΒΑ & Γνωσιακά ενδιαφέροντα 

 

1. ∆ιατροφή 

 

1.1 Τεχνικό ενδιαφέρον 

                                            1.1.1Είδη διατροφής 

 

� Κατηγοριοποίηση  των  υλικών  και  των  πρώτων υλών 

� Συσχέτιση προϊόντων  και  συνθήκες  τοπικές 

� Μελέτη  της διαφήµισης  στην  προώθηση  των  τροφίµων  και εξαγωγή  

συµπερασµάτων   

 

                                            1.1.2 Υγιεινή διατροφή 

 

� Προδιαγραφές  υγιεινής  διατροφής 
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1.1.4 ∆ιατροφικές συνήθειες από όλο τον κόσµο 

 

�       Εκτέλεση  παραδοσιακών   συνταγών µαγειρικής  

            σύµφωνα µε οδηγίες που ακούν ή διαβάζουν. 

�       ∆ιατροφικές  συνήθειες  άλλων  λαών 

�       Οι µαθητές  αποκωδικοποιούν µηνύµατα  ή οδηγίες  χρήσης  ή    

διαφηµιστικά  φυλλάδια  και συµπληρώνουν  πίνακες  ή  χάρτες µε  εικονικές 

αποτυπώσεις  προσώπων,  τόπων,  πραγµάτων κ.ά ή εκτελούν οδηγίες όπως για 

παράδειγµα µια συνταγή ή  τη συναρµολόγηση  ενός παιγνιδιού ή εργαλείου 

(Σύνδεση µε  πολλά µαθήµατα, ανάλογα µε  τα  θέµατα  επιλογής,  όπως 

Γεωγραφία, Φυσική, Ιστορία, κ.λπ.). 

 

1.2 Χειραφετικό ενδιαφέρον 

 

                1.3.3 ∆ιατροφικές συνήθειες µαθητών 

 

� Παιγνίδια ρόλων µε θέµα µια παιδική  αρρώστια π.χ. την ιλαρά και 

επισκέψεις  σε  ιατρείο, φαρµακείο, συζητήσεις για φάρµακα ή συνταγές 

κ.λπ. Συζητήσεις  για την υγιεινή του σώµατος, δόντια, µάτια κ.ά., και 

συσχέτιση µε την καθαριότητα και σωστές διατροφικές συνήθειες (Σύνδεση 

µε τη Φυσική, την  Αγωγή Υγείας και την Αγωγή του Καταναλωτή). 

       

3. Μεταφορές & Κυκλοφοριακό 

 

3.3 Χειραφετικό ενδιαφέρον 

 

3.1.1 Βιώσιµη κινητικότητα 
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� Οργάνωση  συζήτησης µε  θέµα «Αυτοκίνητο  ή ποδήλατο στην πόλη».  

 

 Οργάνωση  συζήτησης  ανάµεσα  σε  δύο  οµάδες εργασίας,  οι  οποίες 

συλλέγουν πληροφορίες  για περιπτώσεις  πόλεων  όπου  ο  πληθυσµός χρησιµοποιεί  

περισσότερο  το  ποδήλατο.  

Βρίσκουν  επιχειρήµατα,  φτιάχνουν  στατιστικούς πίνακες  ή  γραπτά  

κείµενα,  κρατούν  σηµειώσεις, ορίζουν  οµιλητές  και  οργανώνουν  τη  συζήτηση 

στην αγγλική γλώσσα.  

 

Στα  πλαίσια  της  διαθεµατικής  δραστηριότητας  οι µαθητές ασκούνται 

ειδικότερα:   

- στην ορθογραφία και στο λεξιλόγιο  

- στις  συντακτικές  δοµές,  συµφωνία  κατά  γένος, αριθµό και πρόσωπο  

- στη  συγγραφή,  επεξεργασία,  επιµέλεια  και διόρθωση κειµένων µε τη 

χρήση βοηθηµάτων  

- στον  τονισµό,  επιτονισµό  και  στην  προσωδία µέσα από ασκήσεις 

ανάγνωσης, δραµατοποίησης ή άλλες θεατρικές ασκήσεις -  στο  

σχεδιασµό  και  υλοποίηση  καθοδηγούµενων ή ελεύθερων οµαδικών 

εργασιών -  στους  κανόνες  του  διαλόγου. (Σύνδεση µε πολλά µαθήµατα,  

όπως  Κυκλοφοριακή  Αγωγή, Ελληνικά, Επιστήµη και Γεωγραφία). 

 

4.Κατανάλωση & Απορρίµµατα 

 

       4.3 Χειραφετικό ενδιαφέρον 

 

4.3.1 Μείωση 

 

� Προδιαγραφές για µια συµπεριφορά «ενηµερωµένου καταναλωτή» 

(Σύνδεση µε τη Μελέτη Περιβάλλοντος, τη Φυσική και Στοιχεία Βιολογίας, 
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Φυτολογίας  και  Ζωολογίας, µε  το µάθηµα Αγωγή του Καταναλωτή, όπως 

και µε τη Μελέτη της Γλώσσας ως στοιχείου χειρισµού της κοινής γνώµης. 

 

  6.Οικοπροστασία 

 

          6.2 Πρακτικό ενδιαφέρον 

 

6.2.1 Φυσικοί πόροι (αέρας, νερό, έδαφος, δάσος) 

 

� Οι µαθητές ανατρέχουν σε άρθρα εφηµερίδων και περιοδικών,  

εγκυκλοπαίδειες,  λεξικά  και  βιβλία άλλων  γνωστικών  αντικειµένων  ή 

παρακολουθούν  ντοκυµαντέρ  προκειµένου  να αντλήσουν  πληροφορίες  

για  να  κατασκευάσουν ένα  διάγραµµα (π.χ.  απεικόνιση  ενός  φυσικού 

φαινοµένου  και  τις  συνέπειές  του  στο περιβάλλον,  την  παραγωγή  ενός  

αγροτικού προϊόντος άλλοτε και τώρα, κ.λπ.) (Σύνδεση µε το µάθηµα της 

Φυσικής της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Ιστορίας, της Αισθητικής 

Αγωγής, κ.λπ)  

 

7.Ένταξη & Συµµετοχή 

 

      7.1 Τεχνικό ενδιαφέρον 

 

7.1.1 Πολυπολιτισµικότητα 

 

� Χαρτογράφηση  του σχολείου  ή  της  γειτονιάς  και αναζήτηση 

προβληµάτων του τόπου και σύνδεση µε τόπους άλλων χωρών, που 

εµφανίζουν τα ίδια χαρακτηριστικά (Σύνδεση µε  την µελέτη  της τοπικής  

Ιστορίας, µε  την  έρευνα  αρχείων  και µε την Πολιτική και Κοινωνική 

Αγωγή). 
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� Παρουσίαση  ή  αναπαράσταση  εποχιακών γιορτών  από  Αγγλόφωνες  

χώρες,  όπως  τα Χριστούγεννα,  το  Πάσχα,  η  Αποκριά  και συνήθειες ή 

έθιµα άλλων λαών, που έχουν σχέση µε  τον  χρόνο. (Σύνδεση µε  το 

µάθηµα  της Γεωγραφίας και της Εικαστικής Αγωγής). 

� Παρουσίαση  εκθεµάτων  ενός µουσείου µε φωτογραφίες  ή  αφίσες  π.χ.  

του   Βρετανικού µουσείου,  φανταστική  ξενάγηση, µελέτη  και συζήτηση  

για  τους  πολιτισµούς  που παρουσιάζονται  και  για  τους  λαούς  που  είναι 

φορείς  αυτών  των  πολιτισµών (Σύνδεση µε  την Ιστορία, τη Γεωγραφία 

και την Αισθητική Αγωγή) 

 

 

7.1.3 Κοινωνική συνοχή 

 

� Επαφή µε  την  επικαιρότητα  διαµέσου  των έντυπων ή ηλεκτρονικών 

µέσων  για θέµατα που αφορούν  διάφορα  κοινωνικά  προβλήµατα 

(Σύνδεση µε  την Κοινωνική  και Πολιτική Αγωγή, την Γεωγραφία και την  

Ιστορία του τόπου τους ή άλλων χωρών). 

 

 

7.2 Πρακτικό ενδιαφέρον 

 

              7.2.1 Πολυπολιτισµικότητα 

 

� Συλλογές  παιγνιδιών,  αντικειµένων  και καταγραφή οµαδικών  παιγνιδιών  

από  διάφορα µέρη  της  Ελλάδας  αλλά  και  από  άλλες  χώρες αναζήτηση  

πληροφοριών µέσα  από  έρευνα  και συγκέντρωση υλικού από γραπτές ή 

άλλες πηγές (Σύνδεση µε τη Γεωγραφία, την Ιστορία, τη Λογοτεχνία, την 

Αισθητική Αγωγή). 
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              7.2.2 ∆ιαπολιτισµικότητα 

 
� Καταγραφή  παραµυθιών µε  κοινά  ή  παρόµοια θέµατα  και  σύγκριση  

των µοτίβων  του µύθου παραµυθιών  από  τον  τόπο µας  και  από 

αγγλόφωνες  χώρες (Σύνδεση µε  όλα  τα µαθήµατα, κυρίως τα γλωσσικά). 

� Συνεντεύξεις µε άτοµα,  κυρίως  ξένους που  ζουν και  εργάζονται  στην  

χώρα µας,  χρήστες  ή γνώστες  της αγγλικής µε αφορµή  το  επάγγελµα, τη  

ζωή  τους,  τα  ήθη  ή  τα  προβλήµατά  τους (Σύνδεση µε  πολλά µαθήµατα,  

όπως  τη Γεωγραφία  για  τον  τόπο  καταγωγής  και  τον πολιτισµό  τους,  

την  Κοινωνική  και Πολιτική Αγωγή για τα  δικαιώµατα  και  τις  

υποχρεώσεις τους, τη Μουσική  και την Ιστορία για τον πολιτισµό και την 

τέχνη των χωρών καταγωγής τους 

 

7.3 Χειραφετικό ενδιαφέρον 

 

7.3.2 ∆ιαπολιτισµικότητα 

 

� Έρευνα και µελέτη του εθίµου των χαρταετών σε διάφορες χώρες και 

κατασκευή  χαρταετών µε τεχνικές κατασκευής από διάφορες χώρες όπως 

για παράδειγµα της  Κίνας, της Ελλάδας, της Τουρκίας (Σύνδεση µε το 

µάθηµα της Γεωγραφίας, των Μαθηµατικών και της τοπικής Ιστορίας). 

 

8.Τοπική ευηµερία 

 

8.3 Χειραφετικό ενδιαφέρον 

 

8.3.3 Σχολική κοινότητα & Τοπική κοινωνία 

 

� Μελέτη και συζήτηση για την προστασία του άλσους ή του πάρκου της 

γειτονιάς τους και καθορισµός υποχρεώσεών τους σε σχέση µε αυτούς 
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τους χώρους, οι οποίες θα αποτυπωθούν σε πινακίδες ή φυλλάδια 

(Σύνδεση µε τη Μελέτη Περιβάλλοντος και την Ελληνική Γλώσσα).    

 

9.Παγκόσµια διάσταση 

 

9.1 Τεχνικό ενδιαφέρον 

 

9.1.2 ∆ιεθνείς διασχολικές συνεργασίες 

 

� Ακούν  ή  διαβάζουν  κείµενο  σχετικά µε  το καθηµερινό  ωρολόγιο  

πρόγραµµα  ενός  ξένου σχολείου, κρατούν σηµειώσεις και το συγκρίνουν µε 

εκείνο της τάξης τους. 

� Χρησιµοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για να  επικοινωνήσουν µε  

φυσικούς  οµιλητές  της γλώσσας µε  σκοπό  την  ανταλλαγή πληροφοριών για 

ένα θέµα ή για να παίξουν ένα παιχνίδι µε  συνοµηλίκους  τους  από  άλλες 

χώρες. 

 

          2.5   Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ),  

Αγγλική Γλώσσα &  ΕΒΑ 

 

Συνήθως, αντί του όρου Πληροφορική χρησιµοποιείται πλέον σε ευρεία 

κλίµακα ο όρος Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών: ΤΠΕ (ICT: 

Information and Communications Technologies). Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζονται οι 

τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και τη µετάδοση µιας ποικιλίας µορφών 

αναπαράστασης της πληροφορίας (σύµβολα, εικόνες, ήχοι, βίντεο) και αφετέρου τα 

µέσα που είναι φορείς αυτών των άυλων µηνυµάτων (Κόµης, 2004). 
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 Στον όρο ΤΠΕ περιλαµβάνονται τα εξής :     

• Εργαλεία παραγωγής πολυµεσικού & υπερµεσικού υλικού (Hyperstudio, 

MicroWorlds Pro, κ.α.)  

• Πηγές πληροφόρησης ( ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων, διαδικτυακές πύλες 

κ.α.) 

• Μέσα επικοινωνίας ( chats, διαδικτυακές κοινότητες, κ.α.) 

• Εποπτικά µέσα (διδασκαλία) (kidspiration, junior viewpoint, Cmap,κ.α.) 

   

Η εκπαίδευση καλείται να διαδραµατίσει διττό ρόλο απέναντι στις ΤΠΕ· από 

τη µια να εκµεταλλευτεί τα πλεονεκτήµατα και από την άλλη να δηµιουργήσει κριτικά 

σκεπτόµενους εκπαιδευτικούς και µαθητές, ώστε να µην χειραγωγηθούν από τους 

έχοντες και κατέχοντες την τεχνολογία (Μακράκης, 2000).  

Η διδασκαλία µε τη χρήση του διαδικτύου δεν καταργεί την παραδοσιακή 

διδασκαλία στη σχολική τάξη, αλλά τη συµπληρώνει. Οι ΤΠΕ δεν µπορούν να 

αντικαταστήσουν τους εκπαιδευτικούς. Οι καθηγητές και οι µαθητές είναι αυτοί που τις 

χρησιµοποιούν µε πετυχηµένο ή όχι τρόπο. Το ίδιο συµβαίνει και µε ένα σχολικό 

βιβλίο. Απλώς οι ΤΠΕ ως µέσο διδασκαλίας µάς παρέχουν δυνατότητες που άλλα µέσα 

δεν µπορούν να µας παρέχουν µε τέτοιο συνδυαστικό τρόπο (π.χ. επεξεργασία 

κειµένου, πρόσβαση σε αυθεντικό υλικό στο ∆ιαδίκτυο, κ.ά.).  

Ο σχεδιασµός του µαθήµατος µε τη βοήθεια των ΤΠΕ πρέπει να έχει ως 

πρωταρχικό στόχο την κάλυψη των πραγµατικών εκπαιδευτικών αναγκών των µαθητών 

και την αποφυγή της ταύτισης των ΤΠΕ  από τους ίδιους µε µη παιδαγωγικά παιχνίδια.  

Αναφορικά µε τη χρησιµότητα των ΤΠΕ, η έρευνα αλλά και η πρακτική 

εφαρµογή της δείχνουν ότι αν αυτό γίνει µε την κατάλληλη µεθοδολογία, επιτυγχάνεται 

σε µεγάλο βαθµό η βιωµατική µάθηση, η παροχή κινήτρων στους µαθητές, η ενίσχυση 

και η βελτίωση της απόδοσής τους. Επίσης, τους δίνεται η ευκαιρία για χρήση και 

µελέτη αυθεντικού υλικού, για µεγαλύτερη διαδραστικότητα, εξατοµικευµένη µάθηση 

και σφαιρικότερη αντίληψη του γνωστικού αντικειµένου, απαγκιστρώνοντάς τους από 

µία και µόνο πηγή µάθησης, συνήθως το ένα και µοναδικό σχολικό βιβλίο.  
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Ειδικότερα, η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας µε τις ΤΠΕ παρουσιάζει τα 

εξής πλεονεκτήµατα: 

• καλλιεργεί επικοινωνιακές & διαπραγµατευτικές δεξιότητες 

• αναπτύσσει τη γλωσσική δεξιότητα 

• ενθαρρύνει τον τεχνολογικό αλφαβητισµό 

• προάγει τη βιωµατική µάθηση & τη δηµιουργικότητα 

• βελτιώνει την αναλυτικοσυνθετική ικανότητα 

• οξύνει τη στρατηγική & κριτική σκέψη 

• προωθεί τη διάδραση & τη συνεργασία των µαθητών µεταξύ τους & µε 

τους εκπαιδευτικούς 

• συµβάλλει στη διαµόρφωση  παγκόσµιας συνείδησης (βλ.2.3.3 Αγγλική 

Γλώσσα και ΕΒΑ) 

Η γνώση της σύγχρονης παγκόσµιας γλώσσας, της Αγγλικής, καθώς και ο 

τεχνολογικός αλφαβητισµός συνιστούν βασικές δεξιότητες (life skills), που θα 

βοηθήσουν τους µαθητές να γίνουν ισότιµα µέλη του πλανητικού χωριού. Η Αγγλική 

γλώσσα και οι ΤΠΕ, κυρίως το ∆ιαδίκτυο και οι διαδραστκές πολυµεσικές ή 

υπερµεσικές εφαρµογές, συνιστούν επίσης σηµαντικούς διαύλους πραγµάτευσης 

ζητηµάτων ΕΒΑ (περιβαλλοντικά, διαπολιτισµικά, κοινωνικά, κ.ά.). 

2.5.1 WikiQuESD 

 

 Το 2008 ιδρύθηκε Έδρα της UNESCO «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη» στο Πανεπιστήµιο 

Κρήτης  µε πρόεδρο τον καθηγητή κ. Βασίλειο Μακράκη. Κύριος σκοπός της Έδρας 

είναι να ενσωµατώσει την Εκπαίδευση για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη σε όλες τις βαθµίδες 

της εκπαίδευσης µε την υποστήριξη των ΤΠΕ και να αναπτύξει ένα δίκτυο 

πανεπιστηµίων Βορρά-Νότου στη θεµατική της ΄Εδρας. 

Στα προγράµµατα που ενσωµατώνουν τις ΤΠΕ στην ΕΒΑ συγκαταλέγεται το 

πρόγραµµα Πυθέας: WikiQuESD: Ένα Wiki – ιστοδιερευνητικό µαθησιακό 

περιβάλλον για την ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε θέµατα ΕΒΑ. 
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Το WikiQuESD συνιστά ένα υποστηρικτικό23 υπερµεσικό εργαλείο. Βασίζεται 

στη µάθηση µέσω σχεδίων εργασίας (PBL) και αναπτύσσεται στην ανοικτού κώδικα 

πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης (wikidot). Στηρίζεται στην έννοια της 

ιστοεξερεύνησης (WebQuest) και υιοθετεί την προσέγγιση της διανεµηµένης 

µετασχηµατιστικής επίλυσης προβλήµατος. 

∆ιαπνέεται από τη Μετασχηµατιστική Θεωρία και το Χειραφετικό 

Εποικοδοµισµό µε επίκεντρο την ΕΒΑ. 

Το WikiQuESD χρησιµοποιείται από προπτυχιακούς φοιτητές του Τµήµατος 

∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης, καθώς και από εν ενεργεία εκπαιδευτικούς ως 

διαδικτυακό µαθησιακό και συγγραφικό εργαλείο που πραγµατεύεται ζητήµατα ΕΒΑ 

σε τοπικό και παγκόσµιο επίπεδο. 

Το WikiQuESD oρίζεται ως ένα οµαδοσυνεργατικό εργαλείο µάθησης και 

κατασκευής διαδικτυακού περιεχοµένου µε κυρίαρχες διδακτικές τεχνικές την 

επίλυση προβλήµατος και το σχέδιο εργασίας σε αυθεντικά ζητήµατα ΒΑ 

(Μακράκης, 2010:51). 

 

Το Wiki παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήµατα: 

� συνιστά λογισµικό ανοικτού κώδικα 

� είναι εύχρηστο (γρήγορη & εύκολη τροποποίηση περιεχοµένου) 

� συνάδει µε τη Θεωρία του Κοινωνικο – εποικοδοµισµού (οµαδοσυνεργατική 

συγγραφή & κατασκευή διαδικτυακού περιεχοµένου) 

 

Σηµείο εκκίνησης για το WikiQuESD συνιστά ένα αυθεντικό ζήτηµα ΒΑ που 

ο µαθητής θέλει να επιλύσει.  

To   παράθυρο συγγραφής του WikiQuESD αποτελείται από τα εξής τρία 

µέρη: το αριστερό µενού µε την περιγραφή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το δεξί 

                                                 
23 Βασίζεται στη µέθοδο του «στησίµατος σκαλωσιών» (scaffolding). Το «στήσιµο σκαλωσιών» 
βασίζεται στη θεωρία του Vygotsky για τη «Ζώνη της Επίκειµενης ή Εγγύτερης Ανάπτυξης» (Zone 
of Proximal Development). Μέσω αυτής της διαδικασίας, µπορεί να γεφυρωθεί το χάσµα µεταξύ του 
επιπέδου που βρίσκονται οι µαθητές και αυτού που µπορούν να φτάσουν µε τη βοήθεια των 
εκπαιδευτικών  ή πιο προχωρηµένων συνοµηλίκων. Έµφαση δίνεται στη συµβολή των συνοµηλίκων, 
επειδή έχουν πιο πρόσφατη την εµπειρία κατάκτησης της µάθησης και βρίσκονται πιο κοντά στο πώς 
λειτουργεί νοητικά ένα συνοµήλικο άτοµο για να µάθει κάτι νέο (Κασσωτάκης & Φλουρής, 
2006:147 -152, Crook, 1998:238). 
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υποπαράθυρο µε το περιεχόµενο html καθώς και την πάνω µπάρα µε τον τίτλο, το 

λογότυπο της UNESCO και προτεινόµενα ηλεκτρονικά εργαλεία. 

Το µενού που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά κυρίως αποτελείται από τους 

εξής πέντε κόµβους: 

 

1. Ενεργοποίηση 

2. ∆ιδακτικές Ενέργειες 

3. ∆ιδακτικές ∆ιαδικασίες 

4. Συλλογιστική Ανάδραση / Αξιολόγηση 

5. ∆ιδακτικές Προεκτάσεις 

 

Ωστόσο, υπάρχουν και δευτερεύοντες κόµβοι: 

    1.  Πηγές 

    2. ∆ηµιουργοί 

 

Το κύριο δεξί υποπαράθυρο αποτελεί την οθόνη που κρατά το HTML 

περιεχόµενο κάθε κόµβου. Πάνω δεξιά µπαίνουν ο τίτλος και ο υπότιτλος του σχεδίου 

εργασίας, ενώ πάνω αριστερά το σήµα κατατεθέν της Έδρας της UNESCO καθώς και 

επιπρόσθετοι κόµβοι µε διαδικτυακά εργαλεία όπως ηλεκτρονικούς φακέλους υλικού 

(e-portfolios), Cmap, Blog και Βάσεις ∆εδοµένων (Databases). 

Στα πλαίσια της εφαρµογής χρησιµοποιούνται υπερµέσα (εικόνες, κείµενο, 

ήχος, video, animation) και διάφορα εννοιολογικά εργαλεία (Kidspiration, Inspiration, 

Cmap). 

To WikiQuESD προάγει τη διάδραση των µαθητών µεταξύ τους, καθώς και µε 

το δάσκαλο. Μέσω αυτού οι µαθητές αυτονοµούνται γνωσιακά, και αυτενεργούν. 

Παροτρύνονται να αναστοχαστούν µε σκοπό τη χειραφέτηση και την κοινωνική 

αλλαγή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

      Μεθοδολογία της έρευνας 

3.1 Ερευνητικοί στόχοι & ερωτήµατα 

 

Η παρούσα έρευνα είναι µια περιγραφική έρευνα που έχει ως επίκεντρο τα 

εγχειρίδια που χρησιµοποιούνται στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση (∆΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις) 

για την εκµάθηση της Αγγλικής γλώσσας. Στόχος της έρευνας δεν είναι να 

προσδιορίσει τον αντίκτυπο των σχολικών εγχειριδίων στη σχολική πρακτική  ως προς 

την Εκπαίδευση για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, αφού δεν πρόκειται για πειραµατική 

έρευνα. ∆ε στοχεύει, δηλαδή, να διαπιστώσει κατά πόσον η υιοθέτηση των 

συγκεκριµένων εγχειριδίων προάγει την Εκπαίδευση για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη.  

Αντιθέτως, επιδιώκει να εντοπίσει εκείνα τα χαρακτηριστικά των βιβλίων που 

συνδέονται µε την ΕΒΑ, να τα περιγράψει και να τα ερµηνεύσει όσο γίνεται 

πληρέστερα. 

Η έρευνα  αυτή, εποµένως, επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε ερευνητικά 

ερωτήµατα όσον αφορά στα εγχειρίδια των Αγγλικών του ∆ηµοτικού και την ΕΒΑ (βλ. 

1.3 Ερευνητικά ερωτήµατα). 

Ωστόσο, πριν από τη διερεύνηση των παραπάνω ερωτηµάτων, κρίνεται 

απαραίτητο να γίνει µια πιο σφαιρική επισκόπηση των συγκεκριµένων εγχειριδίων, έτσι 

ώστε να σχηµατιστεί µια γενική εικόνα του αντικειµένου προς διερεύνηση.  

 

3.2 Αξιολογούµενο υλικό 

 
1 ΥΠ.Ε.Π.Θ., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τµήµα Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, 

Μπρατσόλη, Α & ∆ιαµαντίδου, Α. (2009). Αγγλικά ∆΄ ∆ηµοτικού, Βιβλίο µαθητή. 

Ανάδοχος συγγραφής: Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα. Αθήνα: Ο.Ε.∆.Β. 
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2 ΥΠ.Ε.Π.Θ., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τµήµα Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, 

Μπρατσόλη, Α & ∆ιαµαντίδου, Α. (2009). Αγγλικά ∆΄ ∆ηµοτικού, Βιβλίο 

εκπαιδευτικού. Ανάδοχος συγγραφής: Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα. Αθήνα: 

Ο.Ε.∆.Β. 

3 ΥΠ.Ε.Π.Θ., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τµήµα Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, 

Μπρατσόλη, Α & ∆ιαµαντίδου, Α. (2009). Αγγλικά ∆΄ ∆ηµοτικού, Τετράδιο 

Εργασιών. Ανάδοχος συγγραφής: Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα. Αθήνα: Ο.Ε.∆.Β. 

4 ΥΠ.Ε.Π.Θ., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τµήµα Πρωτοβάθµιας  Εκπαίδευσης, 

Κολοβού, Ε.Κ. & Κρανιώτου, Α. (2009). Αγγλικά Ε΄ ∆ηµοτικού, Βιβλίο µαθητή. 

Ανάδοχος συγγραφής: Εκδόσεις Πατάκη. Αθήνα: Ο.Ε.∆.Β. 

5 ΥΠ.Ε.Π.Θ., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τµήµα Πρωτοβάθµιας  Εκπαίδευσης, 

Κολοβού, Ε.Κ. & Κρανιώτου, Α. (2009). Αγγλικά Ε΄ ∆ηµοτικού, Βιβλίο 

καθηγητή. Ανάδοχος συγγραφής: Εκδόσεις Πατάκη. Αθήνα: Ο.Ε.∆.Β. 

6 ΥΠ.Ε.Π.Θ., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τµήµα Πρωτοβάθµιας  Εκπαίδευσης, 

Κολοβού, Ε.Κ. & Κρανιώτου, Α. (2009). Αγγλικά Ε΄ ∆ηµοτικού, Τετράδιο 

∆ραστηριοτήτων. Ανάδοχος συγγραφής: Εκδόσεις Πατάκη. Αθήνα: Ο.Ε.∆.Β. 

7 ΥΠ.Ε.Π.Θ., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τµήµα Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, 

Εφραιµίδου, Ε., Ρέππα, Ε.Ζ., & Φρουζάκη, Φ. (2009). Αγγλικά ΣΤ΄ ∆ηµοτικού, 

Βιβλίο µαθητή. Ανάδοχος συγγραφής: Μιχαήλ Λεβής, ΑΕΤΕΝ. ΑΕ (Linuaphone). 

Αθήνα: Ο.Ε.∆.Β. 

8 ΥΠ.Ε.Π.Θ., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τµήµα Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, 

Εφραιµίδου, Ε., Ρέππα, Ε. Ζ., & Φρουζάκη, Φ. (2009). Αγγλικά ΣΤ΄ ∆ηµοτικού, 

Βιβλίο καθηγητή. Ανάδοχος συγγραφής: Μιχαήλ Λεβής, ΑΕΤΕΝ.ΑΕ 

(Linguaphone). Αθήνα: Ο.Ε.∆.Β. 

9 ΥΠ.Ε.Π.Θ., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τµήµα Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, 

Εφραιµίδου, Ε., Ρέππα, Ε.Ζ., & Φρουζάκη, Φ. (2009). Αγγλικά ΣΤ΄ ∆ηµοτικού, 

Τετράδιο Εργασιών. Ανάδοχος συγγραφής: Μιχαήλ Λεβής, ΑΕΤΕΝ.ΑΕ 

(Linguaphone) . Αθήνα: Ο.Ε.∆.Β. 

 

Tα παραπάνω εγχειρίδια επιλέχθηκαν µε βάση το κριτήριο ότι είναι τα µόνα 

εγχειρίδια για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στην πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, 
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τα οποία έχει συγγράψει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και δεν είναι προϊόν κάποιου 

ιδιωτικού εκδοτικού οίκου. 

 3.2.1 Τα νέα σχολικά εγχειρίδια της Αγγλικής Γλώσσας στην                

πρωτοβάθµια εκπαίδευση 

                                                      Εισαγωγή 

 
Τα νέα σχολικά εγχειρίδια που διδάσκονται στις τρεις τελευταίες τάξεις του 

∆ηµοτικού τιτλοφορούνται «Αγγλικά ∆΄ ∆ηµοτικού», «Αγγλικά Ε΄ ∆ηµοτικού», 

«Αγγλικά ΣΤ΄ ∆ηµοτικού». 

Το σχολικό έτος 2009 – 2010 τέθηκαν για πρώτη φορά σε χρήση, 

αντικαθιστώντας την τρίτοµη σειρά FUN WAY, η οποία χρησιµοποιήθηκε από το 

σχολικό έτος 1992 - 1993 έως το  2008 - 2009. 

Από το 2001, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µε την υπ’ αριθµό 7/2001 Πράξη της 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ενέκρινε την εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στη Γ΄ 

∆ηµοτικού. Στην τάξη αυτή δε χρησιµοποιείται κάποιο αντίστοιχο εγχειρίδιο µε τα 

παραπάνω, αλλά ο καθηγητής Αγγλικών του κάθε σχολείου επιλέγει µια σειρά από την 

εγκεκριµένη λίστα βιβλίων που έχει συντάξει το Υ.Π.∆ Β.Μ.Θ. Στο µέλλον επίκειται να 

υπάρξει σχετικό εγχειρίδιο και για τη Γ΄ ∆ηµοτικού, αφού ήδη έχει δηµοσιευτεί σχετική 

προκήρυξη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Η Αγγλική γλώσσα διδάσκεται στο ∆ηµοτικό από τη Γ΄ τάξη σε όλα τα 

σχολεία εκτός από τα 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια, τα οποία είναι, κατά κανόνα, σχολεία 

αποµακρυσµένων ή δυσπρόσιτων περιοχών. Στα σχολεία αυτά ο διορισµός 

εκπαιδευτικού Αγγλικής δεν είναι εφικτός, επειδή είναι αδύνατον ο εκπαιδευτικός 

αυτός να συµπληρώσει πλήρες ωράριο.  

«Ο αριθµός των δηµοτικών σχολείων όπου διδάσκεται η αγγλική ανέρχεται σε 

3.448, έναντι 2.789 που είναι τα ολιγοθέσια (περίπου 45% επί του συνόλου) 

(Τοκατλίδου,2008)». 

Επίσης, σχετικά µε το ωρόλογιο πρόγραµµα ορίζεται σε 4 ώρες εβδοµαδιαίως 

για όλες τις τάξεις ( Γ΄- ΣΤ΄). 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε µικρές 

ηλικίες. Στα πλαίσια αυτά, η Αγγλική γλώσσα διδάσκεται στην Α΄ και Β΄ τάξη σε 800 

πιλοτικά ολοήµερα σχολεία της χώρας.24 

               Σύµφωνα µε τη διαβάθµιση που ορίζει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Αναφοράς, τα σχολικά εγχειρίδια των Γ΄ & ∆΄ ∆ηµοτικού κινούνται σε προεισαγωγικό 

επίπεδο (Α1-), ενώ της Ε΄ & ΣΤ΄ ∆ηµοτικού σε εισαγωγικό επίπεδο (Α1 + , Α2 -) 

αντίστοιχα.  

      Συνοπτική περιγραφή των νέων εγχειριδίων της Αγγλικής Γλώσσας 

 
Τα σχολικά εγχειρίδια «Αγγλικά ∆’ ∆ηµοτικού», «Αγγλικά Ε΄ ∆ηµοτικού», 

«Αγγλικά ΣΤ΄ ∆ηµοτικού» διανέµονται στις τρεις τελευταίες τάξεις του δηµοτικού 

σχολείου.  

Το εκπαιδευτικό υλικό της κάθε τάξης αποτελείται από το βιβλίο του µαθητή, 

το τετράδιο εργασιών, το βιβλίο του καθηγητή, τα CDs που περιλαµβάνουν το 

ακουστικό υλικό που συνοδεύει τις δραστηριότητες του βασικού βιβλίου και τα CD-

ROMs που περιέχουν συνοδευτικό οπτικοακουστικό υλικό. 

Στις εισαγωγικές σελίδες του κάθε σχολικού εγχειριδίου δίνονται πληροφορίες 

για τις οµάδες που το συνέταξαν και το επιµελήθηκαν. Τα συγκεκριµένα σχολικά 

εγχειρίδια δε συνιστούν σειρά, αφού τα έχουν συντάξει και επιµεληθεί διαφορετικές 

οµάδες, ενώ το περιεχόµενό τους δεν παρουσιάζει συνέχεια.  

Το εγχειρίδιο «Αγγλικά ∆΄ ∆ηµοτικού» έχουν συγγράψει οι Α. Μπρατσόλη και 

Α. ∆ιαµαντίδου, το «Αγγλικά Ε΄ ∆ηµοτικού» οι Ε.Κ. Κολοβού και Α. Κρανιώτου σε 

συνεργασία µε τους F. Baker και Π. Μουστακίδου και το «Αγγλικά ΣΤ΄ ∆ηµοτικού» οι 

Ε. Εφραιµίδου, Ε. Ζ. Ρέππα και Φ. Φρουζάκη.   

Οι παραπάνω συγγραφικές οµάδες αποτελούνται από εκπαιδευτικούς και 

σχολικούς συµβούλους ΠΕ06 (Αγγλικής). Την ίδια σύσταση µε εξαίρεση την Μ. 

Παπακωνσταντίνου (µέλος  ∆ΕΠ) έχουν και οι οµάδες κριτών - αξιολογητών. 

 

 

                                                 
24 www.pi-schools.gr 
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   Κριτές - Αξιολογητές: 

� «Αγγλικά ∆΄ ∆ηµοτικού»  Χριστίνα Αγιακλή & Ελένη Μπιντάκα (Σχολικοί 

Σύµβουλοι), Τρισεύγενη Γιάνναρη (Εκπαιδευτικός)  

�  «Αγγλικά Ε΄ ∆ηµοτικού» Μελίνα Παπακωνσταντίνου  

(µέλος ∆ΕΠ) & Παρασκευή Λεοντίου – Φερεντίνου (Τ. σχολική     

σύµβουλος)  

�  «Αγγλικά ΣΤ΄ ∆ηµοτικού» Ελένη Μανωλοπούλου – Σέργη & ∆ιονυσία 

Παπαδοπούλου (Σχολικοί Σύµβουλοι), Ελένη Ζωγράφου (εκπ. ΠΕ06) 

 Όσον αφορά στους αναδόχους του έργου, πρόκειται για τρεις διαφορετικούς 

εκδοτικούς οίκους: εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, Πατάκη & Μιχάλη Λεβή ΑΕΤΕΝ 

(Linguaphone), αντίστοιχα.  

          Τα εγχειρίδια αυτά εκδόθηκαν για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2009 – 2010.  

∆ιανεµήθηκαν δωρεάν, όπως όλα τα σχολικά εγχειρίδια πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  

Τα εγχειρίδια  παρουσιάζουν τον εξής αριθµό σελίδων: 

• «Αγγλικά ∆΄ ∆ηµοτικού» (βιβλίο µαθητή: 168, βιβλίο καθηγητή: 96, τετράδιο 

εργασιών: 87) 

• «Αγγλικά Ε΄ ∆ηµοτικού» (βιβλίο µαθητή: 146, βιβλίο καθηγητή: 142, τετράδιο 

εργασιών: 94) 

• «Αγγλικά ΣΤ΄ ∆ηµοτικού» (βιβλίο µαθητή: 169, βιβλίο καθηγητή: 122, τετράδιο 

εργασιών: 98) 

Στις πρώτες σελίδες του κάθε εγχειριδίου παρατίθεται ο πίνακας περιεχοµένων 

σύµφωνα µε τα ισχύοντα ΑΠΣ & ∆ΕΠΠΣ.  

Όπως φαίνεται από τον πίνακα περιεχοµένων, και τα τρία εγχειρίδια 

απαρτίζονται από δέκα ενότητες (units). Ωστόσο, ακολουθείται διαφορετική 

µορφοποίηση. 
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 Ο πίνακας περιεχοµένων του «Αγγλικά ∆΄ ∆ηµοτικού», αποτελείται από τις 

ακόλουθες πέντε στήλες: 1. µάθηµα (lesson), 2. δεξιότητες (skills), 3. γλωσσικές 

λειτουργίες (language functions), 4. γλωσσικές δοµές & λεξιλόγιο (language structures / 

lexis) και 5. στρατηγικές / συναφή µαθήµατα  (strategies / related subjects). 

Αντίστοιχα, στο «Αγγλικά Ε΄ ∆ηµοτικού» παρατίθενται πέντε βασικές στήλες, 

δυο από τις οποίες χωρίζονται σε τρεις υποστήλες: 1. ενότητα (unit), 2. µάθηµα (lesson), 

3.δεξιότητες (skills), 4. γλωσσικό ενδιαφέρον (language focus) µε υποστήλες, 

λειτουργίες (functions), δοµές (structures) & λεξιλόγιο (vocabulary), καθώς και  

5. διαθεµατική µάθηση (crosscurricular learning) µε υποστήλες, έννοιες (concepts), 

σχέδια εργασίας (projects) &  άλλα συναφή µαθήµατα (other related subjects). 

Τέλος, το «Αγγλικά ΣΤ΄ ∆ηµοτικού» παρουσιάζεται µε πέντε οριζόντιες 

στήλες και τέσσερις κάθετες. 

Οι οριζόντιες:  

1. ενότητα (unit), 2.διαθεµατικές έννοιες (crosscurricular notions), 3.συναφή 

µαθήµατα (related subjects), 4.σχέδιο εργασίας (project) & 5.αυτοαξιολόγηση / δηλώσεις 

για το τι µπορώ να κάνω (self-assessment / Can-do statements). 

Οι κάθετες: 

1. µάθηµα (lesson), 2. δεξιότητες /στρατηγικές (skills / strategies), 3.γλωσσικές 

λειτουργίες (language functions), 4.γλωσσικές δοµές / λεξιλόγιο ( language structures / 

lexis).  

 

3.3 ∆ιαδικασία αξιολόγησης: παράδειγµα ανάλυσης  

 

Στη βιβλιογραφία παρατίθενται διάφορες µεθοδολογικές προσεγγίσεις σχετικές 

µε την έρευνα  των σχολικών εγχειριδίων. Κάποιες ακολουθούν το ποσοτικό 

παράδειγµα (ποσοτική ανάλυση περιεχοµένου), ενώ κάποιες άλλες το ποιοτικό 

(ερµηνευτική µέθοδος, ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου, κριτική ανάλυση λόγου) 

(Μπονίδης 2004: 47-177).  
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Στην παρούσα εργασία για την αξιολόγηση των εγχειριδίων του ∆ηµοτικού 

«Αγγλικά ∆΄ ∆ηµοτικού», «Αγγλικά Ε΄ ∆ηµοτικού», «Αγγλικά ΣΤ΄ ∆ηµοτικού» 

επιλέχθηκε να χρησιµοποιηθεί η ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου. 

Η ανάλυση κινήθηκε πάνω σε δύο άξονες: άξονα κατηγοριοποίησης (τα 

γνωσιακά ενδιαφέροντα του Habermas) και θεµατικό άξονα  (το βρετανικό σύστηµα των 

«8 διόδων» για την ΕΒΑ). Για να ταξινοµηθούν και να ερµηνευτούν όλα τα ευρήµατα, 

στις 8 διόδους προστέθηκε µια ακόµη θεµατική, η Οικοπροστασία (Φυσικοί πόροι, 

Βιοποικιλότητα).    

Μετά την αποδελτίωση και την ταξινόµηση των ευρηµάτων, προχωρήσαµε 

στην ανάλυση ακολουθώντας  το παράδειγµα  της «δόµησης περιεχοµένου»25 και  της 

«πρότυπης δόµησης»26.  Συγκεκριµένα,  περιγράψαµε  το  αποδελτιωµένο  κατά  

κατηγορία υλικό,  το  οποίο  υποστηρίξαµε µε  τα  χαρακτηριστικότερα  παραδείγµατα 

της αποδελτίωσης, ενώ ταυτόχρονα προσεγγίσαµε το υλικό και µε την ερµηνευτική27 

µέθοδο. Το εξετάσαµε, δηλαδή, σε σχέση µε τη θεωρητική συζήτηση, η οποία 

αναπτύχθηκε στο πρώτο µέρος της εργασίας, καθώς και µε πρόσθετες πηγές που 

αφορούν επιµέρους θεµατικές. Ως µονάδα καταγραφής χρησιµοποιήσαµε το συνολικό 

κείµενο (whole text) 28.  

Επιπροσθέτως, στα πλαίσια της εργασίας αναπτύχθηκε µια υπερµεσική 

εφαρµογή, ιστοεξερεύνηση WikiQuESD. Για την ανάπτυξη της υπερµεσικής 

εκπαιδευτικής εφαρµογής ακολουθήθηκε ένα µοντέλο σχεδιασµού και ανάπτυξης 

βασιζόµενο στις αρχές του κοινωνικοεποικοδοµισµού και της επικοινωνιακής 

προσέγγισης. 

Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, ο σχεδιασµός µιας υπερµεσικής εφαρµογής 

ξεκινά από µια ιδέα ή µια ανάγκη, η ανάλυση της οποίας, σε συνδυασµό µε τον 

καθορισµό των απαιτήσεων συνιστά τον παιδαγωγικό σχεδιασµό. 

                                                 
25   Παραφραστική περιγραφή του κατηγοριοποιηµένου υλικού.. 
26   Αυτούσια παράθεση των χαρακτηριστικότερων αναφορών. 
27  Η ερµηνευτική µέθοδος στοχεύει στη βαθύτερη κατανόηση και των δύο διαστάσεων του 

σηµείου, του σηµαίνοντος (ερέθισµα) και του σηµαινόµενου (σηµασία)  µέσα από την 
προσωπική εµπειρία. 

28 Χρησιµοποιείται όταν σκοπός της έρευνας είναι ο προσδιορισµός των βασικών στοιχείων που 
χαρακτηρίζουν τα κείµενα ή τις εικόνες. Με λίγα λόγια, εξετάζεται ένα κεφάλαιο , µια ενότητα ή 
µια πηγή του βιβλίου ως σύνολο, καταγράφεται το κύριο µήνυµα αυτού και κωδικογραφείται 
στην αντίστοιχη κατηγορία (Μπονίδης, 2004). 
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 Όλα αυτά τα στάδια λειτουργούν αλληλεπιδραστικά προωθώντας την 

συνειδητοποίηση του «προβλήµατος» ενώ παράλληλα στοχεύουν να 

καλλιεργήσουν τη λογική της ανάπτυξης της δράσης (Μακράκης, 2000). 

∆ηµιουργήθηκε µια διαδικτυακή εκπαιδευτική εφαρµογή, δεδοµένου ότι η 

έκταση της διασύνδεσης των σχολείων µε το διαδίκτυο αυξάνεται συνεχώς, 

προσφέροντας έτσι πιο προσβάσιµους τρόπους διδακτικής αξιοποίησης.   
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3.4 Σύστηµα κατηγοριών ανάλυσης 

 

Άξονας : ΕΒΑ & Γνωσιακά ενδιαφέροντα 

 

1. ∆ιατροφή 

         1.1 Τεχνικό ενδιαφέρον 

1.1.1 Είδη διατροφής 

1.1.2 Υγιεινή διατροφή 

1.1.3 ∆ιατροφικές συνήθειες µαθητών 

1.1.4 ∆ιατροφικές συνήθειες από όλο τον κόσµο 

         1.2 Πρακτικό ενδιαφέρον 

1.2.1 Υγιεινή διατροφή 

1.2.2 ∆ιατροφικές συνήθειες µαθητών 

         1.3 Χειραφετικό ενδιαφέρον 

1.3.1 Υγιεινή διατροφή 

1.3.2 ∆ιατροφικές συνήθειες µαθητών 

            1.3.3 ∆ιατροφικές συνήθειες από όλο τον κόσµο 

          

2. Ενέργεια & Νερό 

         2.1 Τεχνικό ενδιαφέρον 

2.1.1 Εξοικονόµηση ενέργειας 

         2.2 Πρακτικό ενδιαφέρον   

2.2.1 Εξοικονόµηση ενέργειας 

2.2.2 Εξοικονόµηση νερού 

         2.3 Χειραφετικό ενδιαφέρον 

2.3.1 Εξοικονόµηση ενέργειας 

2.3.2 Εξοικονόµηση νερού 
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3. Μεταφορές & Κυκλοφοριακό 

          3.1 Τεχνικό ενδιαφέρον 

3.1.1 Βιώσιµη κινητικότητα 

3.1.2 Κυκλοφοριακή αγωγή 

          3.2 Πρακτικό ενδιαφέρον   

            3.2.1 Βιώσιµη κινητικότητα 

           3.2.2 Κυκλοφοριακή αγωγή   

          3.3 Χειραφετικό ενδιαφέρον 

           3.3.1 Βιώσιµη κινητικότητα 

          3.3.2 Κυκλοφοριακή αγωγή 

  

4. Κατανάλωση & Απορρίµµατα 

          4.1 Τεχνικό ενδιαφέρον 

4.1.1 Μείωση 

4.1.2 Επαναχρησιµοποίηση 

4.1.3 Ανακύκλωση 

         4.2 Πρακτικό ενδιαφέρον  

4.2.1 Ανακύκλωση 

         4.3 Χειραφετικό ενδιαφέρον 

4.3.1 Μείωση 

4.3.2 Επαναχρησιµοποίηση 

4.3.3 Ανακύκλωση 

  

5. Κτιριακή υποδοµή & Περιβάλλων χώρος 

           5.1 Τεχνικό ενδιαφέρον 

5.1.1 Σχολικό κτίριο 

5.1.2 Περιβάλλων χώρος 

           5.2 Πρακτικό ενδιαφέρον   

            5.2.1 Σχολικό κτίριο 

           5.3 Χειραφετικό ενδιαφέρον         

5.3.1 Σχολικό κτίριο 
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6. Οικοπροστασία 

         6.1 Τεχνικό ενδιαφέρον 

6.1.1 Φυσικοί πόροι  

6.2.2  Βιοποικιλότητα 

         6.2 Πρακτικό ενδιαφέρον    

           6.2.1 Φυσικοί πόροι  

         6.3 Χειραφετικό ενδιαφέρον 

          6.3.1 Φυσικοί πόροι  

          6.3.2  Βιοποικιλότητα 

 

7. Ένταξη & Συµµετοχή 

           7.1 Τεχνικό ενδιαφέρον 

7.1.1 Πολυπολιτισµικότητα 

7.1.2 ∆ιαπολιτισµικότητα 

           7.2 Πρακτικό ενδιαφέρον   

7.2.2 ∆ιαπολιτισµικότητα 

           7.3 Χειραφετικό ενδιαφέρον 

            7.3.1 Πολυπολιτισµικότητα 

7.3.2 ∆ιαπολιτισµικότητα 

7.3.3 Κοινωνική συνοχή 

 

8. Τοπική ευηµερία 

         8.1 Τεχνικό ενδιαφέρον 

8.1.1 Τοπικός πολιτισµός 

8.1.2 Τοπικά ζητήµατα 

8.1.3 Σχολική κοινότητα & Τοπική κοινωνία 

         8.2 Πρακτικό ενδιαφέρον   

           8.2.1 Τοπικός πολιτισµός 

           8.2.2 Τοπικά ζητήµατα 

           8.2.3 Σχολική κοινότητα & Τοπική κοινωνία 
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         8.3 Χειραφετικό ενδιαφέρον 

           8.3.1 Τοπικός πολιτισµός 

           8.3.2 Σχολική κοινότητα & Τοπική κοινωνία 

 

 

9. Παγκόσµια διάσταση 

         9.1 Τεχνικό ενδιαφέρον 

9.1.1 Παγκόσµια ζητήµατα 

9.1.2 ∆ιεθνείς διασχολικές συνεργασίες 

         9.2 Πρακτικό ενδιαφέρον  

            9.2.1 Παγκόσµια ζητήµατα 

9.2.2 ∆ιεθνείς διασχολικές συνεργασίες 

         9.3 Χειραφετικό ενδιαφέρον 

9.3.1 ∆ιεθνείς διασχολικές συνεργασίες 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 ∆εδοµένα αξιολόγησης 

4.1 Ερευνητικά αποτελέσµατα 

 

 1. ∆ιατροφή 

 

1.1 Τεχνικό ενδιαφέρον 

 

 1.1.1 Είδη διατροφής 

 

 Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της αξιολόγησης, 

οι δραστηριότητες που αφορούν στα είδη διατροφής 

εστιάζουν στην περιγραφή και την ταξινόµηση. Οι 

παρακάτω δραστηριότητες στοχεύουν στην 

οµαδοποίηση των τροφών σύµφωνα µε το είδος τους.  

               Μεγάλη ποικιλία τροφών αναφέρεται, κυρίως 

σε µια σειρά δραστηριοτήτων στην ένατη ενότητα  

του εγχειριδίου της ∆΄ τάξης. 

Απλή απεικόνιση της διατροφικής πυραµίδας 

γίνεται στο εγχειρίδιο της Ε΄ τάξης. ∆εν αναλύονται 

όλες οι οµάδες τροφίµων, ούτε αναφέρονται οι 

ευεργετικές ιδιότητές τους, καθώς επίσης δε θίγεται η 

σπουδαιότητά των συνδυασµών τους.  

( English 6th grade, Pupil’s: 14) 

 

Στο εγχειρίδιο της ΣΤ΄ τάξης χρησιµοποιείται ένα αυθεντικό περιβάλλον, το 

supermarket, για τη γνωριµία µε τις διάφορες τροφές. 

 Αξιοσηµείωτο επίσης είναι ότι προβάλλεται η ωφελιµότητα των βιολογικών 

τροφίµων (“FFM offers a variety of organic products…that don’t cost the earth.”). 
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“1. Put these words in the correct list: 

oranges, apples, carrots, lettuce, cheese, tomatoes, eggs, 

sweets, chicken, ham, yoghurt, milk, ice cream, biscuits, 

cake, chocolate, sugar 

meat, vegetables, sweets, dairy products, fruit 

Can you add more words to the lists?”  (English 4th 

grade , Workbook : 70) 

 

 

 

“D.  Mary is preparing the shopping list for her birthday party. Look at her list and help her to 

organize it: 

Mary’s shopping list: …a carton of milk, a dozen of eggs…2 pounds of bananas… 

What to buy: dairy, meat and poultry, fruit and vegetables, groceries, sweets, soft drinks”  

(English 6th grade, Pupil’s: 15) 

“  To present vocabulary related to departments of a supermarket and containers and items sold 

at these sections.” (English 6th grade, Teacher’s: 21) 

 

1.1.2 Υγιεινή ∆ιατροφή 

Η µεθοδολογία που ακολουθείται ως προς την ανάδειξη της υγιεινής 

διατροφής ποικίλλει. Προσεγγίζοντας τη γνώση ολιστικά, χρησιµοποιείται συνδυασµός 

τεχνικών, όπως ο καταιγισµός ιδεών (brainstorming) 29, η εισήγηση30  και η 

δηµιουργική παραγωγή γραπτού λόγου31  κ.ά.  

 

 

                                                 
29   Η προπαρασκευαστική δραστηριότητα που παρατίθεται στο παρακάτω πλαίσιο, που αφορά στο 

ποιές τροφές θεωρούν οι µαθητές υγιεινές και ποιές ανθυγιεινές. 
30   Άσκηση ακουστικής κατανόησης που παρατίθεται στο πλαίσιο. Ο οµιλητής δίνει συµβουλές για 

µια καθηµερινή υγιεινή διατροφή. 
31  Σενάριο: Οι µαθητές είναι ιδιοκτήτες ενός εστιατορίου υγιεινής διατροφής και τους ζητείται να 

συντάξουν ένα υγιεινό µενού. Θα βασιστούν στη δραστηριότητα 8 (ακουστική κατανόηση), η 
οποία αφορά στο χαρακτηρισµό ορισµένων τροφών ως υγιεινών ή ανθυγιεινών βάσει των 
συµβουλών του Dr. Morton. 

 

(English 5th grade, Pupil’s:128) 
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“You may want to go through a pre-listening activity, asking the learners which of these 

foods they consider healthy or unhealthy to eat. 

Transcript 

Well, children, 

Always start your day with a good breakfast. Drink your milk and eat some cornflakes or bread 

with butter and marmalade. At school, have a snack. It’s a good idea to have a fruit, like a 

banana, an apple or a sandwich, but don’t drink cola and don’t eat crisps or pop corn. At home, 

eat lunch with some bread and salad, and then have some fruit. Oranges and apples are full of 

vitamins and are very good for you, especially in winter. At night, don’t eat very much. A 

sandwich, some yoghurt or a boiled egg and fruit are a good idea. And, don’t forget; always 

drink a glass of milk before you go to bed. Be careful with your diet now that you are building 

your body. Don’t eat a lot of sweets, chocolate or ice cream and fast food.” ( English 4th grade 

,Teacher’s: 70)  & (English 4th grade ,Pupil’s: 109)    

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            (English 4th grade, Pupil’s:109) 

              

 

 

6.  Write (+ APP1) 

You  are  the  owner  of  a  

healthy  food restaurant.  

Use the food in activity 8  

(p.108) and write your  

healthy  menu  for  the   

day. Read  your  menu  out 

in  class.  Who wants to 

come to your restaurant?   

Starter, Main Course,  

Dessert (English 4th  

grade , Pupil’s:108) 
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  Τα εγχειρίδια προβάλλουν τα βιολογικά προϊόντα, τονίζοντας ότι δεν είναι αρκετό  

ένα είδος να έχει βιταµίνες, µέταλλα και φυτικές ίνες, για να είναι υγιεινό, αλλά πρέπει 

να έχει παραχθεί  χωρίς χρήση χηµικών.  

 

“… Organic products= food produced without the help of artificial chemicals… For example, 

question one talks about healthy food, so organic products, fresh fruit and vegetables are key  

words to help them answer correctly the multiple matching exercises…” (English 6th grade, 

Teacher’s:22) 

 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση περιεχοµένου ως προς την υγιεινή 

διατροφή, παρατηρείται µια αντιφατική στάση: από τη µια πλευρά τα εγχειρίδια 

προάγουν τη σπουδαιότητα της υγιεινής διατροφής, από την άλλη αναπαράγουν 

εµµέσως το πρότυπο της ανθυγιεινής διατροφής, απεικονίζοντας τους µαθητές να 

προτιµούν ανθυγιεινές τροφές (πίτσες, αναψυκτικά κ.ά.). Σχετική ανάλυση για τις 

διατροφικές συνήθειες των µαθητών θα παρατεθεί παρακάτω. 

 

1.1.3 ∆ιατροφικές συνήθειες µαθητών 

 

 Παραπάνω αναφερθήκαµε στην ενηµέρωση που γίνεται όσον αφορά στην 

υγιεινή διατροφή και στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης των µαθητών σχετικά µε 

αυτή. Ωστόσο δε φτάνουµε στην ενεργοποίησή τους, µέσω του κριτικού αναστοχασµού 

και στην αλλαγή της στάσης τους, αφού επικρατεί η ανθυγιεινή διατροφή στις 

διατροφικές προτιµήσεις τους  

 

 “What’s Olina’s favourite food?...Her favourite food is pizza.” (English 4th grade, Pupil’s:26) 

“My favoutite food is pizza and spaghetti and cheese.” (English 4th grade, Pupil’s:108) 

 “Favourite food: sausages & chips”  (English 4th grade, Pupil’s:128) 

“… The food is great. I love pita souvlaki and tzatziki…” 

 (English 5th grade, Pupil’s: 129) 

 “ Some children are at the fast food restaurant. 

a. They are eating a burger. 
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b. They eat a burger.” (English 6th grade, Pupil’s:12) 

 

“ Oh, my sweet Chocolate cake! 

Off the oven, it looks fresh and smells nice; 

it feels soft in my hands; 

it tastes delicious in my mouth. 

It sounds so tempting, I can never resist it! “ (English 6th grade, Pupil’s:21) 

 

“ NIKI’S DAILY MENU(schoolgirl, aged 13) 

 

Morning A glass of milk / a slice of bread with butter and marmalade. Two packets of  

crisps. 

Afternoon A salmon sandwich. A piece of chocolate cake  

Evening A hamburger / A cup of tea (with sugar) / A piece of apple pie” (English 6th grade, 

Teacher’s:103) 

.“ …Some children are at the fast food restaurant…They are eating a burger” (English 6th 

grade, Workbook:46) 

 

Αναφορικά µε τις ξένες επιρροές που δέχονται οι µαθητές ως προς τις 

διατροφικές τους συνήθειες, προβάλλεται η κινέζικη κουζίνα ως ιδιαίτερα δηµοφιλής 

στο δυτικοευρωπαϊκό κόσµο, όντας εξωτική και συνάµα υγιεινή. 

 

“ …I’ve eaten food from other countries...Chinese food.”  (English 5th grade, Pupil’s: 112) 

 “ …I rarely eat Chinese food…” (English 5th grade,Pupil’s: 154) 

 

1.1.4 ∆ιατροφικές συνήθειες από όλο τον κόσµο 

 

Οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε διατροφικές συνήθειες άλλων λαών 

(Μαρόκο, Ολλανδία, ΗΠΑ κ.α.) γνωρίζουν τοπικά εδέσµατα (Cablackboardage) και 

παραδόσεις σχετικά µε τη διατροφή (Ολλανδική πρωτοχρονιάτικη παράδοση για τα 

donuts). 
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Αξιοσηµείωτη είναι η παρουσίαση των διατροφικών συνηθειών άλλων λαών 

ως στοιχείο της πολιτισµικής τους ταυτότητας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα 

της στάσης του αραβικού κόσµου αναφορικά µε την κατανάλωση αλκοόλ. 

Η διαπολιτισµική επίγνωση είναι το πρώτο βήµα για την απαλοιφή της 

ξενοφοβίας, τη διαπολιτισµική κατανόηση, την ενσυναίσθηση και την αρµονική 

συνύπαρξη. 

 

“Don’t  offer  alcoholic  drinks  to  an  Arab,  

unless  you’re  certain  that  he  drinks  

alcohol. This can cause great offence.” (English 5th grade, Teacher’s :106) 

 

“…Tunisia  is  beautiful… The food tastes ”different”, -  

sometimes I don’t know what I’m eating!”  (English 5th grade,Pupil’s:53) 

 

 “… Traditional New Year foods are also thought to bring luck. Many cultures believe that 

anything in the shape of a ring is good luck, because it symbolizes “coming  full  circle,”  

completing a  year’s  cycle.  For  that  reason,  the Dutch believe  that eating donuts on New 

Year’s Day will bring good fortune. Other parts of the world celebrate the new year by 

consuming black-eyed peas or lentils. These legumes are typically accompanied by either hog 

jowls or ham. Black-eyed peas and other legumes have been  considered good  luck  in many  

cultures. The hog, and  thus  its meat,  is  considered lucky because it symbolizes prosperity. 

Cablackboardage is another “good luck” vegetable that is consumed on New Year’s Day by 

many. Cablackboardage leaves are also considered a sign of prosperity, being  representative of 

paper currency.  In some  regions,  rice  is a  lucky  food  that  is eaten on New Year’s Day…” 

(English 5th grade, Teacher’s: p.56) 

 

Στα πλαίσια της παρουσίασης της παγκόσµιας κουζίνας, αναφέρεται και η 

ελληνική: παραδοσιακά φαγητά και  γλυκά όπως µουσακάς, κουραµπιέδες και 

κουλούρια.  

Ο διαπολιτισµικός διάλογος δεν καταργεί τις τοπικές παραδόσεις αλλά 

αντιθέτως τις προάγει. Ενισχύει την πολιτισµική ποικιλοµορφία, µέσα σε δηµοκρατικό 

κλίµα, εξαλείφοντας την ετερότητα. 
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“ …Greek food…- Moussaka, what’s that? Is that a traditional dish?” (English 5th  grade, 

Pupil’s:122) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(English 5th grade, Pupil’s: 57) 

 

1.2 Πρακτικό ενδιαφέρον 

 

1.2.1 Υγιεινή διατροφή 

 

Οι µαθητές διαβάζουν τα διαιτολόγια τριών ασθενών και τα 

αντιστοιχίζουν µε τις συµβουλές του γιατρού. Έπειτα συντάσσουν ένα υποθετικό 

διαιτολόγιο για την τέταρτη ασθενή, που να ανταποκρίνεται στη συµβουλή που έχει 

αποµείνει. Στη συνέχεια, δηµιουργούν υγιεινά διαιτολόγια για τους ίδιους, για 

έναν αθλητή και για έναν ηλικιωµένο. 

           Στην παρούσα άσκηση ενώ επιχειρείται η κατανόηση της έννοιας της 

υγιεινής διατροφής και οι µαθητές διαµορφώνουν υγιεινά διαιτολόγια για τον εαυτό 

τους, δεν τους προτείνεται να τα εφαρµόσουν στην καθηµερινότητά τους. 
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(English 6th grade, Teacher’s:102-103) 
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 (English 6th grade, Student’s:122 -123)   

 

 

1.2.2 ∆ιατροφικές συνήθειες µαθητών 

 

 Στα πλαίσια της διερεύνησης των 

διατροφικών συνηθειών των µαθητών, 

ανιχνεύεται η σχέση τους µε την υγιεινή 

διατροφή. 

 Οι ίδιοι οι µαθητές αξιολογούν τη 

διατροφή τους βάσει του καθηµερινού  τους 

διαιτολογίου.  

               Για να χειραφετηθούν ωστόσο και να 

βελτιώσουν τη διατροφή τους, θα πρέπει πρώτα να 

προβληµατιστούν για την ποιότητά της και να την  

επανεξετάσουν.  

(English 6th grade, Workbook:15) 
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Το περικείµενο (φωτογραφία), αν και διακοσµητικό είναι ελκυστικό. Παρουσιάζει 

ποικιλία φρέσκων φρούτων, ενθαρρύνοντας εµµέσως την κατανάλωσή τους. 

 

1.3 Χειραφετικό ενδιαφέρον 

 

1.3.1   Υγιεινή διατροφή 

 

Η υγιεινή διατροφή στο Βιώσιµο Σχολείο θα πρέπει να εφαρµόζεται στο 

κυλικείο, καθώς από εκεί κυρίως προµηθεύονται οι µαθητές το δεκατιανό τους.  

Παρακάτω παρατίθεται η µόνη δραστηριότητα που εντοπίστηκε αναφορικά µε 

το κυλικείο. Οι µαθητές  καλούνται να συγκρίνουν έναν κατάλογο διαφορετικού τύπου 

κυλικείου που διαθέτει προϊόντα που δεν προσφέρονται στα ελληνικά κυλικεία 

(σαλάτες, φρούτα εποχής, φρέσκοι χυµοί κ.ά.) µε το δικό τους και να εντοπίσουν τυχόν 

ανθυγιεινές τροφές. Ωστόσο, η ίδια δραστηριότητα εστιάζει περισσότερο στην 

οικονοµική διαχείριση (αγορά βάσει προϋπολογισµού), παρά στη διατροφική αξία των 

προϊόντων του καταλόγου.  

        Πέραν του κυλικείου, προτείνεται στους µαθητές να φέρουν το δεκατιανό τους 

από το σπίτι. Αναµφισβήτητα, το σπιτικό δεκατιανό αφενός µπορεί να παρασκευαστεί 

µε πιο φρέσκα και υγιεινά υλικά αφετέρου επιβαρύνει λιγότερο τον οικογενειακό 

προϋπολογισµό. 

 

                                                                   (English 6th grade, Pupil’s:17) 

 

 “  
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                               (English 6th grade, Pupil’s:135) 

Pupils are involved in a different cultural   

dimension (different kind of canteen) and                                       

they have to do a problem –solving task.   

Explain to the pupils how important it is  

to do their shopping staying within their  

budget. Let them go through the menu  

of the school canteen compare this menu  

with the one in their school and choose  

their treats. You may ask them if there are  

any unhealthy things they should avoid. 

Mayo= mayonnaise  “ 

(English 6th grade, Teacher’s:23) 

 

 

“… bring food from home…”  

 (English 5th grade,teacher’s:62) 

 

1.3.2 ∆ιατροφικές συνήθειες µαθητών 

 

 ∆ιερευνώντας τις διατροφικές συνήθειες των µαθητών, διαπιστώνουµε ότι 

αναπαράγεται το καθεστώς των ανθυγιεινών διατροφικών συνηθειών των µαθητών 

πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.  

   Στα παρακάτω αποσπάσµατα κάποιοι µαθητές µε υγιεινές διατροφικές 

συνήθειες παρακινούν τους συνοµηλίκους τους να προβληµατιστούν για την ποιότητα 

της διατροφής τους και να προσπαθήσουν να τη βελτιώσουν.  

  Πέραν της σχολικής κοινότητας σποραδικά γίνονται αναφορές στην επιρροή 

του οικογενειακού περιβάλλοντος. Σε δραστηριότητα που ακολουθεί, προβάλλοντας 

µια πιο υγιεινή επιλογή αντί του «γρήγορου έτοιµου φαγητού» (fast food), οι γονείς 

προτείνουν στο παιδί τους να πάνε σε µια ταβέρνα.  

Ωστόσο η σπιτική µαγειρική, µε τα φρέσκα υλικά και την προσεγµένη ως προς 

τους κανόνες υγιεινής παρασκευή, θα ήταν η ιδανική επιλογή.  
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 “Student C: Well, let’s buy some cola and some lemonade...................... 

Student A: OK, but don’t forget! No cola, lemonade, ham or crisps for the next ten 

days! We must eat healthy!” (English 4th grade, Pupil’s:108) 

Kostas gets many e-mails. Some of his friends write to Kostas telling him what they love eating.  

Kostas gets many e-mails. Some of his friends write to Kostas telling him what they love eating.  

Here is part of their e-mails: Which one is Mark’ s? Here is part of their e-mails: Which one is 

Mark’ s? 

1. “Our favourite foods are: pizza, fizzy drinks, popcorn, barbeque-flavoured crisps, apple pie 

and ice-cream.” 

2. “Ι like apple-pie, doughnuts and ice-cream.”            

 
Kostas knows eating too much of this kind of food is unhealthy so he wants to ask his 

friends a few questions. 

  Through the questions he wants to make them understand they should (not) eat this kind 

of food…” (English 5th grade, Pupil’s:29) 

 

Unit 6 - Lesson 1 - Activity D (TB p. 70) 

 

Kostas: I’d like to go to a fast food place. 

Parents: We want to go to a taverna. 

Kostas: Why do you want to go there? 

Parents: Because the food is healthier. 

Kostas: But the service is slow. 

Parents: It’s not very slow! 

Kostas: Also there isn’t any music that I like. 

Parents: Don’t you like traditional Greek music? 

Kostas: Yes, I do but I prefer rap. 

Parents: After the taverna we can go and get an ice cream, how about that? 

Kostas: Ok then, let’s go to a taverna. (English 5th grade, Teacher’s:127) 
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2.Dietary habits 

 

Fill in the table below about your dietary habits. Then, in groups, discuss your answers and  

suggest ways to improve your diets. 

FOOD                                             EVERY  DAY                                      TIMES   A WEEK               

Green and other vegetables 

Fruit (fresh or fruit-juice) 

Milk and dairy products 

Meat (veal, pork, lamb, etc.) 

Poultry 

Fish (fresh or frozen) 

Bread and pasta (spaghetti, pizza, etc. 

Dried seeds and fruit 

Soft drinks (still and carbonated)       …                      (English 6th grade, Pupil’s:123) 

 

 

                      1.3.3  ∆ιατροφικές συνήθειες από όλο τον κόσµο 

 

Στα πλαίσια της πολυπολιτισµικότητας, οι µαθητές διερευνούν µέσω 

διαθεµατικών σχεδίων εργασίας τις διατροφικές συνήθειες από όλο τον κόσµο µε 

δραστηριότητες όπως οι  παρακάτω: 

� ∆ιατροφή & Κλιµατολογικές συνθήκες (σ. 54) 

� Παραδοσιακή κουζίνα (αγγλοσαξονική, ελληνική & άλλων χωρών)  

     (σ.112, σ.114) 

 

Αφού παρουσιαστεί  στους µαθητές η συνταγή για τις τηγανίτες, η οποία είναι 

αγγλοσαξονικής προέλευσης, τους ζητείται να παραθέσουν µια παραδοσιακή συνταγή 

του τόπου τους. 

Θα µπορούσε να προταθεί, να παρουσιάσει ο καθένας µια συνταγή 

ανεξαρτήτως της χώρας  προέλευσής του (διαπολιτισµική θεώρηση). Εκτός αυτών 

παρατίθενται ιστοσελίδες µόνο για ελληνικές συνταγές, ενώ η δραστηριότητα 

αναφέρεται σε συνταγές διαφόρων εθνικών προελεύσεων. 
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“Group C: Make a collage. Find information about food in different places in the world, where the 

climate is different (e.g. Do people in Northern Europe eat a lot of fresh fruit and vegetables?)”  

 (English 4thgrade,Pupil’s: 54 )  

 

 

“Pancakes are a traditional British and American  

dish.  In Britain, people eat them hot with lemon and 

sugar. In the USA, they are a traditional breakfast  

dish and children like 

it. They usually eat it with butter and maple 

 syrup. Listen to a recipe for pancakes and 

put the pictures in the correct order. Write  

numbers in the boxes. Then you can make 

pancakes for your family!”  (English 4th 

 grade, Pupil’s:.112 

“Find a recipe, write the ingredients and the 

instructions on a poster and present your recipe to class. 

You can present a Greek recipe or a recipe from another 

country, if you come from there. You can ask your 

mother look in a cookery book or surf the Internet. Here 

are some sites where you can find Greek traditional 

recipes: 

www.gnto.gr, the website 

of the Greek National 

Tourism Organisation.   

http://arcadia.ceid.upatras.gr/ 

arkadia/indexalt.html, 

a university sub-project 

and website, published by 

the Department Computer Engineering Informatics, 

University of Patras. 

http://www.6gymnasio.gr 

the site of the 6th Junior High 

School of Serres.” 

(English 4th grade, Pupil’s:114)   

Do  you  come  from  another  country?  Then, 

maybe  you  can  cook  (or  ask  your mother to 

cook) one of your traditional recipes at home and 

bring the food in class to  treat  your  friends!

Maybe  you  can  have  a  Best  Taste  Contest! And  

if  your classmates like your recipe, you can give it 

to them! 

You can also have a “Recipes from around the 

world” festival. Your mothers can organize it and 

bring food to school. (English 4th  

grade, Pupil’s:114   
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2.Ενέργεια & Νερό 

 

2.1 Τεχνικό ενδιαφέρον 

 

                              2.1.1 Εξοικονόµηση ενέργειας 

 

Η εξοικονόµηση ενέργειας προωθείται µέσω της χρήσης των ΤΠΕ. 

 ∆ε χρειάζεται πλέον κανείς να µετακινηθεί (εξοικονόµηση καυσίµων) για να βρει 

πληροφορίες. Μπορεί να βρει όποια πληροφορία χρειάζεται στο ∆ιαδίκτυο.  

 

“ …Getting information  through  the  computer saves paper,  and  reduces  energy  

consumption and  pollution  by  eliminating  the  need  to drive from place to place to get what 

they need ….”   (English 5th grade, Teacher’s:56) 

 

2.2 Πρακτικό ενδιαφέρον 

 

2.2.1 Εξοικονόµηση ενέργειας 

 

Πριν  ασχοληθούµε µε το ζήτηµα της εξοικονόµησης ενέργειας, απαντάµε 

στα εξής ερωτήµατα: τι είναι ενέργεια, πώς παράγεται και πού. Τα εγχειρίδια 

εστιάζουν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (λιγνίτης), ενώ δεν γίνεται 

αναφορά στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).  

∆ιερευνάται η συµπεριφορά των µαθητών ως προς την κατανάλωση 

ενέργειας, ενώ η µόνη συµβουλή που τους παρέχεται είναι να σβήνουν τα φώτα ή 

την τηλεόραση όταν βγαίνουν από το δωµάτιο. 

∆ε γίνεται συγκεκριµένη αναφορά στη σχολική χρήση, όπου παρατηρείται 

ενεργειακή σπατάλη (αναµµένα φώτα, υπολογιστές κ.ά.) 
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“…   Ask  pupils  how much  they  know  about electricity  and  how  it  is  produced.  You 

can  talk  about  Ptolemaida,  in  Northern Greece, and the ∆ΕΗ power station that is the 

most important unit for the production and distribution of electricity in Greece.”  

(English 5th grade, Teacher’s:62) 

 “….Do you love our planet? … 

1. Do you turn off the light when you leave your bedroom?  

 a. Yes, always   b. Sometimes    c. No, I don’t” (English 5th grade, Pupil’s: 65) 

“W. HOW GREEN ARE YOU?   

Fill in the blanks with the correct word from the box and tick  

what you do to protect the environment: 

      …     6. Turn off the …and …when you are not in the room. (lights, TV).” 

(English 6th grade, Pupil’s:97) 

 

 

2.2.2 Εξοικονόµηση νερού 

 

Εξετάζεται η καταναλωτική συµπεριφορά των µαθητών ως προς το νερό. 

Για µια πιο φιλοπεριβαλλοντική συµπεριφορά τούς προτείνεται να κλείνουν τη 

βρύση όταν βουρτσίζουν τα δόντια τους και να κάνουν ντους αντί για µπάνιο. 

Ωστόσο,  δεν γίνεται καµία αναφορά  στην κατανάλωση του νερού στο σχολείο, 

όπου παρατηρείται µεγάλη σπατάλη (ανοικτές βρύσες, χρήση του νερού για 

«µπουγέλο» κ.ά.) 

 

 

“…9. Do you leave the water running when you brush your teeth? 

 a. Yes, I do     b. Sometimes    c. No, never…” (English 5th grade, Student’s:65) 

“ W. HOW GREEN ARE YOU?   

Fill in the blanks with the correct word from the box and tick  

1. What you do to protect the environment: Don’t leave the …running when you are 

brushing your teeth. (water) 

2. Take a …instead of a bath. (shower)” (English 6th grade, Student’s:97) 



 93

 

2.3 Χειραφετικό ενδιαφέρον 

 

3.2.1 Εξοικονόµηση ενέργειας 

 

Στα πλαίσια µιας εκστρατείας ανακύκλωσης χαρτιού οι µαθητές καλούνται να 

υπολογίσουν πόση ενέργεια, νερό και ξυλεία δαπανά κάθε χρόνο η Ελλάδα για να 

καλύψει τις ανάγκες της σε χαρτί και έπειτα να βρουν πόση ενέργεια θα εξοικονοµηθεί 

εφαρµόζοντας το σχέδιό τους. Η ποσοτική περιγραφή συµβάλλει  έτσι ώστε να 

κατανοήσουν οι µαθητές το µέγεθος της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και να 

συνειδητοποιήσουν τη σηµασία τόσο της λελογισµένης κατανάλωσης χαρτιού όσο και 

της ανακύκλωσης. 

 

F.   QUIZ: “WHAT A WASTE!” 

Work with your partner and find how much energy will be saved if you decide to apply your 

plan at school. Try to make the calculations. Here are the facts you need to take into 

consideration: 

For the production of 1 tone (1.000 kg)  of paper we spend : 

1) 4.000 kg of wood   2) 40.000 litres of water 3) 7.000 kWatts of energy 

Can you work out how many trees, how much water and how much energy we waste in  

Greece if we think of the 700,000 tones of paper we send to the landfills each year? 

700,000 tones of paper =  

     1) ………………………….. kg of wood 

     2) …………………………... litres of water 

     3) …………………………... kWatt of energy   (English 5th grade, Pupil’s:64) 

 

Σε οικιακό επίπεδο οι µαθητές υπολογίζουν πόσα χρήµατα µπορούν να εξοικονοµήσουν 

σβήνοντας τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές από τον κεντρικό διακόπτη αντί του 

τηλεχειριστηρίου (κατάσταση αναµονής). 
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  (English 5th grade, Workbook: 34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      3.2.2  Εξοικονόµηση νερού 

 

(βλ. εξοικονόµηση ενέργειας σε σχέση µε την κατανάλωση χαρτιού)  

 

3. Μεταφορές & Κυκλοφοριακό 

3.1 Τεχνικό ενδιαφέρον 

3.1.1  Βιώσιµη κινητικότητα 

 

Προβάλλονται οι διαφορετικοί τρόποι µεταφοράς από το σπίτι στο σχολείο και 

το αντίστροφο. Παρατίθενται κάποια από τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του 

κάθε τρόπου πάντα από την οπτική των µαθητών.  
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� Περπάτηµα (πλεονεκτήµατα: µηδενική περιβαλλοντική επιβάρυνση, καλύτερη 

φυσική κατάσταση, ανεξαρτησία, πιο πολύς χρόνος µε φίλους 

µειονεκτήµατα: κάλυψη µικρών αποστάσεων, αντίξοες καιρικές συνθήκες,   

καταπόνηση) 

� Ποδήλατο (πλεονεκτήµατα: καλή φυσική κατάσταση, ευεξία) 

� Σχολικό λεωφορείο (πλεονεκτήµατα: χαµηλή περιβαλλοντική επιβάρυνση, 

µείωση της κυκλοφοριακής κίνησης, εύκολη πρόσβαση, κάλυψη µεγάλων 

αποστάσεων) 

� Αυτοκίνητο (πλεονεκτήµατα: κάλυψη µεγάλων αποστάσεων, ανταπόκριση σε 

όλες τις καιρικές συνθήκες, 

µειονεκτήµατα: υψηλή περιβαλλοντική επιβάρυνση, υψηλό κόστος) 

 

“…  8. When we use the school bus we reduce traffic and air…(pollution).”  

(English 5th grade, Pupil’s:71) 

short answers 

Do you walk to school? Yes, I do. / No, I don’t. 

Does he/she/it walk to school? Yes, he/she/it does. / No, he/she/it doesn’t. 

Do they walk to school? Yes, they do. / No, they don’t. 

(English 5th grade, Pupil’s:153) 

  “… I usually walk to school, but when it rains  

my father drives me there…” (English 5th grade, Teacher’s:38) 

 

 

(English 5th grade, Workbook:11) 
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“C. Free answers sample answers: 

 1. ....... riding (bicycle) is fun/healthy 

 2. ....... driving to school is very expensive/bad for pollution 

 3. Very easy to use the bus 

 4. ........ walking to school is very difficult/tiring…” (English 5th grade, Workbook:91) 

“…d. The children do not walk to school  

because it is not near their house. They  

catch the bus every morning. 

e.   Mr. Papadopoulos goes to work on foot.  

His store is near the house. He opens it  

at 8.30…”  (English 6th grade, Teacher’s:18) 

        

                        Ενδιαφέρουσα είναι η σύγκριση της πόλης µε το χωριό ως προς την 

κινητικότητα. Στο χωριό, οι αποστάσεις είναι µικρότερες και τα οχήµατα (αυτοκίνητα, 

λεωφορεία) είναι λιγότερα. Οι µαθητές χαίρονται να πηγαίνουν µε τα πόδια στο 

σχολείο, αφού δεν ταλαιπωρούνται από τις µεγάλες αποστάσεις και την αστική 

ρύπανση. 

 

“…b. In the village, the air is fresher than in the city. The streets are narrower and fewer and the 

shops are not as interesting as in the city. Life here, however, is more relaxing and children 

walk to school happily every morning.  

   In the city, life is busier than life in the village. Streets are wider, buses and cars are more and 

they travel faster than the cars in the village. However, there are more interesting shops and 

more restaurants, cinemas, museums and schools and life here is as (fantastic) as in the village, 

too…”  (English 6th grade, Teacher’s:38) 

“…My village …The streets are narrow and the cars and buses are a few…People walk to their 

jobs… Children are happy and walk to school every sunny morning…”  

(English 6th grade, Workbook:24) 
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(English 5th grade,Pupil’s:38) 

 

 

 

 

3.1.2 Κυκλοφοριακή αγωγή 

 

(Unit 8: Around the city, Lesson 2 & 3 : Road Safety Instruction) (pp. 98-

102,p.104, pp.144-145) (English 4th grade, Pupil’s) 

         

∆ίνεται στους µαθητές ένα κείµενο, στο οποίο 

ένας τροχονόµος επισκέπτεται το σχολείο και 

µιλάει στους µαθητές για την οδική ασφάλεια, 

τα σήµατα και τα φανάρια (Σταµάτης, 

Γρηγόρης).  

Οι µαθητές, αφού ακούσουν και 

διαβάσουν το κείµενο, πρέπει να βρουν τη 

µυστική φράση, το θέµα για το οποίο µιλάει ο 

τροχονόµος.       

(English 4th grade, Pupil’s:98) 
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Οι µαθητές στη συνέχεια εµπλέκονται σε µια άσκηση «διαµεσολάβησης»32 µε 

θέµα το τι πρέπει να προσέχει ο πεζός. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

 

 

Στα πλαίσια της εµπέδωσης των σηµάτων, οι µαθητές µεταξύ δύο σηµασιών 

επιλέγουν τη σωστή. Παρουσιάζονται βασικά σήµατα που πρέπει να γνωρίζουν τα 

παιδιά (υποχρεωτική πορεία αριστερά, προσοχή διασχίζουν το δρόµο παιδιά, 

απαγορεύεται η στάθµευση, απαγορεύεται η ποδηλατοπορεία, όριο ταχύτητας, 

απαγορεύεται η διέλευση). Όσον αφορά στο τελευταίο σήµα (απαγορεύεται το 

κορνάρισµα) συναντάται σπάνια (συνήθως έξω από νοσοκοµεία), αν και διά νόµου δεν 

επιτρέπεται το κορνάρισµα πάρα µόνο σε επείγουσα ανάγκη.                      

Ακόµη επισηµαίνεται η επικινδυνότητα του δρόµου έξω από το σχολείο.  

Για την αντιµετώπιση της αύξησης της κυκλοφοριακής κίνησης και των οδικών 

ατυχηµάτων, έχουν τοποθετηθεί σχολικοί τροχονόµοι, οι οποίοι φροντίζουν για την 

ασφαλή διάσχιση του δρόµου από τους µαθητές. 
                                                 
32  Ως  «διαµεσολάβηση» ορίζεται η κριτική ανάγνωση ενός κειµένου στη µητρική γλώσσα 
(Ελληνικά) για την επίτευξη κάποιου επικοινωνιακού στόχου στην ξένη γλώσσα (Αγγλικά). ∆εν 
ταυτίζεται µε τη µετάφραση αφού δεν ζητείται αυτούσιο το κείµενο στην ξένη γλώσσα αλλά 
συγκεκριµένες πληροφορίες που εµπεριέχονται σε αυτό.  
 

(English 4th grade, 
Pupil’s:145)           

(English 4th grade, 
Workbook:67) 
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Επίσης,  υπάρχει παντού το σχετικό σήµα (Προσοχή! ∆ιασχίζουν το δρόµο 

παιδιά) για επιβράδυνση και προσεκτική κυκλοφορία των οχηµάτων, καθώς και 

διαβάσεις πεζών, τις οποίες οι οδηγοί οφείλουν  να σέβονται. 

Ωστόσο, και οι ίδιοι οι µαθητές πρέπει να αναπτύξουν υπεύθυνη συµπεριφορά 

ως πεζοί. 

 

“…2.   There is a busy road outside the school and it is dangerous to cross it. Be careful about 

crossing the road…” (English 5th grade, Teacher’s:125) 

 

 

(English 6th grade, Pupil’s:56) 

 

     Οι µαθητές συγκρίνουν τον 

κανονισµό που ίσχυε  για τις άµαξες στην Αγγλία 

το 1836 µε το σηµερινό κανονισµό για τα µέσα 

µαζικής µεταφοράς. Έπειτα συντάσσουν τον 

κανονισµό που ισχύει για τα σύγχρονα µέσα 

µαζικής µεταφοράς (λεωφορεία, τρένα). 

Στη συνέχεια σε µια άσκηση 

διαµεσολάβησης, στα πλαίσια µιας επίσκεψης 

στο Λονδίνο εξηγούν στους γονείς και τους 

φίλους τους, που δεν µιλούν Αγγλικά, τον 

κανονισµό του µετρό, αντιστοιχίζοντας τις 

οδηγίες που βρίσκονται στο µετρό του Λονδίνου  

       µε αυτές του Αττικού µετρό. 

Οι µαθητές παρατηρούν ότι το µετρό του Λονδίνου και το Αττικό µετρό 

λειτουργούν σύµφωνα µε τον ίδιο κανονισµό. Συνειδητοποιούν λοιπόν ακόµα µια φορά 

την ύπαρξη οµοιοτήτων ανάµεσα σε διαφορετικούς πολιτισµούς. 
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3.2 Πρακτικό ενδιαφέρον 

 

3.2.1 Βιώσιµη κινητικότητα 

 

Η παρακάτω δραστηριότητα αφορά στην εξέταση των τρόπων µετάβασης               

(περπάτηµα, ποδήλατο, τρένο, αυτοκίνητο) από το σπίτι στο σχολείο και το 

αντίστροφο.  

 

“C. Ways of going to school. Look at the images. Write your opinions. Why is it a good or a 

bad idea to use these ways to go to school? 

1. I think that…                    2. It seems to me…  

3. In my opinion…               4. I don’t think …”   

 

(English 5th grade, Pupil’s:47) 

 

Σε µια προσπάθεια ανίχνευσης του κατά πόσο η µετάβαση προς και από το 

σχολείο είναι φιλοπεριβαλλοντική, οι µαθητές ερωτώνται  πώς πάνε συνήθως στο 

σχολείο (µε το αυτοκίνητο, µε τα πόδια, µε το λεωφορείο). 

 

 “…Do you love our planet? …  

2.How do you usually go to school? 

a. by car   b. on foot    c. by bus …”  (English 5th grade, Pupil’s:65) 

 

Οι µαθητές αναλύουν τους τρόπους που µπορεί να πάει κανείς στη δουλειά 

ή στο σχολείο. 
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Αρχικά, γίνεται η διάκριση ανάµεσα στις µετακινήσεις στην πόλη και στο 

χωριό. Στην πόλη λόγω των µεγάλων αποστάσεων η µετακίνηση γίνεται µε 

αυτοκίνητο, λεωφορείο, µετρό και λιγότερο µε τα πόδια, ενώ στο χωριό επί το 

πλείστον οι κάτοικοι µετακινούνται µε τα πόδια.  

Στη συνέχεια, ζητείται από τους µαθητές να συζητήσουν για τους τρόπους 

µετάβασης των γονέων τους στη δουλειά τους και τα σχετικά προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν. 

Η µητέρα ενός µαθητή πηγαίνει µε το αυτοκίνητο και δυσκολεύεται να βρει 

θέση στάθµευσης, οι γονείς ενός άλλου διανύουν µεγάλη απόσταση µε το 

λεωφορείο και η διαδροµή είναι κουραστική, ενώ ο πατέρας κάποιου άλλου 

χαρακτηρίζεται τυχερός, καθώς πηγαίνει στη δουλειά του µε τα πόδια.  

Έπειτα οι µαθητές περνούν στην επίλυση προβλήµατος. Προτείνουν 

εναλλακτικές λύσεις για τη µετακίνηση των γονέων τους και τις αξιολογούν. 

Παραδείγµατος χάρη αντί του λεωφορείου προτείνουν το µετρό ως πιο άνετο και 

γρήγορο µέσο µεταφοράς. 

Ωστόσο, η επίλυση προβλήµατος δεν ολοκληρώνεται σαν διαδικασία αφού 

δεν περνάµε στη δράση, στην εφαρµογή των εναλλακτικών προτάσεων από τους 

γονείς και την αξιολόγησή τους. 

Πέραν από το δροµολόγιο των γονέων προς και από το χώρο εργασίας, οι 

µαθητές ενθαρρύνονται να αναλογιστούν τα δικά τους δροµολόγια, προς και από το 

σχολείο, προς και από τις απογευµατινές δραστηριότητες. 

Η συγκεκριµένη δραστηριότητα θίγει επίκαιρα θέµατα που µας αφορούν 

όλους, όπως είναι η αύξηση των οχηµάτων σε σχέση µε την ανεπάρκεια των χώρων 

στάθµευσης και το µετρό ως σηµαντική εναλλακτική επιλογή στις µεγαλουπόλεις. 

Παρόλα αυτά  γίνεται αναφορά µόνο σε τεχνικές δυσκολίες και όχι στο οικολογικό 

αποτύπωµα όσον αφορά στις µετακινήσεις µας. 
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  “….   To make pupils talk about … ways of getting to work / school … 

Elicit information about the images:  e.g. “What is it that they all have in common?”, They 

all live in cities. They live in different cities but with similar problems.  In cities and towns 

they can get to work by  car, bus, metro, on  foot.  In villages they may get to work on foot. 

…Ask the pupils if they can identify problems in the ways the 3 children’s parents choose to 

travel to work. “What are the problems with  the way  the  3  parents  go  to work? Kostas’s 

mother can’t find parking. Nadine’s parents may have a long and tiring bus ride. 

Mark’s father is the lucky one – he walks to work.” 

“What other  way  can  Kostas’s  mother get to work? She can take the bus or the 

metro. The metro is fast and efficient. The bus may be slow  and hot  in  the  summer 

months. 

…   They could also compare the way they get  

to school and go to their evening classes  

– e.g. music lessons, sports, guitar/ piano  

lessons, foreign language lessons. (English 5th grade, Teacher’s:35) 

 

Τα ακόλουθα αποσπάσµατα θίγουν εµµέσως το θέµα της βιώσιµης 

κινητικότητας, εστιάζοντας πρωταρχικά σε λεκτικές πράξεις (speech acts). 

� Προτροπή («Ας πηγαίνουν µε το ποδήλατο οι µαθητές στο σχολείο.») 

� Επιλογή (« Άργησα, θα φτάσω πιο γρήγορα στο σχολείο µε το λεωφορείο ή 

µε τα πόδια;») 

� Συµβουλή (Συµβούλεψε ένα φίλο σου πώς να αντιµετωπίσει τα πειράγµατα 

άλλων παιδιών στο δρόµο από το σχολείο στο σπίτι. «Αν ήµουν στη θέση 

σου…») 

 

 “…4.   Why don’t pupils… their bikes to school?         

a. riding  b. ride c. drive…” (English 5th grade, Teacher’s:46) 

 “…  Ask the pupils to give examples of choices  

they have  to make:  I’m  late,  is  it quicker  

for me to take the bus today rather than  

walk to school?...”  (English 5th grade, Teacher’s:68) 
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“….  Give advice ….”If I were you”… Your friend Panos tells you that some boys from 

another school bully him on the way home after school...”  

(English 6th grade, Workbook:70) 

 

                                    3.2.2 Κυκλοφοριακή αγωγή 

 

 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των δύο 

κοριτσιών (µελέτη περίπτωσης) που επιδεικνύοντας κακή 

οδική συµπεριφορά (απρόσεκτη διάσχιση του δρόµου, 

περπάτηµα στο δρόµο αντί στο πεζοδρόµιο) 

κινδυνεύουν να πάθουν ατύχηµα. Οι ίδιες συνειδητοποιούν 

το λάθος τους και αποφασίζουν να γίνουν πιο προσεκτικές.  

Η εργασία των µαθητών είναι να υποδείξουν στα 

κορίτσια τι πρέπει να προσέξουν.  

Εδώ λοιπόν οι µαθητές πρέπει να  εντοπίσουν τα 

λάθη των κοριτσιών και να τα συµβουλεύσουν έτσι ώστε 

να µην επαναλάβουν τα ίδια λάθη στο µέλλον.(Στην 

απλουστευµένη εκδοχή της άσκησης παρατίθενται κάποιες  

συµβουλές και οι µαθητές πρέπει να σηµειώσουν τις 

σωστές.)                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(English 4th grade, Workbook: 69,   
simplified: 98) 
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3.3 Χειραφετικό ενδιαφέρον 

 

3.3.1 Βιώσιµη κινητικότητα 

 

∆ύο συµµαθήτριες συνειδητοποιούν πως µένουν στον ίδιο δρόµο και 

κανονίζουν να πηγαίνουν µαζί στο σχολείο. Η µαζική µετακίνηση µειώνει το 

οικολογικό αποτύπωµα και συµβάλλει στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας. Ωστόσο, 

δεν  αναφέρεται το µέσο µε το οποίο θα πηγαίνουν στο σχολείο. 

 

“…Sophia: Really? We  live  in  the  same  street!  I  live  at  34 

Pefkon street!  We can come to school together 

in the morning!..”  (English 4th grade, Pupil’s:38) 

 

Θίγεται εµµέσως το θέµα της κινητικότητας σε µια λεκτική πράξη: 

� Έκφραση άποψης / Πρόταση («…Θεωρώ ότι το καλύτερο είναι να 

πηγαίνεις στο σχολείο µε τα πόδια….» «…Ας πηγαίνεις στο σχολείο µε το 

ποδήλατο.»)  

 

“…I think that walking to school is the  best idea…” 

“…Why don’t you ride your bike to school?...” (English 5th grade, Pupil’s:155) 

 

                            3.3.2 Κυκλοφοριακή αγωγή            

                         

                                                                                                     

 

Στα πλαίσια ενός διαθεµατικού 

σχεδίου εργασίας οι µαθητές  χωρίζονται σε 

τέσσερις οµάδες και ασχολούνται µε τις εξής 

δραστηριότητες: 

 

(English 4th grade, Pupil’s:102) 
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� Οµάδες Α & Β: Σχεδιάζουν µεγάλα οδικά σήµατα και αναζητούν τη 

σηµασία τους στο ∆ιαδίκτυο (προτείνονται σχετικές ιστοσελίδες - 

κατευθυνόµενη αναζήτηση). 

� Παίζουν ένα παιχνίδι µε τα σήµατα. (Κρατώντας τα σήµατα, σχηµατίζουν 

έναν κύκλο, χορεύουν και περπατούν µε συνοδεία µουσικής, ενώ στο 

κέντρο στέκεται ο τροχονόµος. Όταν σταµατήσει η µουσική ο τροχονόµος 

περιγράφει ένα σήµα και ο µαθητής/η µαθήτρια που το κρατά πρέπει να το 

παραδώσει στον τροχονόµο και να πάρει τη θέση του. Αν  δεν το δώσει 

αµέσως ή αν  δώσει  κάποιος άλλος το δικό του κατά λάθος χάνει και 

βγαίνει από το παιχνίδι.) Πρόκειται για µια ενδιαφέρουσα παραλλαγή του 

παιχνιδιού µουσικές καρέκλες, η οποία επιτυγχάνει την εµπέδωση των 

σηµάτων µε ευχάριστο τρόπο (παιγνιώδης διδασκαλία). 

    

� Οµάδες Γ & ∆:  Σχεδιάζουν µια αφίσα µε οδηγίες για την οδική ασφάλεια 

των πεζών, τις οποίες πρέπει και οι ίδιοι να τηρούν! 

Οι µαθητές ανασύρουν γνώσεις από τυχόν µαθήµατα Κυκλοφοριακής 

Αγωγής. Απευθύνονται στους γονείς και τους δασκάλους για να συλλέξουν 

πληροφοριακό υλικό, καθώς και στο ∆ιαδίκτυο (προτείνονται σχετικές 

ιστοσελίδες - κατευθυνόµενη αναζήτηση). 

Επίσης πέραν της οδικής ασφάλειας των πεζών, σε άλλο σχέδιο εργασίας  

µπορούν να ασχοληθούν µε την οδική ασφάλεια των ποδηλατών και των 

επιβατών ΙΧ (βλ.http://ecotravel.wikidot.com (Road Safety)). 
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Road signs game: The students take the drawings of the road signs in their hands and stand in a 

circle. They start walking or dancing around the circle (it would be a good idea to play some 

music on the CD player). One of the students stands in the centre of the circle, is the ‘traffic 

warder’ and doesn’t carry a sign. The teacher stops the music 

unexpectedly and describes one of the road signs the students are carrying. The student carrying 

that road sign must immediately jump in the centre of the circle, hand his/her sign to the traffic 

warden and the two students exchange places. If he/she fails to do so immediately, or if 

somebody else does so by mistake, the player(s) is/are out of the game (together with his/her 

sign). The game can last as long as the song is played or the teacher can set a time limit before 

the beginning of the game.  

Project 2 

You may want to discuss the issue of road safety in class before asking the learners to embark 

on the project. The groups undertaking this project may take notes during the discussion and 

they may of course use the advice provided in appendix I. They may also consult their parents, 

teachers or, as with project 1, use any information they have acquired, if they have been 

involved in a road safety instruction (Κυκλοφοριακή Αγωγή) project. You may also ask the 

class teacher to warm up the learners with a discussion on road safety before you reach lesson 3. 

More projects 

�  ‘Road safety when riding a bike’. Involve the learners in writing road safety rules when 

riding their bikes… 

�  ‘What to do when you are a car passenger’. Involve the learners in writing rules for 

passengers in a car…” 

( English 4th grade, Teacher’s:66-67)   

 

Προτάσεις: επίσκεψη στο σχολείο από τροχονόµο για ενηµέρωση για τον ΚΟΚ, 

επίσκεψη του σχολείου σε Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής ή σε σχολή οδηγών, 

ενηµέρωση όσον αφορά την οδική συµπεριφορά των ποδηλατών 

 

Αξιοσηµείωτες είναι οι λεζάντες (τίτλοι εφηµερίδων): 

� Πρόβληµα (Τραγωδία µε µαθήτρια που παρασύρεται από νταλίκα έξω 

από το σχολείο της.) 

� Πρόληψη (2.315 µαθητές επισκέφτηκαν το Πάρκο Κυκλοφοριακής 

Αγωγής αυτή τη χρονιά.) 
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Ο Παπάνης (2009) αναφέρει ότι σύµφωνα µε το Κέντρο Έρευνας και 

Πρόληψης Παιδικών Ατυχηµάτων (ΚΕΠΠΑ) ένα σηµαντικό ποσοστό των σχολικών 

ατυχηµάτων λαµβάνει χώρα στους δρόµους γύρω από το σχολείο, ιδιαιτέρως την ώρα 

προσέλευσης και αποχώρησης των µαθητών. Ως µέτρα πρόληψης ο ίδιος προτείνει την 

καθιέρωση της Κυκλοφοριακής Αγωγής και την  τοποθέτηση σχολικού τροχονόµου σε 

όλα τα σχολεία.  

 

Eπίλυση προβλήµατος 

Σχολικά ατυχήµατα 

Οι µαθητές καλούνται να προτείνουν µέτρα πρόληψης των σχολικών 

ατυχηµάτων. Στα σχολικά ατυχήµατα συµπεριλαµβάνονται τα ατυχήµατα µε θύµατα 

µαθητές, στους δρόµους γύρω από τις σχολικές εγκαταστάσεις. 

 

 

Here are some pupils’ ideas and opinions about accidents happening at school. Can you offer 

some suggestions so that they stop happening? 

… 

2. Pupil A: There is a busy road  outside the school and it is dangerous to cross it. 

Pupil Β: …(English 5th grade, Workbook:19, easier:73) 

 

 

Οι µαθητές διαβάζουν µερικές συµβουλές για την ασφάλειά τους και απαντούν 

σε µερικές ερωτήσεις. («Θεωρείς ότι πρέπει να ακολουθείς τους παρακάτω κανόνες ;» 

«Έχεις ακούσει για κάποιο παιδί που είχε κάποια άσχηµη εµπειρία;» «Πιστεύεις ότι 

είναι συνετό να ενηµερώνεις τους γονείς σου για το πού πηγαίνεις και γιατί;») 
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Στη συνέχεια σε ένα παιχνίδι ρόλων / 

προσοµοίωση ένας µαθητής παίζει το ρόλο 

του  πατέρα και µια µαθήτρια της µητέρας. Το 

παιδί τους καθυστερεί να επιστρέψει, γιατί 

έπαιζε στο πάρκο µε ένα φίλο. Πώς νιώθουν;  

Τι θα πουν στο παιδί όταν επιστρέψει; (Το 

ύφος τους πρέπει να είναι παραινετικό.) 

Χρήσιµη βιωµατική δραστηριότητα 

ούτως ώστε να αποκτήσουν οι µαθητές 

ενσυναίσθηση όσον αφορά στη θέση και 

στάση των γονέων τους, αλλά και να 

συναισθανθούν τους κινδύνους που 

ελλοχεύουν. 

Η αύξηση των οδικών ατυχηµάτων 

και των κρουσµάτων κακοποίησης έχουν 

ωθήσει τους γονείς να µην αφήνουν τα παιδιά τους να πηγαίνουν µόνα τους στο 

σχολείο. 

 

 

4. Κατανάλωση & Απορρίµµατα 

 

4.1 Τεχνικό ενδιαφέρον 

4.1.1  Μείωση 

 

Ένας ακτιβιστής δίνει συµβουλές στους µαθητές για να µειώσουν την παραγωγή 

απορριµµάτων. Τους αποτρέπει από το να αγοράζουν  προϊόντα µε συσκευασία και να 

χρησιµοποιούν πλαστικές σακούλες, αφού ως γνωστόν η χρήση πλαστικού συµβάλλει 

στην περιβαλλοντική ρύπανση (φωτοδιάσπαση, ρύπανση υδάτων κ.ά.).  

(English 6th grade, Workbook: 74) 

 



 109

Σε πολλές χώρες έχει απαγορευτεί η χρήση της πλαστικής σακούλας ή 

τουλάχιστον η παροχή της πλαστικής σακούλας δωρεάν. Όσον αφορά στην 

ανακύκλωση του πλαστικού, στοιχίζει πολύ περισσότερο από την παραγωγή του και γι’ 

αυτό ανακυκλώνεται ένα µικρό ποσοστό. Το υπόλοιπο καταλήγει στις χωµατερές, στις 

θάλασσες, στις λίµνες και στα ποτάµια. Ρυπαίνει τους φυσικούς µας πόρους και συχνά 

ευθύνεται για το θάνατο διαφόρων ζώων (κητωδών, πουλιών κ.ά.) 

                    Τους προτρέπει λοιπόν να αγοράζουν φρέσκα χύµα προϊόντα και να 

χρησιµοποιούν πάνινες τσάντες ή χαρτόκουτα για τη µεταφορά των τροφίµων.  

 

 “…Activist:  …but of course we can make a real difference!  Even children like you  can  take 

action! For example, when you go shopping with your parents look for products that have less 

packaging or  use  ecological  packaging. You can check the packaging by reading the 

symbols. Even better, you can also buy fresh, non-packaged produce.  You can also ask your 

mum to bring a cloth bag or reuse an old plastic bag to carry home your groceries and other  

shopping. Why not ask for cardboard boxes at the supermarket? They can be reused for other 

purposes or recycled. And one more  thing…when  you  shop,  you should always look for 

products that can be recycled – or have been  recycled already. Look for the recycle symbol on 

the label…” (English 5th grade, Teacher’s: 63) 

 

 

4.1.2 Επαναχρησιµοποίηση 

 

Οι µαθητές παρακινούνται να χρησιµοποιούν και τις δύο όψεις των χαρτιών 

και να  προτιµούν τη χαρτοσακούλα αντί για την πλαστική σακούλα. Εκτός από τη 

χαρτοσακούλα τσάντα θα µπορούσε να προταθεί η σακούλα από πατάτα ή καλαµπόκι, 

η οποία ως βιοδιασπώµενη δεν είναι ρυπογόνος και ενδείκνυται για πολλαπλή χρήση. 

Ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος (Παραγωγή – Χρήση – Ανακύκλωση) µπορεί 

να επιµηκυνθεί προσθέτοντας την Επαναχρησιµοποίηση. Η Επαναχρησιµοποίηση δε 

συνιστά καινοτόµο ιδέα παρά µια στροφή σε παλιές πρακτικές. Ας αναλογιστούµε την 

πολλαπλή χρήση των βαρελιών, των πιθαριών, πήλινων σκευών, τη φύλαξη του νερού 

από άλλες χρήσεις για το αποχωρητήριο κ.ά.  Η περιβαλλοντική καθώς και η 
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οικονοµική κρίση µας υπενθυµίζουν τρόπους επαναχρησιµοποίησης και συντήρησης 

των αντικειµένων.  

Μάλιστα η επαναχρησιµοποίηση έχει τροφοδοτήσει τη φαντασία και τη 

δηµιουργικότητα πολλών σχεδιαστών και καλλιτεχνών, οι οποίοι έχουν εµπνευστεί 

χρηστικά αντικείµενα µε εναλλακτικές χρήσεις (βλ. trash art).   

 

“…4.Don’t ………paper. You can write on both sides of it (waste)._ 

…10.Use a …………… instead of a plastic one. (paper bag)…” 

 (English 6th grade, Pupil’s: 97) 

 

4.1.3 Ανακύκλωση 

 

Γίνεται εισαγωγική συζήτηση για την ανακύκλωση µε αφορµή το σήµα της 

ανακύκλωσης και τη σηµασία του. Στη συνέχεια ο δάσκαλος / η δασκάλα παραπέµπει 

τους µαθητές στην ιστοσελίδα της Greenpeace για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 

µε την ανακύκλωση. 

 

“…Initiate discussion about the recycling logo. Ask them where we can find this. Tell them 

the item is environmentally friendly and can be recycled  where  facilities  are  available. 

Explain  that  if  they  visit  the  Greenpeace website  they  will  be  able  to  find  more 

information on recycling.”   (English 5th grade, Teacher’s:58) 

(English 6th grade, Workbook:94) 

 
Το διεθνές σύµβολο της ανακύκλωσης είναι τα τρία 

συνεχόµενα βέλη, βασισµένα στην κορδέλα του Μόµπιους. Κάθε 

βέλος αντιπροσωπεύει µια άποψη για ένα επιτυχές πρόγραµµα 

ανακύκλωσης: την συλλογή, την ανασκευή/αναδηµιουργία σε ένα 

νέο προϊόν, και τελικά την αγορά του καταναλωτή.  
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Το σύµβολο χρησιµοποιείται στα αγαθά που είναι ανακυκλώσιµα, αλλά αυτό δεν ισχύει 

πάντα. Αυτό το σύµβολο ίσως να βρεθεί σε µία σειρά από πολλά προϊόντα που είναι 

φτιαγµένα από ποικιλία υλικών. 

 

 

Εκτός από το παραπάνω σήµα για τα ανακυκλώσιµα αγαθά, που 

παρατίθεται στο εγχειρίδιο, υπάρχει και το σήµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε 

την πράσινη βούλα και τα δύο βέλη. 

 

              (English 5th grade, Workbook:30)

   :                                           

Συνοδευτική εικόνα στην ακόλουθη λεξιλογική 

δραστηριότητα για την ανακύκλωση. Πρόκειται για 

φυλλάδιο οδηγιών για την ανακύκλωση. 

 

Σύµφωνα µε έρευνα του ενθέτου «ΟΙΚΟ» της εφηµερίδας  

«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» αποδεικνύεται ότι  δε γνωρίζουµε 

αρκετά πράγµατα για την ανακύκλωση. 

Τα πιο συνηθισµένα λάθη που εντοπίστηκαν είναι 

τα εξής: 

� Βρώµικες συσκευασίες  

� Σφιχτοδεµένες σακούλες 

� Ελλιπής διαχωρισµός 

� Λάθος υλικά 

� Ογκώδη αντικείµενα 

 

Προτεινόµενες εναλλακτικές λύσεις 

� Καθάρισµα συσκευασιών 

� Ανακυκλώσιµα  χωρίς σακούλα 

� Προσεχτικός διαχωρισµός 
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� Ρίψη µη ανακυκλώσιµων στα κοινά απορρίµµατα 

� Συµπίεση ογκωδών συσκευασιών/ αντικειµένων                  

(Ζαβιτσάνου, 2009) 

 

“…Vocabulary. Match the phrases. 

1. make                  a. recycling seriously           

2. together                b. things for recycling 

3. hold                  c. leaflets 

4. collect     d. a decision 

5. produce                e. know as soon as possible 

6. worried                f.. a project 

7. give out                           g. tons of rubbish 

8. take                 h. about environmental problems 

9. let someone                 i. an exhibition         

(English 5th grade, Workbook:30) 

 

Η έννοια της ανακύκλωσης προβάλλεται και από άλλες ασκήσεις 

γραµµατικής και λεξιλογίου. 

 

“… 9.Recycle your …….. and ………… (cans, glass)…” (English 6th grade, Pupil’s:97) 

“… “…She had thrown empty bottles and cans in the recycling bin near the beach…” (English 

6th grade, Teacher’s:90) 

“…They had collected all the cans and plastic bags and had put them in the recycling bin…” 

(English 6th grade, Teacher’s:107) 

“…10. The pupils  __________ (break) the record of “recycling waste paper” ”  

(English 6th grade, Teacher’s:119) 

“ …c.  Lisa ________________ (collect) information about the recycling process… 

        e. Many students ________________ (recycle) paper, bottles, tins etc…” 

 (English 6th grade, Workbook:63) 
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4.2 Πρακτικό ενδιαφέρον 

 

4.2.1 Ανακύκλωση 

 

Οι µαθητές πρέπει να βρουν τα αντικείµενα που κρύβονται 

στις αναγραµµατισµένες λέξεις και να τα ταξινοµήσουν στους 

σωστούς κάδους (χαρτιού, µετάλλου, πλαστικού, γυαλιού, 

«κοµπόστ»33). Η διαλογή των υλικών στην πηγή συνάδει µε τη 

νέα κοινοτική οδηγία για τα απορρίµµατα (2008/98/ΕΚ), 

σύµφωνα µε την οποία το κάθε ρεύµα αποβλήτων πρέπει να 

διατηρείται χωριστά (Ελαφρός, 2010). 

 

 

Αν και η παραπάνω δραστηριότητα βοηθά τους µαθητές  να κατανοήσουν τη 

διαδικασία της ανακύκλωσης (διαλογή στην πηγή), ωστόσο στη χώρα µας δεν 

έχουµε ακόµα φτάσει σε αυτό το επίπεδο οργάνωσης της ανακύκλωσης, 

τουλάχιστον σε πανελλαδικό επίπεδο.  

 

 Επί το πλείστον, διαθέτουµε τους µπλε κάδους (χαρτί, αλουµίνιο, 

γυαλί, πλαστικό, λευκοσίδηρος, τετραπάκ, µικρά ξύλινα 

αντικείµενα,CD και DVD) (βλ. διπλανή εικόνα).  

            Οι κάδοι ανακύκλωσης ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών 

συσκευών, µπαταριών, µαγειρικού λαδιού και κοµποστοποίησης 

(παραγωγής φυτικού λιπάσµατος) έχουν τοποθετηθεί πιλοτικά 

µόνο σε ορισµένους δήµους                                             (English 5th grade, Student’s:63) 

         

Συνεπώς, η συνοδευτική φωτογραφία που απεικονίζει τρεις κάδους για 

διαφορετικά ανακυκλώσιµα δεν είναι οικεία στους µαθητές. 

                                                 
33  Η λέξη «κοµπόστ» σηµαίνει φυτικό «λίπασµα», που παράγεται από την αποσύνθεση των 

οργανικών υλικών όπως φύλλα, κλαδιά, φρούτα, λαχανικά και άλλα υπολείµµατα κουζίνας  
(Μαρκετάκη, 2005). 

(English 5th grade, Workbook:32) 
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4.3 Χειραφετικό ενδιαφέρον 

 

Μείωση, Επαναχρησιµοποίηση & Ανακύκλωση 

 

Η πέµπτη ενότητα του εγχειριδίου της Ε΄ ∆ηµοτικού είναι αφιερωµένη στη 

διαχείριση απορριµµάτων.  

Συµπεριλαµβάνει στοιχεία της Αγωγής του Καταναλωτή. Προσεγγίζει 

βιωµατικά (“Learning by doing”) τα 3 Rs (Reduce, Reuse, Recycle)  (Μειώνω - 

Επαναχρησιµοποιώ - Ανακυκλώνω). Στα πλαίσιά της, οι µαθητές οργανώνουν 

εκστρατείες ανακύκλωσης, σχετικές παρουσιάσεις κ.ά. Ενηµερώνονται, κατανοούν, 

ευαισθητοποιούνται και περνούν στη δράση ( Γνώση - Κατανόηση - Ευαισθητοποίηση 

- ∆ράση ). 

 

Cross-Curricular approach 

The topic of environmental issues is presented, discussed and researched.  The tasks are 

based on students’ active cooperation aiming at  their autonomous  learning and at  their 

active participation in and outside the school. 

A. Lead-in 8/ Presentation of the topic:  Time: 3 mins 

Lesson 2 of Unit 5 comes as a sequence of Lesson 1, as  it  is based on the same topic:  

Ready for action to reduce waste, to recycle and to save the planet…  Pupils are most of 

the times asked to do things, to organize campaigns, to present their  ideas  to people and 

generally  to  imitate  real  life  situations.    Learning by doing  i.e. interacting in meaningful 

activities is what task-based learning is based on. 

In Lesson 2 the teacher introduces the pupils to the new issues asking them: 

“Do  you  remember Kostas’  class  environmental  project?”  This question  serves  as  a  very 

good  reminder of what has  already been discussed, of  the  vocabulary  already used  and helps 

the teacher take the pupils to the next step and present the topic which is the pupils’ 

environmental attitude.  Questions like  “What do you do with your rubbish?” 

• Do you recycle paper at home or at school? 

•   Have you ever thought that the protection of the environment is a personal matter? 

make pupils realise that people’s attitude against the environment is of paramount 
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importance.  Thus, one of our  learning aims,  that of    sensitizing pupils  to environmental 

problems,  is fulfilled. (English 5th grade, Teacher’s:128) 

 “…The pupils should realise that they must be sensitive  

about the issues of energy, pollution, recycling, waste etc…” (English 5th grade, 

Teacher’s:129) 

 

4.3.1 Μείωση 

 

Παιχνίδι ρόλων: Οι µαθητές υποδυόµενοι τους ήρωες του βιβλίου καταστρώνουν ένα 

σχέδιο δράσης για τη µείωση των απορριµµάτων. Ο δάσκαλος λειτουργώντας ως 

διευκολυντής δίνει στους µαθητές κάποια παραδείγµατα.  

 

“…Your teacher has told you that one way of saving our environment is by not producing so 

much rubbish. Imagine you and your partner are Mark and Kostas. Which of the following 

actions could you take? The teacher will provide you with a model or alternatively you can 

create one of your own.  

Ways to produce less rubbish 

•  Re-use  books  and  notebooks  •  Re-use  plastic  bags  for  shopping  at  the  

supermarket 

• Use re-chargeable batteries • Buy water or refreshments in glass bottles which  

can be recycled. • Check if the package of the things you buy is environmentally  

friendly  – i.e. can be recycled…” (English 5th grade, Pupil’s: 62) 

 

 Συλλογιστική ανάδραση / αξιολόγηση 

 

Αφού οι µαθητές καταστρώσουν το σχέδιο δράσης, µιλάνε γι’ αυτό στους 

γονείς τους και στο τέλος της χρονιάς αναφέρουν κατά πόσο εκείνοι και οι οικογένειές 

τους υλοποίησαν το σχέδιο. 
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Σε προσωπικό επίπεδο, οι µαθητές δεσµεύονται να εφαρµόσουν τρεις 

ενέργειες του σχεδίου. Μάλιστα τις γράφουν σε ένα χαρτί και τις αναρτούν στον πίνακα 

ανακοινώσεων.  

Στο τέλος της ενότητας, ο δάσκαλος / η δασκάλα τους υπενθυµίζει να 

σηµειώσουν αυτά που τήρησαν. Επιβραβεύονται οι µαθητές που φαίνονται πιο 

συνεπείς. 

Το παραπάνω συνιστά χαρακτηριστικό παράδειγµα χειραφέτησης, 

προσπάθειας για προσωπική και κοινωνική αλλαγή.   

 

Προσωπική θεωρία / Πραξιακή γνώση – Αναδόµηση – ∆ράση – 

Αναστοχασµός: (Γνώση, Κατανόηση & Ευαισθητοποίηση) Μείωση απορριµµάτων 

– Σχέδιο µείωσης απορριµµάτων – Εφαρµογή σχεδίου – Αξιολόγηση σχεδίου 

 

D.   Advice for the home 

• Now write down clearly as many of the recommendations you came up with in Activity C.  

• Take them home and discuss with your family.  

• By the end of the school year report back into class on how many of these you and your family 

were able to do.   

. If you want to find out more about recycling, check the websites included in the Appendix, 

page 140.”  

(English 5th grade, Pupil’s:63) 

“…   On  a  piece  of  paper,  pupils  write  a  list of  three  of  the  things  they  discussed and 

put  their names underneath.  This  is their  commitment  to  help  improve  the environment.  

•   Put the pieces of paper on the classroom noticeboard and remind them at the end of the unit 

to put a tick or a cross next to the things they did to help reduce rubbish production.  

•   Identify  pupils  who  have  achieved  the most for a special mention…”  

(English 5th grade, Teacher’s:60) 
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4.3.2 Επαναχρησιµοποίηση 

 

Το παρακάτω παράθεµα αναφέρεται στο δανεισµό βιβλίων από τη σχολική 

βιβλιοθήκη και στην αγορά µεταχειρισµένων υπολογιστών για το εργαστήριο. 

 Ο δανεισµός βιβλίων από τη σχολική βιβλιοθήκη αποτελεί συνήθη εφαρµογή 

της επαναχρησιµοποίησης στη σχολική ζωή.  

Ωστόσο, η αγορά µεταχειρισµένων υπολογιστών συνιστά ενέργεια που δεν 

υποστηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας. Τα σχολεία διαθέτουν εργαστήρια 

πληροφορικής µε υπολογιστές που αγοράστηκαν καινούριοι. 

Επίσης, ενώ προηγουµένως προτάθηκε η χρήση του υπολογιστή ως  τρόπος 

εξοικονόµησης ενέργειας (καυσίµων), εδώ αναφέρεται ως τρόπος εξοικονόµησης 

χαρτιού χάρη στη δυνατότητα διόρθωσης. 

 

            Η επαναχρησιµοποίηση παρουσιάζει τα εξής οφέλη: 

1. ∆ιαφύλαξη των φυσικών πόρων  

2. Χαµηλή ή και µηδενική δαπάνη (εξαρτάται από το αν το εκάστοτε αντικείµενο 

χρειάζεται επισκευή, πλήρωση, επαναφόρτιση) 

3. Αποφυγή δαπάνης ανακύκλωσης 

 

“…The school library is the best place to learn about reuse, because that’s what  a  library is  all  

about.  Because  these  books  can  be borrowed,  read,  and  returned, their  reuse saves 

thousands of trees. Rebuilt computers,  purchased  from  the local  Mr.  Fix-it  Shop  with  

money  raised from  the  students’  recycling  drives,  also help  preserve  our  natural  

resources. Many students use  the  computers  to  do  their schoolwork,  saving paper by making 

all of their changes before printing out  the  final copy…” (English 5th grade, Teacher’s: 65-

66) 
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4.3.3 Ανακύκλωση 

 

Συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων 

 

• Συµµετοχή όλων των µαθητών στην ανακύκλωση 

• Επικοινωνία µε το ∆ήµαρχο για τοποθέτηση κάδων σε όλη την πόλη 

• Ενηµέρωση γονέων από τους ίδιους τους µαθητές για την ανακύκλωση 

 

Καταβάλλεται λοιπόν προσπάθεια για αλλαγή εντός και εκτός των σχολικών ορίων και 

επιχειρείται η διασύνδεση του σχολείου µε την τοπική κοινωνία 

 

“… From now on, all the pupils in his class (recycle)………………………..…… paper, glass, 

aluminium and plastic. At the same time, they (visit)……………………………. the city  

Mayor and (ask) … to place some recycle bins around the city.” (English 5th grade, 

Workbook:31) 

 

“…Advise them to discuss with their parents at home about the things the throw away. Children 

may inform their parents that they can store batteries for example, in special bins so that they 

can be recycled.” (English 6th grade, Teacher’s:108) 

 

Κατασκευή από ανακυκλώσιµο υλικό 

 

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία κατασκευών οτιδήποτε ανακυκλώσιµο, 

όπως χαρτί, αλουµίνιο ή γυαλί 

 

“…Use material that can be recycled to make new objects and present them.” 

 (English 5th grade, Pupil’s: 140) 
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Σχέδιο εργασίας: Εκστρατεία  Ενηµέρωσης για την Ανακύκλωση 

 

Οι µαθητές  µοιράζουν ενηµερωτικά φυλλάδια για να πείσουν τους φίλους και 

τους δασκάλους τους να συµµετέχουν σε προγράµµατα ανακύκλωσης. 

 

“…Kostas: Well, our teacher suggested that we should  think of various ways  to protect our 

environment.  So, we’re  going  to  organise  a project on recycling. 

Mark : Wow,  that’s  great,  Kostas!  Are  you going to hold an exhibition at school?  

Kostas: Well, actually we’re going  to  try  to persuade  our  friends  and  our  teachers  to 

recycle paper, aluminium, glass and plastic. 

Mark :  Oh,  I  haven’t  thought  of  recycling plastic… Is that possible? 

Kostas: Yes, of course it is. Everything needs to be possible if we want to save our planet. So,  

tomorrow  morning  we’re  handing  out leaflets  and  brochures  giving    information and  

encouraging  everyone  at  school  to take  recycling  seriously.  If we succeed, we’ll manage 

to do something about our future. 

Mark : That’s a terrific idea!  I  think  I’ll  try  it out myself  with my  classmates.  I’ll  let  you 

know as soon as I have news. But, please, do let me know about your results…” (English 5th 

grade, Teacher’s: 59) 

 

 

Η ανταποδοτική ανακύκλωση34 προσφέρει ένα επιπλέον κίνητρο για 

συµµετοχή σε ανακυκλωτικές δράσεις. Οι µαθητές συµµετέχουν σε ένα πρόγραµµα 

ανακύκλωσης χαρτιού και µε τα έσοδα θα καλυφθούν τα έξοδα της εκδροµής τους. 

                                                 
34 Έντεκα δήµοι της χώρας  διαθέτουν Κέντρα Ανταποδοτικότητας Ανακύκλωσης. Σε αυτά οι 

δηµότες µπορούν να ανακυκλώνουν  χωριστά το κάθε υλικό συσκευασίας και ταυτόχρονα να 
λαµβάνουν ένα συµβολικό ανταποδοτικό αντίτιµο. Το νέο αυτό πρόγραµµα διαθέτει τεχνολογία, 
µε την οποία πραγµατοποιούνται αυτόµατα όλες οι απαιτούµενες ενέργειες, από την ενηµέρωση 
του χρήστη και την παραλαβή των κενών συσκευασιών, µέχρι την έκδοση των αποδείξεων του 
ανταποδοτικού κινήτρου. 
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 Ανταποδοτική Ανακύκλωση   (English 5th grade, Pupil’s:61) 

 

“…Reporter: Well  Jack,  can  you  tell  us  a  few things about the project? 

Jack: Yes,  sure! Well,  it’s all about our class trip,  you  know.  We  are  going  to  collect 

money  for  this  and  we  thought  that  we could organize a campaign. So, we’re holding a  

paper  recycling  drive  to  pay  for  this  trip. We are putting bins in the school in order to 

collect  used  paper.  We’re  also  bringing  old newspapers  and magazines  from  home.  

It’s so nice to know that every ton of paper that we recycle, we can save 17 trees from 

being cut down to make new paper! We believe that in the end we’ll manage to get the 

money we need…”  (English 5th grade, Teacher’s: 61) 

 

 

∆ιαγωνισµοί ανακύκλωσης 

 

Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες. Η οµάδα που θα στήσει τον πιο ψηλό και 

σταθερό πύργο από κονσερβοκούτια θα είναι η νικήτρια. 

Οι διαγωνισµοί ανακύκλωσης καθώς και η ανταποδοτική ανακύκλωση είναι 

ωφέλιµα, αρκεί να µη γίνεται το κέρδος ή ο έπαινος αυτοσκοποί.  

   «…µια προσέγγιση που ενθαρρύνει µόνο την ανακύκλωση µπορεί στην ουσία να 

αυξήσει την κατανάλωση: όσο περισσότερα αναψυκτικά πιει κάποιος τόσο 

περισσότερα κουτάκια µπορεί να ανακυκλώσει» (Ταµουτσέλη, 2009:32).    
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“…A. Set your group record and protect the environment.  

   Work in groups. Collect as many tins as you can to build the highest and strongest tower and 

break your class record. In the end send your ‘tower’ to the recycling bank…” 

(English 6th grade, Pupil’s:82) 

 

“…A. Discuss the picture with the pupils. There are various cans and tins we use everyday. 

Make them think about making a can-struction so as to set and break a record. Then talk with 

them about what things we can recycle (paper, cans, bottles, batteries etc). Encourage them to 

collect their empty cans and paper they do not need. They can give them for recycling or take 

part in a campaign organised by the State…” (English 6th grade, Teacher’s:71) 

 

Ακολουθούν ασκήσεις γραµµατικής  & λεξιλογίου µε επίκεντρο την ανακύκλωση. 

 

“…c.    We must all try to ______________ all the paper that we do not use in schools any 

more. (recycle)  (English 6th grade, Workbook:76) 

“…c.   The pupils of the sixth grade of our school ___________ (collect) information about 

recycling for two weeks. They want to work on a project…” 

(English 6th grade, Workbook: 94) 

 

5. Κτιριακή υποδοµή & Περιβάλλων χώρος 

 

5.1 Τεχνικό ενδιαφέρον 

   5.1.1 Σχολικό κτίριο  

 

Στην παρακάτω δραστηριότητα ο διευθυντής µιλά για το πολύ σύγχρονο 

σχολείο που θα χτιστεί. Εδώ το σύγχρονο ταυτίζεται µε το µεγάλο, µε πολλές αίθουσες, 

µε γήπεδα και µεγάλη αυλή, ακολουθώντας το τεχνοκρατικό µοντέλο κατασκευής. ∆εν 

γίνεται αναφορά στο αν θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον, ενώ παρήγορη είναι η 

δεντροφύτευση στο χώρο της αυλής. 
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(English 4th grade, Pupil’s:20) 

 

 

Οι µαθητές περιγράφουν το σχολείο τους. Στις βοηθητικές ερωτήσεις που 

πρέπει να απαντήσουν για να συντάξουν την περιγραφή τους, αναφέρονται οι χώροι 

άθλησης, το εργαστήριο πληροφορικής, το χηµείο, το γυµναστήριο, η αίθουσα 

µουσικής, το κυλικείο, η αυλή, η αίθουσα εκδηλώσεων, το γραφείο των δασκάλων 

και το γραφείο του διευθυντή. ∆εν αναφέρεται αν το κτίριο είναι συµβατικό ή 

βιοκλιµατικό ή αν διαθέτει σχολικό κήπο. 

«Το σχολικό κτίριο στο σύνολό του είναι µόνιµα εσωστρεφές, αποκοµµένο 

λειτουργικά και οπτικά από το περιβάλλον του, γεγονός που αντιστοιχεί στην 

αποµόνωση της εκπαίδευσης από τη σύγχρονή της πραγµατικότητα, οικονοµική, 

κοινωνική και πολιτισµική» (Γερµανός, 2000: 48). 

 

“…Can you  talk about your school now? What is there? Is there a playground, a basketball 

court, a music room, a computer room? How many classrooms are there?  How many students 

are there in your class and how many teachers are there in the school? Write down your answers 

and use  them  to  talk about your school  to a penfriend (look at lesson 3 and see how you can 

find one) or a cousin who lives in Australia, Canada or the USA.” (English 4th grade, 

Pupil’s:13) 

SCHOOL ROOMS: In Mark’s school you can find many special rooms/areas. 

Computerlab/chemistrylab/classrooms/library/schoolcanteen/schoolyard/gym/toilets/ 

dining room/Assembly Hall/Teachers’ office/ Headteacher’s office.Do you have special 

rooms/areas in your school? Discuss with your partner and say what these rooms are used for. 

Name some objects you can find in each room. (English 5th grade, Pupil’s:27) 
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Ο δάσκαλος / η δασκάλα σχεδιάζει ένα χάρτη του σχολείου και οι µαθητές 

πρέπει να ονοµάσουν τους χώρους. Πρόκειται για µια άσκηση ελέγχου εξοικείωσης των 

µαθητών µε το σχολικό κτίριο. Ελέγχεται η ικανότητα προσανατολισµού, αντίληψης 

και απεικόνισης σχηµάτων. 

 

“…While the pupils are busy with the above, draw a map of the school on the blackboard. Ask 

the pupils if they can name the different rooms…” 

(English 5th grade, Teacher’s:27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(English 4th grade, Workbook:8) 

 

 

 Στην παραπάνω άσκηση, η οποία εστιάζει στην περιγραφή των αντικειµένων της 

τάξης, προβάλει ο παραδοσιακός µαυροπίνακας, ενώ στη σύγχρονη τάξη υπάρχει 

λευκός πίνακας, ο οποίος ήδη έχει αντικατασταθεί από διαδραστικό πίνακα σε κάποια 

σχολεία. 
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  Η διπλανή εικόνα  παραπέµπει σε συµβατικό 

σχολείο. Ωστόσο, το συγκεκριµένο σχολείο, σε 

αντίθεση µε την πλειονότητα των σχολείων, 

περιβάλλεται από άφθονο πράσινο. 

 

   13. park         14. school                                         (English  4th grade, Pupil’s:38) 

 

 

       

Οι µαθητές δύο σχολείων συγκρίνουν τα 

σχολεία τους. Η σύγκριση αφορά στο µέγεθος του 

σχολικού κτιρίου και στην ύπαρξη χώρων άθλησης. 

Προάγοντας το θεσµό των «πράσινων ή 

βιοκλιµατικών σχολείων»  θα µπορούσε να ζητηθεί 

να γίνει σύγκριση ενός συµβατικού µε ένα πράσινο 

σχολείο.  

(English 4th grade, Workbook:10) 

 

 

Ιδιαίτερη µνεία γίνεται στη χρησιµότητα της σχολικής βιβλιοθήκης. Στη 

βιβλιοθήκη οι µαθητές αναζητούν πληροφοριακό υλικό για τις εργασίες τους και 

µελετούν. 

Συνήθως στα σχολεία αν και λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη, οι µαθητές 

δεν  τη χρησιµοποιούν ως χώρο ανάγνωσης και µελέτης λόγω τεχνικών δυσκολιών 

όπως η έλλειψη χώρου, η µη πρόβλεψη φιλαναγνωσίας στο πρόγραµµα, η έλλειψη 

βιβλιοθηκάριου κ.ά. 

Στην έρευνά του για το ρόλο της σχολικής βιβλιοθήκης στη φιλαναγνωσία των 

µαθητών, ο Μπουλούµπασης (2010) διαπιστώνει ότι ούτε οι εκπαιδευτικοί ούτε οι ίδιοι 

οι µαθητές είναι ευχαριστηµένοι µε τη βιβλιοθήκη τους.  
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Μερικά από τα συνήθη προβλήµατα είναι τα ακόλουθα. Τα βιβλία δεν 

ανταποκρίνονται στις επιταγές του ΑΠΣ, ο χώρος είναι µικρός, ο ίδιος χώρος 

χρησιµοποιείται και ως αίθουσα πληροφορικής ή / και ως χώρος αποθήκευσης τεχνικού 

και εποπτικού εξοπλισµού, δεν υπάρχει κεντρική θέρµανση και δεν υπάρχει µόνιµος 

υπεύθυνος βιβλιοθήκης (συνήθως «εκ περιτροπής» ορίζεται κάποιος δάσκαλος).  

 

“…3. At 10 am I sometimes study in the school library…” 

(English 5th grade, Teacher’s:125) 

“….   The pupils could use the relevant site [www.panda.org]and the school library to read 

more on the topic and collect information. Then, they could make posters to hang on the walls 

and leaflets to hand out to their fellow students…” (English 5th grade, Teacher’s:134) 

 

Hi Kostas, 

You wanted to know about my school. 

Well, it’s not far from my home. It’s a big building with many facilities. There’s a library, a 

science lab, a theatre and there are also sports facilities. I like the football pitch the most! … 

I usually do my homework at the school library. 

What about you? Tell me about your school. 

Regards, 

Jack  (English 6th grade, Workbook:6) 

 

“…Look at the book summary on the cover of one of his books you found at the school 

library…”  

(English 6th grade, Pupil’s:41) 

 

Προωθείται µία από τις οκτώ βασικές ικανότητες35 που έχει θεσπίσει η Ε.Ε., 

η ψηφιακή ικανότητα (digital competence).  

                                                 
35 «Το Πλαίσιο Αναφοράς  ορίζει οκτώ βασικές ικανότητες: 
 1)Επικοινωνία  στη µητρική γλώσσα, 2) Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες,  
3) Μαθηµατική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήµη και την τεχνολογία, 
4)Ψηφιακή ικανότητα, 5) Μεταγνωστικές ικανότητες  
(Learning to learn), 6) Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται µε την ιδιότητα του 
πολίτη, 7) Πρωτοβουλία και επιχειρηµατικότητα και 8) Πολιτισµική συνείδηση και έκφραση.» 
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Οι µαθητές αναζητούν πληροφορίες στο ∆ιαδίκτυο για διάφορα σχέδια 

εργασίας (Μουσική, Γεωγραφία, Χηµεία). 

Συχνά ωστόσο παρατηρείται οι µαθητές να µην επεξεργάζονται και να µην 

αξιολογούν τις πληροφορίες που βρίσκουν, αλλά να τις εκτυπώνουν ή να τις 

αντιγράφουν αυτούσιες. 

Για την αποφυγή άκριτης χρήσης πληροφοριών, θα πρέπει οι µαθητές να 

εµπλέκονται σε δραστηριότητες που συµβάλλουν στην ανάπτυξη της αναλυτικοσυνθετικής 

ικανότητας, όπως είναι η σύνταξη περίληψης και τα ερωτήµατα κρίσεως,  

Τα συγκεκριµένα εγχειρίδια εφαρµόζουν την κατευθυνόµενη αναζήτηση, 

δηλαδή παραθέτουν σχετικές ιστοσελίδες για τα θέµατα που πραγµατεύονται. 

Επίσης, προάγουν την οµαδοσυνεργατική χρήση του ∆ιαδικτύου, την οποία θα 

εξετάσουµε παρακάτω σε επίπεδο τάξης, σχολείου και συνεργασίας σχολείων σε τοπικό 

και παγκόσµιο επίπεδο. 

(English 6th grade,Pupil’s:6) 

 

 

 

 

Now ask them to look at the picture of the book showing pupils working on computers at the 

school lab. Ask whether they know the symbols on Microsofτ 

… 

Maria:     I’m working on a project on music. I am searching for some information  

on traditional musical instruments of Greece. 

Teacher:  And you, Markos? 

Markos:    Well, I’m doing a Geography project on India. I’m saving some photos of New 

Delhi, the capital. Look! Here’s a good one of Taj Mahal, the landmark of New Delhi. I can 

copy it and paste it in my document. Teacher:  What are you doing, girls? 

Anne:    We are doing a Science project on molecular structure. Look at these mole-cules. They 

are moving around.  

Sophia:    Oh yes! They look so spectacular! I am printing the picture to use it in our project!...” 

(English 6th grade, Teacher’s:14) 
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5.1.2 Περιβάλλων χώρος 

 

Στα παραπάνω αποσπάσµατα προβάλλονται διάφοροι σχολικοί χώροι άθλησης 

όπως τα γήπεδα ποδοσφαίρου και µπάσκετ, καθώς και η παιδική χαρά για τα 

µικρότερα παιδιά (χώρος ψυχαγωγίας).  

Στους χώρους αυτούς τα παιδιά βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση και 

αναπτύσσουν ευγενή άµιλλα. 

Εκτός από τα γήπεδα, υπάρχει η αυλή του σχολείου, η οποία συνήθως είναι 

ασφαλτοστρωµένη και σπάνια αποτελεί χώρο αστικού πρασίνου ή χώρο αγωγής (για 

διαθεµατικές δραστηριότητες κ.ά.) 

 

5.2 Πρακτικό ενδιαφέρον 

 

5.2.1 Σχολικό κτίριο 

 

Στην πρώτη εικόνα οι µαθητές χρησιµοποιούν τον Η/Υ για κάποια 

οµαδοσυνεργατική δραστηριότητα. Στη δεύτερη εικόνα αξιοποιούν τον αύλειο χώρο 

για την ψυχαγωγία τους. Στην τελευταία παίρνουν πρωϊνό σε ειδικά διαµορφωµένο 

χώρο. 

Οι δύο πρώτες εικόνες µάς είναι λίγο πολύ οικείες. Η τρίτη όµως απέχει 

από την ελληνική πραγµατικότητα. Η µόνη περίπτωση που γευµατίζουν οι µαθητές 

σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο είναι στα πλαίσια λειτουργίας του ολοηµέρου.  

(English 5th grade, Workbook:68) 
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Ο δάσκαλος / η δασκάλα διευκολύνει τους µαθητές δίνοντας τους οδηγίες 

για τη χρήση των πηγών πληροφόρησης που διαθέτει το σχολείο (∆ιαδίκτυο, 

Βιβλιοθήκη κ.ά.) ώστε να µπορέσουν να οργανώσουν την  έρευνά τους. Η 

κατανόηση της χρήσης της πληροφορίας (εύρεση, επεξεργασία) καθώς και των 

συνθηκών εργασίας (οµαδοσυνεργατική) µπορεί να οδηγήσει στην αυτονόµηση της 

µάθησης. 

 

“…the  teacher  should  give  precise  directions  on  

how to use the Internet, books and other school resources and set clearly that the pupils are 

expected to cooperate and make some small scale research...”    

(English 5th grade, Teacher’s:130) 

 

5.3 Χειραφετικό ενδιαφέρον 

 

5.3.1 Σχολικό κτίριο 

 

∆ιαθεµατικό σχέδιο εργασίας: Το σχολείο µου 

Οι µαθητές δηµιουργούν µια αφίσα µε θέµα το σχολείο 

τους. 

Περιγράφουν το σχολικό κτίριο και τον περιβάλλοντα 

χώρο και παρουσιάζουν το ανθρώπινο δυναµικό του 

σχολείου. 

Από τις παρακάτω φωτογραφίες, οι 

φωτογραφίες στα αριστερά µάλλον προέρχονται από 

κάποιο σχολείο στο εξωτερικό. Η µία φωτογραφία 

δείχνει µαθητές διαφόρων εθνικοτήτων στην 

τραπεζαρία να παίρνουν πρωινό και η δεύτερη να 

συνεργάζονται και να µελετούν στη βιβλιοθήκη. 

(English 4th grade, Pupil’s:18) 
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Οι δύο φωτογραφίες στα δεξιά το πιο πιθανό είναι να προέρχονται από ελληνικά 

σχολεία. Η µια απεικονίζει µια σχολική τάξη και η άλλη τις εξωτερικές αθλητικές 

εγκαταστάσεις του σχολείου, τις οποίες περιβάλλουν λίγα πεύκα, ενώ στο βάθος 

διαφαίνεται ένα αστικό τοπίο.  

 

 “… Tell them that they shouldn’t worry if they cannot find certain information (e.g. when the 

school was built)…Discuss with the learners the areas they could/would like to focus on (e.g. 

buildings/ facilities/ books/ knowledge available)…” (English 4th grade, Teacher’s:19) 

                                                                                    

(English 5th grade, Pupil’s:61) 

 

            

Η διπλανή εικόνα συνιστά τη µόνη αναφορά στα 

βιοκλιµατικά κτίρια. 

 Ωστόσο, δε δίνεται ορισµός και περιγραφή των βιοκλιµατικών κτιρίων,  

συµπεριλαµβανοµένων των βιοκλιµατικών σχολείων.                                                                                              

Τα βιοκλιµατικά κτίρια στοχεύουν στην εξοικονόµηση φυσικών πόρων 

(ενέργειας & νερού), στη δηµιουργία ενός υγιεινού µικροκλίµατος για το ανθρώπινο 

δυναµικό του σχολείου και στην προστασία του ευρύτερου περιβάλλοντος. 

Στον Ελλαδικό χώρο λειτούργησε το πρώτο βιοκλιµατικό σχολείο πρώτης 

γενιάς (6ο Νηπιαγωγείο Παλαιού Φαλήρου) το 2008, ενώ µέσα στην πενταετία (2008 – 

2012) θα κατασκευαστούν 1233 βιοκλιµατικά σχολεία δεύτερης γενιάς (µε συστήµατα 

εξοικονόµησης νερού). 

 

Φιλαναγνωσία 

 

Μια µαθήτρια αφρικανικής προέλευσης µε την µπλε ποδιά της 

δείχνει χαρούµενη που µπορεί να βρίσκει τα βιβλία που της 

αρέσουν στη σχολική βιβλιοθήκη. 

                                                                    (English 5th grade, Pupil’s:141) 
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Στα πλαίσια της ενθάρρυνσης της φιλαναγνωσίας προτείνεται στους µαθητές να 

δανειστούν βιβλία από τη σχολική βιβλιοθήκη για τις καλοκαιρινές διακοπές. 

 

“…  Before summer holidays you visit your school library and  

find a book that you would like to read…” (English 6th grade, Pupil’s:113) 

 

Επίλυση προβλήµατος: Σχολικά ατυχήµατα 

 

Οι µαθητές καλούνται να προτείνουν µέτρα πρόληψης των σχολικών 

ατυχηµάτων. 

Ο Παπάνης (2009) αναφέρει ότι τα ατυχήµατα στο σχολείο αποτελούν τον 

µεγαλύτερο κίνδυνο στα πλαίσια του σχολείου και τη δεύτερη αιτία παιδικής 

νοσηρότητας. Για την πρόληψη των ατυχηµάτων συνιστάται να πληρούν τα κτίρια και 

ο περιβάλλων χώρος τους κανόνες ασφαλείας και να καθιερωθούν συνεχείς έλεγχοι των 

εγκαταστάσεων ενώ για την αντιµετώπιση των ατυχηµάτων, κρίνεται απαραίτητη η 

πρόσληψη νοσηλευτή στο σχολείο και η παρακολούθηση σεµιναρίων Α΄ Βοηθειών  

από το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους µεγαλύτερους µαθητές. 

 

“…Here are some pupils’ ideas and opinions about accidents happening at school. Can you 

offer some suggestions so that they stop happening? 

1. Pupil A: Pupils often slip on the stairs. 

    Pupil Β: In my opinion, the school must put special anti-slide flooring…” 

(English 5th grade, Workbook:19 easier : 73) 
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6. Οικοπροστασία 

 

6.1 Τεχνικό ενδιαφέρον 

6.1.1 Φυσικοί πόροι  

 

Οι µαθητές ενηµερώνονται για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από 

µη κυβερνητικές οργανώσεις όπως η Greenpeace και η WWF, οι οποίες διοργανώνουν 

περιβαλλοντικές δράσεις και προγράµµατα µε τη βοήθεια εθελοντών σε όλο τον κόσµο. 

Εκτός από τη δράση των φιλοπεριβαλλοντικών ΜΚΟ, προβάλλεται η 

κυβερνητικής πρωτοβουλία για την οικοπροστασία. Σε διακρατικό µάλιστα επίπεδο, 

διοργανώνονται  Σύνοδοι Κορυφής  και υπογράφονται σχετικές Συνθήκες (π.χ. το 

Πρωτόκολλο του Κιότο). 

 

“WWF Greece 

WWF Greece, the conservation organization, was  founded  in  1990.  It  is  part  of  the 

international  family  of  WWF,  which comprises of 29 national organizations and works  for  

the  protection  of  our  planet  in over 100 countries…WWF  works  at  the local  level  

lobbying  governments  and international  organizations  for  integrated and  long-term  

solutions  to  the  earth’s environmental  problems.  WWF  Greece  is actively  supported by  its 

11,000 members… 

 In addition, it expresses  integrated  positions  on  specific environmental issues and addresses 

these to the  political  authorities. WWF Greece  also organizes  awareness  campaigns  and  

other educational activities.(English 5th grade, Teacher’s:37) 

 

“… E.g. explain to them that a summit meeting about the environment is  a  meeting  where  

important  people from  different  countries  around  the world  discuss  ways  of  protecting  the 

environment.  Countries  are  then  asked to abide by and apply what  is agreed  in the  summit  

meeting.  Give examples  of the Kyoto Protocol and  talk about  issues like Global Warming 

and climate change. Tell  them  that  one  of  the  factors which influence pollution is excessive 

littering...” (English 5th grade, Teacher’s:63) 
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“…The teacher reads the instructions and explains what a summit meeting for the environment 

is:  

 -   Important people from different  countries around  the world meet and discuss ways of  

protecting the environment. The participating countries decide whether or not they will  

sign and respect the agreement.”  (English 5th grade, Teacher’s:131) 

Οι µαθητές στέλνουν γράµµα στους φίλους τους, όπου περιγράφουν την 

εκδροµή τους σε µια κοντινή παραλία. Εκεί δυστυχώς τους περίµενε µια δυσάρεστη 

έκπληξη• σκουπίδια, ψόφια ψάρια και πουλιά. 

Περιγράφουν την άσχηµη εµπειρία τους και υποθέτουν τι συνέβη εκεί την 

προηγούµενη µέρα. Κλείνοντας το γράµµα τους, επισηµαίνουν ότι όλοι µας µπορούµε 

να συµβάλλουµε στην προστασία του περιβάλλοντος. 

 

B. WHAT HAD HAPPENED? 

Yesterday your class went on a day trip to the beach. There, you saw dead fish and birds. You 

also saw starfish and shells out on the beach. You found a lot of litter, as well. Imagine what 

had happened the day before you went there and write to your pen-friends  Joan and John in 

Great Britain about this awful experience. Start like this: 

Dear Joan and John,  

   Yesterday my class visited the nearby beach. It was  

a nasty experience because ________________________ (English 6th grade, Pupil’s:101) 

“Dear Joan and John,  

Yesterday my class visited the nearby beach. 

 

It was a nasty experience because some people had left their litter… 

… a fisherman had thrown away dead fish… 

… someone had repaired his boat and had left an oil slick…  

I think that all of us can do many things to protect the environment, 

Kisses” 

(English 6th grade, Teacher’s:86) 
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Παροµοίως, σύµφωνα µε µια µαρτυρία σε ένα οικολογικό περιοδικό κάποιος 

πηγαίνοντας για ψάρεµα µε την κόρη του, εντόπισε στην περιοχή πεταµένα χηµικά και 

χρώµατα. Αφού έκανε καταγγελία, τα απόβλητα µεταφέρθηκαν αλλού, στο κοντινό 

ποταµάκι. Μετά από µερικούς µήνες, πατέρας και κόρη άρχισαν να παρατηρούν 

σηµάδια ρύπανσης.  

Σε αυτή τη δραστηριότητα, ζητείται από τους µαθητές να µαντέψουν ποια 

σηµάδια ρύπανσης εµφανίστηκαν.  

  (English 6th grade, Workbook:83) 

 

Με αφορµή πάλι ένα κείµενο για τη ρύπανση, οι µαθητές απαντούν σε 

ερωτήσεις κατανόησης (πολλαπλή επιλογή) και κάνουν µια λεξιλογική άσκηση µε 

ορισµούς. 
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Αν και εννοιολογικά το κείµενο προάγει την ενεργοποίηση και τη 

χειραφέτηση, προβάλλοντας ως πρότυπο ένα παιδί που θέλοντας να συµβάλει στην 

οικοπροστασία, ρίχνει αστερίες πίσω στη θάλασσα, οι δραστηριότητες που ακολουθούν 

επικεντρώνονται αποκλειστικά σε δοµικά χαρακτηριστικά του κειµένου. 

 

(English 6th grade, Pupil’s:98)   (English 6th grade, Pupil’s:99) 

 

 

 

 

 

Οι µαθητές λύνουν ένα περιβαλλοντικό 

σταυρόλεξο. Μέσω αυτού ελέγχεται η 

εµπέδωση των γνώσεων που απέκτησαν από 

αυτή την ενότητα. 

 

(English 6th grade, Workbook:75) 
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Εκτός από τη ρύπανση των υδροφόρων οριζόντων, άρα και των υδατικών 

πόρων, κυρίως από βιοµηχανικά και γεωργικά απόβλητα, τα εγχειρίδια πραγµατεύονται 

το θέµα της αύξηση της κατανάλωσης του νερού. 

 

                «Αν και η Γη καλύπτεται κατά 70% από νερό εντούτοις µόνο το 1% του νερού στον 

πλανήτη είναι άµεσα χρησιµοποιήσιµο από τον άνθρωπο.  Περίπου 97% του νερού είναι µη 

πόσιµο λόγω αλµυρότητας ή άλλων λόγων και 2% είναι παγωµένο στους παγετώνες των δύο 

πόλων. 

Πολλά µέρη της Γης έχουν φτάσει στα όρια των υδάτινων αποθεµάτων τους αφού από 

το 1900 µέχρι σήµερα η κατανάλωση νερού έχει αυξηθεί περίπου κατά 10 φορές.  

Σύµφωνα µε την UNESCO, µέχρι το 2027 η έλλειψη νερού θα είναι σοβαρό 

πρόβληµα σε ολόκληρο τον κόσµο, καθώς ο πληθυσµός της Γης θα συνεχίσει να αυξάνεται και 

η µέση διαθέσιµη ποσότητα νερού ανά άτοµο θα µειωθεί κατά το ένα τρίτο.  

Σήµερα, περίπου το 33% του παγκόσµιου πληθυσµού κατοικεί σε περιοχές µε 

προβλήµατα έλλειψης νερού, ενώ αναµένεται ότι µέσα στα επόµενα 25 χρόνια το ποσοστό αυτό 

θα αυξηθεί στο 66% »36 

 

 Θίγεται επίσης το φαινόµενο της αποψίλωσης των δασών λόγω πυρκαγιών, η 

οποία οδηγεί σε διάβρωση του εδάφους, σε έλλειψη αποθεµάτων νερού και σε απώλεια 

της βιοποικιλότητας. 

Οι πυρκαγιές, η υπερβόσκηση καθώς και οι µη ορθολογικές καλλιέργειες 

συντελούν στο φαινόµενο της ερηµοποίησης, δηλαδή στην υποβάθµιση του εδάφους σε 

τέτοιο βαθµό που να γίνεται άγονο.    

 

“…A nuclear power plant accident in Chernobyl, in 1986, is  

still causing serious environmental problems which worry  

Ukrainian people. Today we don’t have enough drinking  

water supplies because of that accident…” (English 6th grade, Pupil’s:2) 

 

 “…The water in the little river was purple as the people ________ 

(throw) some toxic waste in it.”  (English 6th grade, Pupil’s:108) 

                                                 
36 http: //www.sciencedaily.gr 
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“… d.The birds didn’t want to stay in the lake ___________ the dirty water…” 

(English 6th grade, Workbook:94) 

 

“…As a result of the intensification of forest  

fires,  the  capacity  of  the  Mediterranean  

ecosystems to naturally regenerate in many  

areas  has  been  reduced,  while  extensive  

areas are being affected by biodiversity loss,  

soil erosion and water scarcity…” (English 5th grade, Teacher’s:66) 

 

Στα πλαίσια ερωτηµατολογίου σχετικά µε την περιβαλλοντική τους 

συµπεριφορά, οι µαθητές ερωτώνται αν ρυπαίνουν όταν πάνε για πικνίκ ή αν µαζεύουν 

τα  σκουπίδια τους καθώς και άλλα απορρίµµατα που ενδεχοµένως εντοπίσουν στην 

παραλία.37 

 

Στη συνέχεια, οι µαθητές απαντούν αν παρακολουθούν περιβαλλοντικές 

ενηµερωτικές εκποµπές και αν συµµετέχουν σε δεντροφυτεύσεις είτε µε το σχολείο 

τους είτε σε τοπικές εκστρατείες δεντροφύτευσης.38 

 

 

“…Do you love our planet?… 

3.What do you usually do with your rubbish from a picnic? 

a. I leave it there    b. I put it in a rubbish bin.     c. I take it home. 

6. What do you usually do if there is rubbish on the beach? 

a. I take it and put it in the litter bin 

b. I leave it on the beach. 

c. I throw it in the sea 

                                                 
37 Για την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζηµιών, έχει θεσπιστεί η αρχή «ο 

ρυπαίνων πληρώνει» σε επίπεδο ιδιωτών καθώς και επιχειρήσεων. 

 
38 Η δεντροφύτευση µπορεί να λάβει χώρα στα πλαίσια της αναδάσωσης ή του εξωραϊσµού του 
περιβάλλοντος χώρου. 
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8. Do you watch environmental films on TV? 

a. No, never. 

b. Very seldom 

c. Yes, always. 

10. Do you take part in planting expeditions with your school or city?  

a. Yes, sometimes. 

b. No, never. 

c. Yes, I usually do it twice a year. 

(English 5th grade, Pupil’s:65) 

6.1.2  Βιοποικιλότητα 

Μια από τις επιπτώσεις που έχουν οι πυρκαγιές στα δάση είναι η απώλεια της 

βιοποικιλότητας. 

 

“...forest fires …while  extensive areas are being affected by biodiversity loss…” 

(English 5th grade, Teacher’s:66) 

 

Πολλά είδη απειλούνται από εξαφάνιση. Η µεσογειακή φώκια (Monachus 

Monachus),η θαλάσσια χελώνα (Caretta Caretta) και η καφέ αρκούδα είναι µερικά από 

αυτά. 

 

“… There are many problems. The seal dies  

because the water is not clean…” (English 6th  grade, Teacher’s:89) 

“…What do you know about the caretta caretta sea turtle? Where does it live? What 

does it eat? What does it look like? What are the threats against it?” 

 (English 4th grade, Pupil’s:74) 

“…The  Greek  brown  bear  is  an  endangered  species.  It  lives  on  the 

(1).....................of Pindos and Rodopi (mountains)…” 

(English 4th grade, Pupil’s:80) 

“… talk about endangered animals (habitat, description, factual information)…” 

(English 4th grade, Teacher’s:49) 
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(English 4th grade,Workbook:54, simplified :95) 

 

(English 6th grade, Teacher’s:87) 

 

 

Σε µια άσκηση διαµεσολάβησης, οι µαθητές διαβάζουν τα γενικά 

χαρακτηριστικά του πάντα και γράφουν ένα σύντοµο κείµενο γι’ αυτό. Οι κύριες 

απειλές που αντιµετωπίζει το πάντα είναι η συρρίκνωση του βιότοπου, η έλλειψη 

τροφής και το παράνοµο κυνήγι. 

Το παράνοµο κυνήγι  (λαθροθηρία) και το παράνοµο ψάρεµα (λαθραλιεία) 

συντελούν στην µείωση της βιοποικιλότητας. 
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Οι µαθητές διαβάζουν τον οδηγό του καλού επισκέπτη 

στο Ζαγόρι, στον οποίο συστήνεται η προσεκτική 

διάσχιση, µε σεβασµό για την τοπική βιοποικιλότητα.  

       Επίσης, οι επισκέπτες αποτρέπονται από το να 

καταναλώσουν αγριόγιδο ή ζαρκάδι στις τοπικές 

ταβέρνες, καθώς έτσι θα ενθάρρυναν τη λαθροθηρία. 

 

 

 

Ακολουθεί µια δραστηριότητα που ενώ εστιάζει στην εµπέδωση της 

γραµµατικής, παράλληλα προωθεί τη στήριξη µιας περιβαλλοντικής ΜΚΟ, του 

«Αρκτούρου».  

“…3. Future Forms: 

Students are discussing their environmental project “Arcturos”. Complete the dialogues using 

will–future, be going to and Present Continuous of the verbs in brackets. 

Group A: 

– Let’s see what we can do.  

– I .......................(1)(write) to the people of Arcturos to ask them about the brown bear. 

– Do you think they ....................... (2) (send) us leaflets and posters for our project? 

– Yes, I believe, they ....................... (3)(do) it. 

Group B: 

– John and Mary, what ....................... (4)(you/ do) for the project? 

– We ................................... (5) (hand out) leaflets and brochures to our school. 

– And what about you Claudia? 

– I think my mum ....................... (6)(help) us. She .............................. (7) (offer) some money to 

our group and we can use it in our project. 

Group C: 

– Let’s say it again. Nikoleta, you ....................... (8) (collect) money for the adoption of one of  

the brown bears at  the  conservation park. Kelly,  you  ....................... (9) (send) email to the 

“Arcturos” people and finally,  I  ....................... (10)(write) an article for our school newspaper. 

Good luck everybody! (English 5th grade,Teacher’s:76) 

 

(English 5th grade, Pupil’s:141) 
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6.2 Πρακτικό ενδιαφέρον 

 

6.2.1 Φυσικοί πόροι  

 

 

Θεατρικό για τη ρύπανση 

 

Το µονοξείδιο και το διοξείδιο του άνθρακα, το 

βλαβερό όζον, το διοξείδιο του θείου και οι τοξίνες 

«υπερηφανεύονται» για τα κατορθώµατά τους. 

 Οι µαθητές καλούνται να παίξουν το διπλανό 

θεατρικό, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα το θέµα της 

ρύπανσης. (English 6th grade, Pupil’s:106 & second 

version 142-144) 

 

 

 

 

 

Στην παρακάτω άσκηση, ανατίθεται στους µαθητές να αναλογιστούν πώς 

ρυπαίνονται ο αέρας και το νερό. 

 

“…Show some of the ways the air or water is polluted…”  

(English 6th grade, Student’s:134) 

 

 

Κύριος στόχος της πέµπτης ενότητας του εγχειριδίου της Ε΄ τάξης είναι η 

ευαισθητοποίηση των µαθητών για την προστασία του περιβάλλοντος. 
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“…“Do  you  remember Kostas’  class  environmental  project?”  This question  serves  as  a  

very good  reminder of what has  already been discussed, of  the  vocabulary  already used  

and helps the teacher take the pupils to the next step and present the topic which is the 

pupils’ environmental attitude… 

•   Have you ever thought that the protection of the environment is a personal matter? Make 

pupils realise that people’s attitude against the environment is of paramount importance.   

Thus, one of our learning aims, that of sensitizing pupils to environmental problems,  is 

fulfilled.” (English 5th grade, Teacher’s:128) 

 

Μετά την ενηµέρωσή τους  για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, οι µαθητές 

καλούνται να  αποτιµήσουν τη στάση τους απέναντι στο περιβάλλον. 

Για να το επιτύχουν, απαντούν σε ένα  ερωτηµατολόγιο (“Do you love our 

planet?”) που στοχεύει στο να ανιχνεύσει τη στάση τους απέναντι στο φυσικό 

περιβάλλον. 

 

“…The  pupils  check  their  answers  and  compare  them with  the  results  of  their  

partners.    It  is important at that point not only to test the pupils’ reading abilities but also 

to teach them right from wrong behaviour.   These questions work as a  test which helps 

pupils  see whether  their attitude to nature is positive or not.  The teacher therefore, 

discusses the results and praises those who got a high score, trying to raise pupils’ 

awareness about environmental issues.”  (English 5th grade, Teacher’s:129-130) 

 

Ωστόσο, δεν επαρκεί µόνο να επισηµάνουν τυχόν λάθη στη στάση τους 

προς το περιβάλλον, πρέπει  να σκεφτούν πώς µπορούν να  τη βελτιώσουν. 

Στα πλαίσια υιοθέτησης µιας πιο φιλοπεριβαλλοντικής νοοτροπίας, η τάξη 

χωρίζεται σε οµάδες εργασίας µε διαφορετικές θεµατικές (π.χ. απειλούµενα είδη, 

θαλάσσια ρύπανση κ.ά.) και προτείνει δράσεις για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Τέλος, οι οµάδες καλούνται να προβλέψουν το µέλλον του πλανήτη 

σε περίπτωση που συνεχιστούν οι σηµερινές επιζήµιες πρακτικές. 

Στο βιβλίο καθηγητή, στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας, ο καθηγητής 

παροτρύνεται να εστιάσει σε τοπικά περιβαλλοντικά ζητήµατα, µε τα οποία 

έρχονται καθηµερινά αντιµέτωποι οι µαθητές. 
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Συνεπώς, δίνεται βαρύτητα στην τοπικότητα, ώστε οι µαθητές να θίξουν 

περιβαλλοντικά ζητήµατα που τους είναι οικεία και να ευαισθητοποιηθούν.  

 

“…Stick on bb some photos which show environmental issues such as dead fish, city in 

smog, oil slicks, trees affected by acid rain etc 

• Invite pupils to think activities they would do to protect the environment. For example: 

endangered animals, polluted sea, litter, plants etc. You may divide them into groups. 

Discuss the ideas and invite them to think what will happen if people go on destroying the 

planet. 

(English 6th grade, Teacher’s:86) 

 

“…a. To develop pupils’ environmentally friendly behaviour 

b. To make them speak about what people can, must or should do about environmental 

problems 

c. To expose them to relevant issues and ideas and make them work with their peers to 

find solutions …   Also,  talk about environmental problems  

in that area or any other place they know about…   In the end they should check and see 

how environmentally friendly each one is. ” (English 5th grade, Teacher’s:61-62) 

 

 

Η κλιµατική αλλαγή, η ξηρασία, οι πληµµύρες, η 

οικοπεδοποίηση, η ατµοσφαιρική ρύπανση, οι 

πυρκαγιές, καθώς και ο πόλεµος (Λίβανος) και η 

υλοτοµία (Τουρκία) απειλούν τα δάση της Μεσογείου. 

Βάσει των πληροφοριών για τα δάση των 

Μεσογειακών χωρών και τις απειλές που κατά τόπους 

αντιµετωπίζουν, οι µαθητές καταρτίζουν πίνακα µε 

στοιχεία για την κάθε χώρα και συζητούν πιθανές  

λύσεις. 

 

(English 5th grade, Pupil’s:69) 
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6.3 Χειραφετικό ενδιαφέρον 

 

6.3.1 Φυσικοί πόροι 

 

Οι µαθητές θέτουν τρεις στόχους σε σχέση µε τη βελτίωση της περιβαλλοντικής 

τους στάσης. Τους γράφουν σε ένα χαρτί, το οποίο στη συνέχεια αναρτούν στον 

πίνακα ανακοινώσεων της τάξης. 

Η γραπτή απεικόνιση των στόχων συµβάλλει στην οργάνωση της 

στρατηγικής για την επίτευξή τους, καθώς και στην κριτική θεώρηση στόχων και 

αποτελέσµατος. 

 

“…  On  a  piece  of  paper,  pupils  write  a  list of  three  of  the  things  they  discussed and 

put  their names underneath.  This is their  commitment  to  help  improve  the 

environment...” (English 5th grade, Teacher’s:60) 

 

                Η Μέρα της Γης, το τελευταίο Σάββατο του Μαρτίου, µας υπενθυµίζει να 

σεβόµαστε τη φύση. Τη Μέρα της Γης εφαρµόζεται, σε όλα τα µήκη και τα πλάτη του 

πλανήτη, η Ώρα της Γης, µία ώρα µε σβηστά τα φώτα. 

 

“…On Earth Day, we remember to appreciate nature and learn ways to protect our environment. 

Find ways that you can help keep the planet clean and help protect our environment.” (English 

6th grade, Pupil’s:97) 

 

Σχέδιο εργασίας 

 

� Αφίσα ή ζωγραφική µε θέµα τη ρύπανση του αέρα και του νερού & τις 

επιπτώσεις της στη βιοποικιλότητα 

� Συζήτηση µε την οικογένεια για τη διαχείριση απορριµµάτων & αποβλήτων 

     (πρόταση εναλλακτικών λύσεων) 

� Ανάρτηση έργων στους τοίχους της τάξης και παρουσίαση εναλλακτικών 

προτάσεων 
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“3.A Project: Save the environment! 

ALTERNATIVE PROJECT ABOUT THE ENVIRONMENT (instead of project on p.106) 

A.   Draw a picture or make a poster. Show some of the ways the air or water is polluted. Show 

the results of pollution on animals / plants / people. Give a title to your work.  

B.  Discuss with your family about the things you throw away (batteries, chemicals, detergents, 

old gadgets etc.) Suggest ways you can protect the environment.  

C. Finally, present your ideas in class and display your works on your classroom walls.” 

(English 6th grade, Pupil’s:134)  

“… • To sensitise Pupils about environmental problems  

       •  To inform them about the protection of the environment 

       •  To motivate them to participate in various programmes at school 

       • To introduce vocabulary related to environment …”  

 (English 6th grade, Teacher’s:84) 

 

 

6.3.2 Βιοποικιλότητα 

 

 

Πολύ εκφραστική είναι η εικόνα των ζώων πάνω στην 

υδρόγειο που µας απευθύνουν έκκληση για βοήθεια για 

να µπορέσουν να ζήσουν αρµονικά. 

 

 (English 4th grade,Pupil’s:69) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 145

∆ιαθεµατικό σχέδιο εργασίας :  Απειλούµενα είδη 

 

� Εύρεση πληροφοριών για τα απειλούµενα είδη 

� Σχεδιασµός ενηµερωτικού φυλλαδίου για τα 

απειλούµενα είδη 

� ∆ιανοµή φυλλαδίου σε συνοµηλίκους 

� Επίσκεψη σε Κέντρο ∆ιάσωσης Ζώων 

       ή πρόσκληση εκπροσώπου  σχετικής ΜΚΟ 

                                   (English 4th grade, Pupil’s:78) 

 

 

Παρουσιάζεται ως πρότυπη η στάση των παρακάτω µαθητριών, που µε πολύ 

ενθουσιασµό συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα της 

βιοποικιλότητας.                                                                  

                                                                         

“…My name is Eva Maldini…My favourite subject is Environmental Studies, because I like 

learning about the Nature and animals. My favourite animal is the caretta caretta sea turtle and I 

am sorry that it’s an endangered species. I try to protect the environment …… When I grow up, 

I want to be a volunteer for Environmental Organizations like WWF or Greenpeace…” 

(English 4th grade, Workbook: 78) 

 

  “…Georgia is going to visit the environmental centre in Arcturos. She’s going to take some 

photos and she’s going to ask the volunteers for information. She’s going to see some bears. She 

wants to adopt a bear. She’s also going to buy a T-shirt so she can show her friends she loves 

bears” (English 5th grade, Teacher’s:126) 

“…Georgia is going away for the weekend with her family. Look at the pictures and find out  

what she is going to do. Write sentences using the clues in the box. 

e.g. She’s going to visit the environmental center of Arcturos 

visit / environmental center / Arcturos       see / bears   

take / photos                                              adopt/ bear        

get information / by volunteers                     buy / T-shirt…”    

 (English 5th grade, Workbook:31) 
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 7. Ένταξη & Συµµετοχή            

 

7.1 Τεχνικό ενδιαφέρον 

7.1.1 Πολυπολιτισµικότητα 

 

Πλέον η σχολική τάξη είναι πολυπολιτισµική. Στοχεύοντας λοιπόν στη 

διαµόρφωση πολυπολιτισµικής ταυτότητας, οι µαθητές µαθαίνουν για διαφορετικούς 

πολιτισµούς. 

Συγκεκριµένα, στα σχολικά εγχειρίδια των Αγγλικών που εξετάζουµε, 

κυρίαρχες είναι οι αναφορές στους αγγλόφωνους πολιτισµούς. 

“…Nick: You don’t like football? The English love it.”(English 4th grade, Pupil’s:22) 

 

Επίσης παρατηρούνται αναφορές στην Αλβανία, αφού στην πλειονότητά τους  

τα παιδιά µεταναστών που φοιτούν στο ελληνικό σχολείο είναι αλβανικής καταγωγής.  

Στις παρακάτω δραστηριότητες λοιπόν έχει συµπεριληφθεί η Αλβανία, 

αναγνωρίζοντας την παρουσία των µαθητών αλβανικής καταγωγής στην ελληνική 

σχολική τάξη. Στη µια δραστηριότητα παρατίθεται η 

αλβανική σηµαία και στην άλλη µια µαθήτρια µιλά για την 

πατρίδα της, την Αλβανία. 

 

 (English 4th grade, Workbook:24) 

 

 

                           

(English 4th  grade, Pupil’s:37) 



 147

«Κάποιες εργασίες εµπλέκουν τους µαθητές σε δραστηριότητες διαµεσολάβησης, όπου 

οι µαθητές πρέπει να ανταποκριθούν στα Αγγλικά σε ερεθίσµατα που τους δίνονται στα 

Ελληνικά. Μέσω τέτοιων δραστηριοτήτων ο µαθητής εξασκείται στο ρόλο του 

διαµεσολαβητή ανάµεσα σε δύο οµιλητές που µιλούν διαφορετικές γλώσσες και δεν 

µπορούν να συνεννοηθούν άµεσα. Έτσι, αποκτά µια δεξιότητα που θεωρείται βασική 

σε έναν πολυγλωσσικό, πολυπολιτισµικό κόσµο.» 

 (English 4th grade, Teacher’s:9) 

 

Σε µια άσκηση διαµεσολάβησης, οι µαθητές, αφού διαβάσουν ένα κείµενο 

όσον αφορά το κλίµα διαφόρων χωρών, συµπληρώνουν ένα σχετικό πινακάκι. 

 

 (English 4th grade, Pupil’s:136) 

 

 

 

 

Ανατίθεται στους µαθητές να συλλέξουν πληροφορίες για χώρες ή πόλεις 

της επιλογής τους και να  τις παρουσιάσουν στην τάξη. 
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“…EITHER Collect similar information about Greece,  or  any  other  

country you  are  interested  in  or  you  come  from.  You may use  

encyclopedias,  Geography  books,  tourist  guides,  web  sites  or  

anything else you find useful. Present the information  in class with  

pictures of the country and some short texts giving basic information  

about this country (You may use text from p. 22 for help)…” 

 (English 5th grade, Pupil’s:134) 

 

 (English 5th grade, Pupil’s:46) 

 

 

Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων, οι µαθητές εµπλουτίζουν τις γνώσεις 

τους για άλλες πόλεις (διαθεµατικό: Γεωγραφία, Ιστορία).   Εκτός από τις γνώσεις 

που αποκοµίζουν για άλλες χώρες, οι µαθητές ασκούν την αναλυτικοσυνθετική 

ικανότητα. 

 

7.1.2 ∆ιαπολιτισµικότητα 

 

Ενώ η πολυπολιτισµικότητα αναφέρεται στην ύπαρξη πολλών λαών σε ένα 

τόπο, η διαπολιτισµικότητα αναφέρεται στην αλληλεπίδραση και συνύπαρξή τους. 

   Ένα παράδειγµα αρµονικής συνύπαρξης ανθρώπων µε διαφορετικές 

πολιτισµικές καταβολές είναι οι µεικτοί γάµοι. Τα παιδιά που προέρχονται από 

µεικτούς γάµους έχουν την ευκαιρία να ζουν και να ανατρέφονται µέσα σε ένα 

διαπολιτισµικό οικογενειακό περιβάλλον. 

Παρακάτω παρατίθενται παραδείγµατα µαθητών που προέρχονται από 

µεικτούς γάµους. 
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“…My mother is English and my father is    

Greek…” (English 4th grade, Pupil’s:10) 

“…Eva is from USA. Her father is from               

Italy…” (English 4thgrade, Teacher’s: 92)  

 

 

 

 

 

 (English 4th grade, Pupil’s:118) 

 

 

                 

 

              Απόρροια της πολυπολιτισµικής 

σύνθεσης του µαθητικού πληθυσµού είναι η 

σύσταση ∆ιαπολιτισµικών Σχολείων.39 Τα 

σχολεία αυτά οφείλουν να προωθούν την ισότητα και την αλληλοαποδοχή των 

µαθητών. Σε αυτά λειτουργούν Τάξεις Υποδοχής και Φροντιστηριακά Τµήµατα για 

τους αλλοδαπούς και τους παλιννοστούντες  µαθητές, έτσι ώστε να εξοµαλύνεται η 

ένταξή τους στην τάξη. 

 

“ …In our school…children from many different countries…” 

 (English 4th grade, Pupil’s:12) 

 

Τα ήθη και τα έθιµα συνιστούν αναπόσπαστο κοµµάτι της πολιτισµικής µας 

ταυτότητας. 

«Ήθη λέγονται οι αντιλήψεις ενός λαού για την ηθική και κοινωνική 

συµπεριφορά. Είναι οι γενικές αρχές ∆ικαίου, οι θεµιτοί τρόποι συµπεριφοράς του 

                                                 
39 Για να χαρακτηριστεί ένα σχολείο διαπολιτισµικό, θα πρέπει ο αριθµός των παλιννοστούντων και / 
ή αλλοδαπών µαθητών να πλησιάζει το 45% του συνολικού αριθµού.(Ι.Π.Ο.∆.Ε.). 
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κοινωνικού ανθρώπου, που µεταβάλλονται µε τη µεταβολή του χρόνου, που διαφέρουν 

από τόπο σε τόπο και απηχούν την τρέχουσα ηθική µιας κοινωνίας. ∆ηλαδή, τα ήθη 

ορίζουν αξίες, σχέσεις, συµπεριφορές… Όταν, όµως, οι αντιλήψεις αυτές πάρουν και 

µια σταθερά επαναλαµβανόµενη τελεστική, περισσότερο ή λιγότερο τελετουργική 

µορφή, γίνονται έθιµα, όπως είναι τα γαµήλια έθιµα. Γίνονται δηλαδή συνήθεια µε 

καθολικό χαρακτήρα, που τηρείται από όλα τα µέλη της κοινωνικής οµάδας» 

(Ζυγογιάννης, 2009). 

Στη δραστηριότητα που ακολουθεί, οι µαθητές πρέπει να συντάξουν µια 

περιγραφή για να ενηµερώσουν τον Ελληνοάγγλο συµµαθητή τους Andrew40 για τα 

ελληνικά Χριστουγεννιάτικα έθιµα  

Ωστόσο, οι µαθητές θα είχαν πιο ισχυρό κίνητρο, αν περιέγραφαν τα ελληνικά 

Χριστουγεννιάτικα έθιµα σε κάποιον συνοµήλικό τους στο εξωτερικό µέσω διαδικτύου 

(chat, e-twinning κ.ά.). 

(English 4th grade, Pupil’s:137) 

 

 

Στα πλαίσια της προώθησης της χρήσης της ξένης γλώσσας σε αυθεντικά 

περιβάλλοντα και καταστάσεις, προάγεται η δηµιουργία φιλίας µέσω ηλεκτρονικής  ή 

συµβατικής αλληλογραφίας (penfriends, pen pals, e-pals) µε µαθητές από όλο τον 

κόσµο.  

                                                 
40 Το εγχειρίδιο της ∆΄τάξης έχει ως κεντρικό άξονα την καθηµερινότητα µιας οµάδας µαθητών 
της ∆΄τάξης ενός διεθνούς σχολείου. Ο Andrew είναι ένας Ελληνοάγγλος µαθητής που ήρθε 
φέτος στο σχολείο. 
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Μέσω της  διάδρασης µε  συνοµήλικούς τους από άλλες χώρες,  οι µαθητές 

έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε ζητήµατα που τους ενδιαφέρουν 

(σχολική, εξωσχολική ζωή) και να διευρύνουν την κοσµοαντίληψή τους.  

Παρατίθενται παραδείγµατα ανταλλαγής απόψεων σχετικά µε τα εξής θέµατα: 

� Εβδοµαδιαίο πρόγραµµα µαθηµάτων 

� Σχολείο (κτιριακή υποδοµή & περιβάλλων χώρος) 

� ∆ιαδίκτυο 

 

(English 4th grade, Pupil’s:17) 

 

 

(English 4th grade, Pupil’s:18) 

 

 

 

(English 5th grade, Pupil’s:15) 
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Εντοπίζουµε το παράδειγµα µιας Γερµανικής µεγαλούπολης, της 

Φρανκφούρτης, ως µιας πολυπολιτισµικής πόλης. Η Φρανκφούρτη χαρακτηρίζεται ως 

ένα παγκόσµιο χωριό, ένα χωνευτήρι λαών (melting pot). 

Όταν ξεκίνησε να διαφαίνεται το φαινόµενο των πολυπολιτισµικών πόλεων 

υπήρχε το όραµα για δηµιουργία ενός πολιτισµικού αµαλγάµατος, ενός παγκόσµιου 

πολιτισµού στις πόλεις – χωνευτήρια. Αργότερα, κάθε χωνευτήρι µετατράπηκε σε  ένα 

καζάνι που βράζει (boiling broth), αφού δεν υπήρξε προσπάθεια για ενοποίηση και 

αλληλοσυµπλήρωση σε ένα διαπολιτισµικό µωσαϊκό, αλλά για αφοµοίωση των 

µειονοτικών πολιτισµών από τους κυρίαρχους πολιτισµούς.  

“…Welcome  to Frankfurt! We would  like  to  invite you  to  take a closer  

look  at  Frankfurt,  the metropolis, where  everybody  feels  at  home.  

Frankfurt  is  the  largest  financial centre  in Europe, a global village, a  

melting pot of cultures, languages and lifestyles…” 

(English 5th grade, Pupil’s:137) 

 

 

7.2 Πρακτικό ενδιαφέρον 

 

7.2.2 ∆ιαπολιτισµικότητα 

 

Στους µαθητές δίνεται η ιστοσελίδα µε το ευρετήριο των βρετανικών 

σχολείων µε σκοπό, µέσω των συνδέσµων που παρέχονται, να δουν εικόνες και 

χάρτες των σχολείων και να τα συγκρίνουν µε το δικό τους.  

Οι µαθητές πρέπει πρώτα να κατανοήσουν τη δοµή και τη λειτουργία των 

σχολείων στην Ελλάδα και στη Μεγάλη Βρετανία για να  µπορέσουν να εντοπίσουν 

διαφορές ανάµεσα στα εκπαιδευτικά  συστήµατα των δύο χωρών. 
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(English 4th grade, Pupil’s:18) 

 

 

 

7.3 Χειραφετικό ενδιαφέρον 

 

7.3.1 Πολυπολιτισµικότητα 

 

           Σχέδια εργασίας: Χώρες 

 

� Παρουσίαση της Ελλάδας ή οποιασδήποτε 

άλλης χώρας (εγχειρίδια γεωγραφίας, 

τουριστικοί οδηγοί, ιστοσελίδες)  

� Συλλογή ετικετών & συσκευασιών προϊόντων 

από το supermarket, επικόλληση σε χαρτόνι, 

αναγραφή της χώρας προέλευσης, σχεδίαση της 

σηµαίας ή του χάρτη της, προσθήκη φράσεων 

στη γλώσσα της χώρας και άλλων πληροφοριών  

 

 

 

 

Ως παράδειγµα παρατίθεται η παρουσίαση της Μεγάλης Βρετανίας. 

Αν και γίνεται αναφορά σε διάφορες χώρες του κόσµου, όπως έχει ήδη 

επισηµανθεί, το προβάδισµα διατηρούν η χώρα µας και οι χώρες του αγγλόφωνου 

κόσµου (Μεγάλη Βρετανία, ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία). 

 

 

(English 5th grade,Pupil’s:134) 
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7.3.2 ∆ιαπολιτισµικότητα 

 

      Αντιστοίχιση αθληµάτων & χωρών 

Μέσω των διπλανών διαθεµατικών (Φυσική Αγωγή) 

και διαπολιτισµικών (αθλήµατα από όλο τον κόσµο) 

δραστηριοτήτων, οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε 

αθλήµατα άλλων χωρών (cricket, rugby, hockey, tae 

kwon do, baseball). 

 

 

 

Αφού ενηµερωθούν οι µαθητές για τα παραπάνω αθλήµατα προτείνεται, σε 

συνεργασία µε τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής, να διοργανωθούν µαθήµατα για αυτά 

τα αθλήµατα, καθώς και αγώνες. 

 

∆ιαθεµατικό σχέδιο εργασίας (Γεωγραφία): 

 Κλιµατολογικές συνθήκες & Πολιτισµός 

� Σχεδιασµός του χάρτη της Ελλάδας µε 

µετεωρολογικά σύµβολα για τον καιρό της 

ηµέρας (ιστοσελίδα της ΕΜΥ, τηλεόραση, 

ραδιόφωνο) 

� Κολλάζ µε φωτογραφίες σπιτιών από χώρες 

µε διαφορετικές κλιµατολογικές συνθήκες 

� Κολλάζ µε πληροφορίες για τις διατροφικές 

συνήθειες των λαών σε χώρες µε 

διαφορετικές κλιµατολογικές συνθήκες  

� Κολλάζ µε πληροφορίες για επαγγέλµατα σε 

χώρες µε διαφορετικές κλιµατολογικές  

συνθήκες   

(English 4th grade, Pupil’s:54) 

(English 4th grade, Pupil’s:25) 

 



 155

              Αναµφισβήτητα, οι κλιµατολογικές συνθήκες συµβάλλουν στη διαµόρφωση   

του πολιτισµού. Για παράδειγµα όσον αφορά στις διατροφικές συνήθειες, οι βόρειοι 

λαοί καταναλώνουν περισσότερα λίπη για να ανταπεξέλθουν στις χαµηλές 

θερµοκρασίες. 

Επίσης, οι νότιοι έχουν διαφορετική νοοτροπία από  τους βόρειους ακόµα και 

εντός των συνόρων της ίδιας χώρας. Στο Βορρά, καθώς οι κλιµατολογικές συνθήκες 

είναι συνήθως αντίξοες, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για κοινωνική ζωή. Ωστόσο, 

ευνοούν την εργασία και τη µελέτη. Χαρακτηριστικό λοιπόν του Βορρά είναι η 

καλύτερη οργάνωση σε σύγκριση µε το Νότο όπου οι καλές κλιµατολογικές συνθήκες 

συντελούν στην ύπαρξη πιο χαλαρών ρυθµών.  

 

∆ιαθεµατικά σχέδια εργασίας (Λαογραφία): 

                          Ήθη & Έθιµα 

� Συνήθειες (ήθη) 

Οµάδα Α:  Γράφηµα για τις συνήθειες των συµµαθητών τους 

Οµάδα Β: Γράφηµα για τις συνήθειες άλλων παιδιών (εξαδέλφων, 

φίλων από άλλες πόλεις και φίλων διά αλληλογραφίας από άλλες 

χώρες) 

� Έθιµα από όλο τον κόσµο 

Οµάδα Γ: Χριστουγεννιάτικα & Πασχαλινά έθιµα στη Μεγάλη 

Βρετανία ή σε άλλες χώρες 

Οµάδα ∆: Χριστουγεννιάτικα & Πασχαλινά έθιµα στην Ελλάδα. 

     

(English 4th grade, Pupil’s: 66) 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τη διαπολιτισµική φύση της τάξης, προτείνεται στους 

µαθητές διαφορετικής καταγωγής να µιλήσουν για τα Χριστουγεννιάτικα ή Πασχαλινά 

έθιµά τους ή άλλες θρησκευτικές γιορτές. 
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                 Από τις εκτενείς αναφορές σε θρησκευτικές γιορτές όπως είναι τα 

Χριστούγεννα και το Πάσχα, καταδεικνύεται η στενή σχέση του ελληνορθόδοξου 

θρησκεύµατος µε τον ελληνικό πολιτισµό. 

  

7.3.3 Κοινωνική συνοχή 

 

«Ο όρος «διαφοροποιηµένη διδασκαλία» αναφέρεται σε µια συστηµατική 

προσέγγιση στο σχεδιασµό του συνόλου της διδασκαλίας για µαθητές µε διαφορετικές 

µαθησιακές ανάγκες» (Παντελιάδου, 2008: 7). 

Σύµφωνα µε την ίδια, η διαφοροποιηµένη διδασκαλία συνιστά οργανικό 

κοµµάτι της διδασκαλίας. Αφορά σε όλους τους τρόπους εργασίας (ατοµικό, ανά ζεύγη, 

οµαδικό, τάξη), αποτελεί ποιοτική τροποποίηση της διδασκαλίας, είναι συµµετοχική 

(εκπαιδευτικός, µαθητές) και στηρίζεται στη λεπτοµερή και συνεχή αξιολόγηση.  

«Κάθε µαθητής διαφοροποιείται ως προς: 

� την ετοιµότητα (ετοιµότητα είναι το σηµείο εισόδου ενός µαθητή σε µία 

συγκεκριµένη έννοια ή δεξιότητα). 

� το ενδιαφέρον (ενδιαφέρον είναι η έλξη, η περιέργεια ή ακόµη και το πάθος 

ενός µαθητή για ένα συγκεκριµένο θέµα ή δεξιότητα). 

� το µαθησιακό προφίλ (µαθησιακό προφίλ είναι ο τρόπος, που ο µαθητής 

µαθαίνει και µπορεί να διαµορφωθεί από τον τύπο της νοηµοσύνης, το φύλο, 

πολιτισµικό περιβάλλον κ.λπ.)» (Σκοταράς, 2010: 4). 

 

Η διαφοροποιηµένη διδασκαλία, χάρη στο ότι συνυπολογίζει την 

ανοµοιογένεια της τάξης, συµβάλλει στην αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας.  

Ειδικότερα, µέσω της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας, προσφέρονται στους 

µαθητές ίσες ευκαιρίες για µάθηση µε αποτέλεσµα να διασφαλίζεται συνοχή στα 

πλαίσια της τάξης και κατ’ επέκταση κοινωνική συνοχή. 

Παρακάτω, παρατίθενται αποσπάσµατα από τα βιβλία δασκάλου ανά 

εγχειρίδιο αναφορικά µε τη διαφοροποιηµένη διδασκαλία. 
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� «Αγγλικά ∆΄ ∆ηµοτικού» 

 

Στο εγχειρίδιο αυτό η διαφοροποιηµένη διδασκαλία εστιάζει στη διαβάθµιση 

της δυσκολίας των δραστηριοτήτων ως προς την ετοιµότητα. Στο βιβλίο του µαθητή 

υπάρχουν απλουστευµένες δραστηριότητες (tiered tasks) και επιπλέον υλικό (extra 

work) σε σχετικό παράρτηµα (Work at your pace), ενώ στο τετράδιο εργασιών 

υπάρχουν µόνο απλουστευµένες δραστηριότητες. Οι οδηγίες δίνονται στα Ελληνικά, 

για να διευκολυνθούν οι αδύνατοι µαθητές και να δουλέψουν χωρίς υποστήριξη οι πιο 

δυνατοί. 

Υπογραµµίζεται η σηµασία των δραστηριοτήτων ανοικτού τύπου για τις τάξεις 

µεικτής ικανότητας. Επίσης, τονίζεται η σπουδαιότητα της εργασίας σε οµοιογενείς 

οµάδες. Τέλος, η διαφοροποιηµένη διδασκαλία εφαρµόζεται σε όλους τους τρόπους 

εργασίας (ατοµικό, ανά ζεύγη, οµαδικό, τάξη). 

 

� «Αγγλικά Ε΄∆ηµοτικού» 

 

Το συγκεκριµένο εγχειρίδιο εστιάζει στην ετοιµότητα, όπως το 

παραπάνω. Συµπεριλαµβάνει και απλουστευµένες και πιο απαιτητικές εκδοχές 

των ίδιων δραστηριοτήτων (tiered tasks) και στο βιβλίο µαθητή και στο 

τετράδιο εργασιών. Οι πρώτες έχουν σήµανση έναν αστερίσκο και οι δεύτερες 

δύο αστερίσκους. Οµοίως µε τα «Αγγλικά ∆΄ ∆ηµοτικού» δίνεται έµφαση στις 

ασκήσεις ανοικτού τύπου για τις µεικτές τάξεις και στην εργασία σε 

οµοιογενείς οµάδες. Όπως και στο εγχειρίδιο της ∆΄ τάξης, η 

διαφοροποιηµένη διδασκαλία εφαρµόζεται σε όλους τους τρόπους εργασίας 

(ατοµικό, ανά ζεύγη, οµαδικό, τάξη). 

 

� «Αγγλικά ΣΤ΄ ∆ηµοτικού» 

 

 Και αυτό το εγχειρίδιο εστιάζει στην ετοιµότητα. Παραθέτει απλουστευµένες 

καθώς και πιο απαιτητικές εκδοχές των ίδιων δραστηριοτήτων (tiered tasks) σε σχετικό 

παράρτηµα (It’s your choice), µόνο όµως στο βιβλίο µαθητή. Προβάλλει το δικαίωµα 
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του µαθητή να επιλέξει µε την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Ορίζει τη 

διαφοροποιηµένη διδασκαλία ως ποιοτική διαφοροποίηση της ύλης και όχι ποσοτική. 

Υπογραµµίζει τη σηµασία των δραστηριοτήτων ανοικτού τύπου για τις τάξεις µεικτής 

ικανότητας και της εργασίας σε οµοιογενείς οµάδες, όπως και τα εγχειρίδια των δύο 

προηγούµενων τάξεων. Σε αυτό επίσης εφαρµόζεται η διαφοροποιηµένη διδασκαλία σε 

όλους τους τρόπους εργασίας (ατοµικό, ανά ζεύγη, οµαδικό, τάξη). 

Παρατηρούµε ότι και τα τρία εγχειρίδια αναφέρονται στις ανάγκες των 

µαθητών, εννοώντας την ετοιµότητά τους. 

∆ε γίνεται αναφορά ούτε στο ενδιαφέρον ούτε στο µαθησιακό προφίλ. 

Το εγχειρίδιο της ∆΄ ∆ηµοτικού προσεγγίζει τη διαφοροποίηση ποιοτικά 

(απλουστευµένες εκδοχές) και ποσοτικά (επιπλέον υλικό). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόκλιση της απόδοσης του όρου “tiered tasks” 

(διαβαθµισµένες ασκήσεις) ως απλουστευµένες στο εγχειρίδιο της ∆΄ ∆ηµοτικού, ως 

απλουστευµένες και πιο απαιτητικές στα εγχειρίδια της Ε΄ και της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού. 

Μόνο το εγχειρίδιο της Ε΄ ∆ηµοτικού διαθέτει σήµανση για τις πιο εύκολες 

και τις πιο απαιτητικές εκδοχές των ασκήσεων. ∆ε γίνεται λόγος για ανάλυση αναγκών,  

για συνεχή και λεπτοµερή αξιολόγηση, ούτε για συµµετοχική επιλογή του υλικού από 

τον εκπαιδευτικό και τους µαθητές (γίνεται νύξη µόνο στο εγχειρίδιο της ΣΤ΄ 

∆ηµοτικού). 

  Γενικότερα, αν και η διαφοροποιηµένη διδασκαλία αυτή καθαυτή στοχεύει 

στη χειραφέτηση των µαθητών, αξιοποιώντας τη διαφορετικότητα σε επίπεδο 

ετοιµότητας, ενδιαφέροντος και µαθησιακού προφίλ, στην περίπτωση των 

συγκεκριµένων εγχειριδίων, υπάρχει ασάφεια ως προς τους στόχους. Εκτός αυτού, δεν 

δίνονται οδηγίες για την ενσωµάτωσή της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

“… Allocate different responsibilities to different students. Every learner has something to 

do…” 

 (English 4th grade, Teacher’s:19) 
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“…Allocate responsibilities to different students in each group.(e.g. weaker students can look 

for photos on easier questions and stronger ones can work on more difficult questions)…” 

(English 4th grade, Teacher’s:52-54) 

Differentiated pedagogy  (**):  

Give them  a  photocopy  of  the  following  

ingredients and  ask  them  to  list  the  steps  

required to make pancakes.  (English 5th grade, Teacher’s:51) 

If some of the pupils have difficulty understanding the texts on p.63, encourage them to 

look at the easier version of the texts on p.128 (It’s your choice!). (English 6th grade, 

Teacher’s: 58) 

 

Appendix I-Differentiated Instruction (Work at your  pace): Differentiated instruction aims 

at catering for the needs of mixed ability classes and maximizing each and every learner’s 

opportunities for learning and development. Grading task difficulty can provide intrinsic and 

resultative motivation, the kinds of motivation that are related to materials/teaching and success, 

respectively. In other words, if learners find the material within their grasp and can carry out 

tasks successfully, they are more motivated to learn (Skehan, 1989). In the appendix there are 

two types of tasks:  

� ‘Tiered tasks’, which are easier versions of some of the tasks in the coursebook for less 

advanced learners. Tiered tasks could be used by individual students or groups of weaker 

learners. It can even be arranged for the whole class to work on the easier version of a task, if 

needed.  

� Extra work for early-finishers or a more advanced class. Extra work could also be used by 

individual students or groups of stronger learners. It can even be arranged for the whole class to 

do some extra work, if they are willing or if the teacher considers the task well worth doing.  

In any case, differentiated instruction would work better if the students could be split up in more 

or less homogenous groups to facilitate classroom management. The rubrics for the tasks are 

given in Greek, so that the weaker learners are not discouraged and the stronger ones can work 

independently. There are closed and open-ended tasks, the latter allowing for multiple answers. 

Multiple answers allow the learners to produce language at their own level and are more 

appropriate for non-streamed classes, but should be dealt with carefully at the correction stage. 

Several sample answers should be provided and less advanced learners’ work might need 

individual attention.  
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The same procedure can be applied to the Differentiated Instruction appendix in the WB, where 

only easier versions of some of tasks in the units can be found. If WB exercises are done in 

class, weaker learners can turn to the appendix right from the start and work on simpler 

exercises. The same procedure can be followed, if the WB exercises are set for homework. 

(English 4th grade, Teacher’s 13) 

 

3. Differentiation 

In  the  classroom  we  usually  work  with  pupils  who  have  reached  different  levels  

of  language  competences  or  who  have special  learning  needs.  To  offer  our  pupils  

the  opportunity  to  take  full  advantage  of the classroom experience, we should design  

tasks  of  varying  degree  of  difficulty,  i.e. tasks  that  can  be  adapted  depending  on  

specific learner needs.  

3. A. Principles of Differentiated Teaching 

•   Differentiation aims at maximising learning and development of each student. 

•   In a differentiated classroom pupils are matched with tasks according to their individual 

learner needs. 

•   Open-ended tasks i.e. tasks that allow for multiple  right  answers,  such  as  ‘predict 

the content of a text from its title’, ‘write a  paragraph’,  ‘role-play’,  ‘put  the  items in  order  of  

importance  or  preference’, ‘projects’ etc. are particularly appropriate for mixed-ability classes 

because students  

can produce language at their own level. Closed tasks are less appropriate. 

•   Pupils can  work  in  groups  of  similar competence  level  (homogeneous groups)  

when doing  ‘tiered  tasks’.  Tiered tasks are  those  where  one  has  two  or  three versions of 

the same task varying in terms of difficulty.  

•   Flexible classroom organization is a ‘must’ for differentiation.  

3. B. Tiered tasks  

Tiered tasks in the Appendix are to be used by groups of pupils or even the whole class 

instead of their versions in the main part of the book. If the class or some pupils find a task  in  

the  book  too  easy  or  too  difficult, they can choose not to do this task and try a more difficult 

or easier version of the task  

in the Appendix. When  doing  tiered  tasks  it  is  advisable for  you  to  split  the  class  in  

more  or  less homogeneous groups i.e. groups of pupils of similar competence level in the 

specific area and objective on which the task focuses. (English 5th grade, Teacher’s:7-8) 

DIFFERENTIATED INSTRUCTION -  
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“IT ΄S YOUR CHOICE” 

“If a man does not keep pace with his  

companions, perhaps it is because he  

hears a different drummer”  

Henry David Thoreau 

 

Differentiated pedagogy: a process where the teacher respects and takes into consideration the 

diversity and  

the heterogeneousness of the class. It implements diversity into the methods of learning and 

represents the different ways of teaching, according to the needs of the pupil, while also 

ensuring that all pupils follow. The best differentiated pedagogy is proposing different ways of 

achieving a new competence so that pupils can discover new abilities for themselves. 

Principles of Differentiated Teaching/ Learning 

•   Differentiation aims at maximising learning and development of each pupil.  

Differentiation is qualitative rather than quantitative. Differentiation does not mean giving some 

pupils more work to do, and others less. 

•   In a differentiated classroom pupils are matched with tasks according to their individual 

learner needs. 

•    Pupils are offered individual choice, which, inevitably, needs to be guided. 

•   Learner differences are celebrated rather than seen as a problem. 

 Closed tasks can be turned into ‘tiered tasks’, that is, to provide versions of the task that are of 

different levels of difficulty for the pupils to choose from.  

On the contrary, open-ended tasks i.e. tasks that allow for multiple right answers, such as 

‘predict the content of a text from its title’, ‘write a paragraph’, ‘role-play’, ‘put the items in 

order of  importance or preference’, ‘projects’ etc. are particularly appropriate for mixed-ability 

classes because pupils can produce language at their own level.   

flexible classroom organization is a ‘must’ for differentiation. 

Teachers are diagnosticians, using their findings to guide each pupil’s learning choices.  

Giving all pupils equal opportunities does not mean teaching all learners in the same way. It 

means meeting the diverse needs of all pupils. 
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It’s your choice tasks 

“It’s your choice tasks” in the Appendix are to be used by groups of pupils, individuals or the 

whole class instead of their versions in the main part of the book 

If the class, or some pupils find a task in the lesson too easy or too difficult, they can choose not 

to do this task and try a more difficult or easier version of the task in the Appendix. 

When doing “it’s your choice tasks” it is advisable for the teacher to split the class in more or 

less homogeneous groups i.e. groups of pupils of similar competence level in the specific area 

and objective on which the task focuses.(English 6th grade, Teacher’s:4-5) 

 

Σχέδια εργασίας 

 

∆ηµιουργία λέσχης  

 

(English 5th grade, Pupil’s:17) 

Οι µαθητές σχηµατίζουν λέσχες σύµφωνα 

µε τα κοινά ενδιαφέροντά τους. Η κάθε οµάδα  

ορίζει τον κανονισµό λειτουργίας (στοχοθεσία, 

ωράριο κ.ά.), σχεδιάζει  την αφίσα της λέσχης της 

και την αναρτά στην τάξη. 

 

 

Σχολική εφηµερίδα 

Στο παράρτηµα της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας της 

ΣΤ΄ ∆ηµοτικού προτείνεται η δηµιουργία σχολικής 

εφηµερίδας. ∆ίνονται συνοπτικές οδηγίες για τη 

διαδικασία σχεδιασµού (υποστήριξη του καθηγητή, 

κατανοµή αρµοδιοτήτων στην οµάδα, τίτλος, 

περιεχόµενο, προθεσµίες, επιµέλεια, µορφή, επιπλέον 

διορθώσεις, δηµοσίευση).  

(English 5th grade, Pupil’s:149) 
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Γίνεται ιδιαίτερη επισήµανση για την κοσµιότητα των δηµοσιεύσεων και την επιµελή 

σύνταξη και διόρθωση. 

              Οι παραπάνω δραστηριότητες, δηµιουργία λέσχης και σχολικής εφηµερίδας 

ενισχύουν τη δηµιουργικότητα των µαθητών καθώς και τη συνοχή της τάξης. 

Συµβάλλουν στη σύσφιξη των σχέσεων των µαθητών, καθώς τα κοινά 

ενδιαφέροντα συνιστούν σηµείο επαφής και η επαφή οδηγεί στη συµπάθεια. Επίσης, 

προάγουν την ανάπτυξη του οµαδικού πνεύµατος και την ολόπλευρη ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς του ατόµου µέσα από τη συλλογική δράση. 

Οι ίδιοι οι µαθητές επίσης ορίζουν τη σύσταση και τον κανονισµό της 

λέσχης τους καθώς  και τη δοµή της εφηµερίδας τους. Συµµετέχοντας σε σχέδια 

εργασίας, οι µαθητές αναλαµβάνουν την ευθύνη της µάθησής τους και 

αυτονοµούνται.  

 

8. Τοπική ευηµερία 

 

8.1 Τεχνικό ενδιαφέρον 

 

8.1.1 Τοπικός πολιτισµός 

 

Για να συµµετέχει ένας λαός µε ίσους όρους 

στο διαπολιτισµικό διάλογο θα πρέπει ο ίδιος να 

γνωρίζει τις πολιτισµικές του καταβολές. 

    Παρατηρείται  λοιπόν ότι ταυτόχρονα µε την 

στροφή προς τον παγκόσµιο πολιτισµό γίνεται µια 

στροφή προς τον τοπικό.  

Στα πλαίσια αυτά, παρουσιάζονται ή απλώς 

αναφέρονται διάφορες περιοχές της Ελλάδας, 

υποστηρίζοντας ότι «Ελλάδα δεν είναι µόνο η Αθήνα». 

Στο παραπάνω απόσπασµα περιγράφονται η Καστοριά και τα Ιωάννινα 

(διαθεµατικό: Γεωγραφία, Ιστορία) (English 5th grade, Pupil’s:45) 
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Πολύ συχνά ενσωµατώνονται κοινωνικοπολιτισµικά 

στοιχεία στη διδασκαλία γραµµατικών φαινοµένων, 

ακολουθώντας την επικοινωνιακή προσέγγιση, η οποία 

υποστηρίζει τον εγγραµατισµό σε αυθεντικά επικοινωνιακά 

περιβάλλοντα. 

      Εδώ, ανατίθεται στους µαθητές να παρουσιάσουν 

σηµαντικούς Έλληνες και τα επιτεύγµατά τους 

χρησιµοποιώντας τον Παρακείµενο. 

 (English 6th grade, Pupil’s:79) 

 

 

Οµοίως, ακολουθεί δραστηριότητα που εστιάζει στη χρήση των χρόνων και έχει θέµα  

την Αρχαία Ολυµπία. 

 

 
(English 6th grade, Pupil’s: 84) 
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8.1.2 Τοπικά ζητήµατα 

 

Για να προσεγγίσουν οι µαθητές ένα ζήτηµα, θα πρέπει να το αντιµετωπίσουν 

στην καθηµερινότητά τους. 

   Τα υπό εξέταση εγχειρίδια έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπουν στον 

διδάσκοντα να προσαρµόζει στα τοπικά δεδοµένα τις θεµατικές που αυτά 

παρουσιάζουν, σε επίπεδο τάξης, σχολείου και τοπικής κοινωνίας. 

 

“…For  example,  a  coursebook  unit  that explores the environmental issue should be tailored  

in order  to  reflect  local problems and the particular pupils’ interests.”  

(English 5th grade, Teacher’s:5) 

 

Ένας µαθητής ζει στο Λονδίνο, ένας άλλος 50 χιλιόµετρα από το Λονδίνο σε 

µια φάρµα και ένας τρίτος στην Αθήνα. Οι τρεις τους συζητούν σε chat για τις 

συνθήκες που επικρατούν στον τόπο τους. Σαν άσκηση κατανόησης, ακολουθεί ή 

κλειστού τύπου άσκηση «Σωστό ή Λάθος». 

 

(English 5th grade, Pupil’s:76) 
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8.1.3 Σχολική κοινότητα & Τοπική κοινωνία 

 

Οι µαθητές διαµορφώνουν ερωτήµατα όσον αφορά τις καλές πράξεις που 

έχουν κάνει για την οικογένεια και τη γειτονιά τους και τα απευθύνουν ο ένας στον 

άλλο. Ο µαθητής που έχει κάνει τις πιο πολλές καλές πράξεις ανακηρύσσεται 

«Πρότυπος Πολίτης της Τάξης». Η συγκεκριµένη δραστηριότητα ανιχνεύει τη στάση 

των µαθητών αλλά δεν προχωρά σε κατανόησή της και ενδεχόµενη αλλαγή της για 

προσωπική, συλλογική και ευρύτερη κοινωνική βελτίωση. 

  

(English 5th grade, Pupil’s:117) 

 

 

Οι σχολικές εκδροµές σύµφωνα µε τον ∆ρούγκα (2007) χωρίζονται σε 

µαθητικές και  µορφωτικές. Μαθητικές εκδροµές θεωρούνται τα σύντοµα ταξίδια για 

εκπαιδευτικούς λόγους και για λόγους αναψυχής, ενώ µορφωτικές εκδροµές είναι οι 

σύντοµες µεταβάσεις σε ένα µέρος για λόγους µορφωτικούς και επιστηµονικούς. 

Στην παρακάτω δραστηριότητα παρατίθεται το φυλλάδιο του Εκπαιδευτικού 

Προγράµµατος του Μουσικού Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα 

που εκθέτει τους µαθητές σε τοπικά, αλλά και ξένα µουσικά ερεθίσµατα. 

Μάλιστα µέσα από ένα δρώµενο προωθούνται στοιχεία για την τοπική 

ευηµερία, στοιχεία αγωγής υγείας  και υγιεινής διατροφής.  
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Οι µαθητές επεξεργάζονται το κείµενο του φυλλαδίου για να ανταποκριθούν 

σε ασκήσεις κατανόησης (πολλαπλή επιλογή, εύρεση λέξεων κειµένου σύµφωνα µε 

περίφραση). 

(English 6th grade, Pupil’s:86 - 87) 

 

8.2 Πρακτικό ενδιαφέρον 

 

8.2.1 Τοπικός πολιτισµός 

 

 

 

Με το διπλανό χάρτη ως 

συνοδευτικό της ενότητας “This is 

where I live” καταδεικνύεται ότι η 

ελληνική τοπικότητα  εξετάζεται σε 

σχέση µε τη γεωγραφική της θέση 

(ως βαλκανική χώρα). 

 

(English 4th grade, Pupil’s:33) 
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Στα εγχειρίδια παρουσιάζεται τόσο η σύγχρονη όσο και η Αρχαία Ελλάδα 

εξετάζοντας σφαιρικά τον ελληνικό πολιτισµό. Η διερεύνηση και κατανόηση της 

τοπικής ιστορίας συµβάλλει στην κατανόηση της σύγχρονης πραγµατικότητας. 

 

Ο Βρετανός Mark ρωτά τον Έλληνα φίλο του, Κώστα γιατί ήταν τόσο 

σηµαντικός, o Μέγας Αλέξανδρος, έτσι ώστε να ονοµαστεί Μέγας και ο Κώστας 

του απαντά µε σχετικές πληροφορίες για τις ηγετικές ικανότητες του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου. 

 

∆ιαθεµατικό σχέδιο εργασίας (Ιστορία): Ιστορικές προσωπικότητες 

 

� Συσχέτιση κινηµατογραφικής εκδοχής και ιστορικής πραγµατικότητας 

(Κινηµατογραφική µεταφορά βιογραφιών ιστορικών προσωπικοτήτων όπως ο         

Μέγας Αλέξανδρος, ο Ροµπέν των ∆ασών και ο Βασιλιάς Αρθούρος)   

� Επιλογή µεγάλων προσωπικοτήτων από το βιβλίο της Ιστορίας, συλλογή και 

επεξεργασία πληροφοριών σχετικά µε αυτές από διάφορες πηγές και 

παρουσίασή τους στην τάξη 

 

 

 

 

 

 

(English 5th grade, Pupil’s:94) 
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Ο Mark από τη Βρετανία περιγράφει στη Nadine από τη Γαλλία, το ταξίδι 

του στο Παρίσι, όπου είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί το Μουσείο του Λούβρου και 

να δει το άγαλµα της Αφροδίτης της Μήλου. 

Οι φωτογραφίες που παρατίθενται, συνοδεύουν το κείµενο, επισηµαίνοντας την 

έντονη παρουσία του ελληνισµού στα σπουδαιότερα ξένα µουσεία.  

Συγκεκριµένα, η Αφροδίτη της Μήλου και η Νίκη της Σαµοθράκης 

συγκαταλέγονται στα πιο σηµαντικά εκθέµατα του Μουσείου του Λούβρου. 

 

(English 5th grade, Pupil’s:132) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(English 6th grade, Pupil’s:124)              Σύµφωνα µε την αρχαία ελληνική 

µυθολογία, υπήρχαν πολλά τερατόµορφα 

πλάσµατα που συνδύαζαν χαρακτηριστικά 

ανθρώπου και ζώου. 

        Στο λαιµό του διπλανού αµφορέα, εικονίζεται η 

πάλη του Ηρακλή µε τον Κένταυρο Νέσσο και στο 

σώµα του αµφορέα ο αποκεφαλισµός της Μέδουσας 

από τον Περσέα.  

       Οι µαθητές διαβάζουν το ελληνικό 

κείµενο και συζητούν για την ύπαρξη των τεράτων (Κένταυροι, Μέδουσα κ.α.) στην 

αρχαία ελληνική µυθολογία. 

Έπειτα τους ανατίθεται διαδικτυακή έρευνα ή µελέτη πεδίου (επίσκεψη σε 

τοπικό µουσείο) µε θέµα την απεικόνιση τερατόµορφων πλασµάτων σε αγγεία, 

σύνταξη αναφοράς και παρουσίασή της στην τάξη. 
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Αναπόσπαστο κοµµάτι της ελληνικής λαϊκής παράδοσης, αποτελεί η 

ελληνική µυθολογία. Μύθοι λέγονται οι ιστορίες που βασίζονται στην παράδοση 

και στο θρύλο. Επινοούνται µε σκοπό να εξηγήσουν όσα δεν µπορεί να κατανοήσει 

η λογική. Μύθοι εντοπίζονται σε όλους τους πολιτισµούς (π.χ. µύθοι για την 

κοσµογονία). 

 

 

8.2.2 Τοπικά ζητήµατα 

 

Στην παρακάτω δραστηριότητα παρατίθεται ένας πίνακας µε στατιστικά 

στοιχεία από τον ΕΟΤ, όσον αφορά στις εθνικότητες των τουριστών που 

επισκέπτονται την Ελλάδα, ενώ παράλληλα γίνεται νύξη στους λόγους που την 

προτιµούν (καλές κλιµατολογικές συνθήκες, θάλασσα, κοντινή απόσταση). Οι 

µαθητές χρησιµοποιώντας αυτά τα στοιχεία κατασκευάζουν έναν εννοιολογικό 

χάρτη. 

    Παρατηρείται ότι αναπαράγεται η εικόνα του υπερκαταναλωτικού 

µαζικού τουρισµού ενώ δεν γίνεται αναφορά στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού 

όπως είναι ο αγροτουρισµός, ο οικολογικός τουρισµός, ο πολιτιστικός τουρισµός 

κ.ά.  

 

 (English 5th grade, Pupil’s:122) 
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Σύµφωνα µε τον Βουτυράκη (2005), η παραδοχή των δυσµενών 

επιπτώσεων του µαζικού τουρισµού στο περιβάλλον οδήγησε στην ανάπτυξη της 

έννοιας του «Βιώσιµου τουρισµού». Με την έννοια αυτή υποδηλώνεται ο τουρισµός 

που αποφέρει οφέλη σε τοπικό επίπεδο και είναι «συµµετοχικός», δηλαδή οι 

κάτοικοι µιας συγκεκριµένης περιοχής ασχολούνται οι ίδιοι µε την ανάπτυξη και τη 

διαχείριση του. 

         Η έννοια της βιωσιµότητας παίζει καθοριστικό ρόλο στην τουριστική 

ανάπτυξη, καθώς συνυπολογίζονται οι µακροπρόθεσµες κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την περαιτέρω ανάπτυξη των τουριστικών 

περιοχών. 

 

Ακολούθως τίθεται το θέµα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, τα οποία 

εκλάπησαν από τον λόρδο Έλγιν ενώ η Ελλάδα βρισκόταν κάτω από τον 

Οθωµανικό ζυγό. 

   Με αφορµή το αφιέρωµα του Channel 4 στο θέµα της επιστροφής των 

Γλυπτών του Παρθενώνα, ζητείται από τους µαθητές να πάρουν θέση. 

    Εκτός από το να γράψουν ο καθένας ξεχωριστά την άποψή του, τους 

ανατίθεται να οργανώσουν µια «αντιπαράθεση απόψεων» (debate). Χωρίζονται σε 

δύο οµάδες, η µια υπέρ και η άλλη κατά της επιστροφής των Γλυπτών. Οι µαθητές 

ορίζουν πρόεδρο για να συντονίζει τη διαδικασία και γραµµατέα για να κρατά τα 

πρακτικά.  

Μέσα από την ατοµική γραπτή έκφραση και από την αντιπαράθεση 

απόψεων οι µαθητές αναπτύσσουν τις εξής κοινωνιoγλωσσικές δεξιότητες: 

α)  κριτική ικανότητα, 

(β) δεξιότητα σύγκρισης, 

(γ) δεξιότητα αντιπαράθεσης, 

(δ) ερµηνεία γεγονότων και θεωρήσεων, 

(ε) ικανότητα επιχειρηµατολογίας, 

(στ) αξιολόγηση, 

(ζ) αµφισβήτηση, 

(η) ικανότητα παρουσίασης θεµάτων και κατάθεσης απόψεων. 
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 (English 5th grade, Pupil’s:126-127) 

 

 

Παιχνίδι ρόλων 

Η δραστηριότητα που ακολουθεί, εστιάζει στο 

µήνυµα που στέλνει ο Mark, ένα παιδί που ρίχνει  

αστερίες πίσω στη θάλασσα.  

 

 

(English 6th grade, Pupil’s:101) 

 

 

Οι µαθητές εµπλέκονται σε ένα παιχνίδι ρόλων. Ένας µαθητής ερµηνεύει το ρόλο 

ενός δηµοσιογράφου που δουλεύει σε τοπικό κανάλι και ένας άλλος τον ρόλο ενός 

άντρα  που συµπτωµατικά περνούσε από την παραλία και είδε τον Mark να ρίχνει 

τους αστερίες πίσω στη θάλασσα. 
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 Οι  µαθητές πρέπει να κρίνουν εάν η στάση του Mark είναι θετική  ή όχι 

και στη συνέχεια να εκθέσουν την άποψή τους για την ενεργοποίηση σε προσωπικό 

επίπεδο µε σκοπό την ευρύτερη κοινωνική αλλαγή 

 Η συγκεκριµένη δραστηριότητα  συντελεί στην άσκηση της ερµηνευτικής 

και της κριτικής ικανότητας. 

 

Key: Possible questions: What had happened when you arrived on the beach, what had the 

boy done? Had all the starfish died? 

Answers: The tide had washed all the starfish. The boy had thrown some of the fish in. No, 

some of them hadn’t died. (English 6th grade, Teacher’s:86) 

Post – reading stage 

Mark sends a positive message or not and how they would respond to Mark’s last  

thought: “So, what it means is that even though I can’t change everything, I can  

make a big difference by doing the little things that matter” .(English 6th grade, 

Teacher’s:85) 

 

(English 6th grade, Pupil’s:98) 

 

Στην ιστορία του Mark θίγονται τα εξής                    

ζητήµατα: 

� Η ρύπανση των ακτών και των θαλασσών 

(φυσικό περιβάλλον) 

� H προσωπική ευθύνη όλων απέναντι στο 

περιβάλλον 

� Η συµβολή της µόρφωσης (δάσκαλος), 

           της αγωγής και της παράδοσης (µητέρα) 

� Η τοπική πρωτοβουλία για την προστασία και την 

αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος 

� Η παθητικότητα και η αδιαφορία της πλειοψηφίας των 

     πολιτών 
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8.2.3 Σχολική κοινότητα & Τοπική κοινωνία 

 

Συνέντευξη & Σχέδιο εργασίας: ΣΕΠ 

 

              Οι µαθητές διερευνούν τα επαγγέλµατα που τους ενδιαφέρουν,  

χρησιµοποιώντας  τη συνέντευξη και το σχέδιο εργασίας. 

Σε πρώτη φάση, παίρνουν συνέντευξη από επαγγελµατίες του 

περιβάλλοντός τους µε βάση ένα ερωτηµατολόγιο που τους δίνεται.  

Στη συνέχεια, στα πλαίσια ενός σχεδίου εργασίας, φαντάζονται την 

καθηµερινότητά τους σε ένα επάγγελµα της επιλογής τους, τα καθήκοντα τους, τα 

προσόντα που απαιτούνται για το συγκεκριµένο επάγγελµα και δηµιουργούν µια 

αφίσα γι’ αυτό το επάγγελµα , την οποία έπειτα αναρτούν στην τάξη. 

 

Στις σηµερινές συνθήκες, της οικονοµικής κρίσης, της ραγδαίας αύξησης 

της ανεργίας και των συνεχών µεταβολών στον κόσµο της εργασίας, ο θεσµός της 

συµβουλευτικής και του επαγγελµατικού προσανατολισµού κρίνεται από όλους 

τους φορείς της εκπαίδευσης αναγκαίος.  

Γραφεία Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΓΡΑΣΕΠ) 

διαθέτουν ορισµένα Γυµνάσια και Λύκεια. Ωστόσο, έχει προταθεί να 

δηµιουργηθούν ΓΡΑΣΕΠ σε όλα τα Γυµνάσια και Λύκεια της χώρας, που θα 

µετονοµαστούν σε Γραφεία Συµβουλευτικής – Προσανατολισµού (ΓΡΑΣΥΠ) και 

θα στελεχωθούν µε  εξειδικευµένο προσωπικό (Στάµος, 2010). 

Παρόλα αυτά, όσον αφορά στο ∆ηµοτικό έστω και στοιχεία σχολικού 

επαγγελµατικού προσανατολισµού ενδεχοµένως να είναι πρώιµα για την ηλικία και 

τα ενδιαφέροντα των µαθητών. 

Πάντως, η αφιέρωση µιας ολόκληρης ενότητας στο ΣΕΠ στο εγχειρίδιο της 

ΣΤ΄ ∆ηµοτικού καταµαρτυρά την αγωνία  για την επαγγελµατική σταδιοδροµία των 

επόµενων γενιών.  
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Λόγω του υψηλού ανταγωνισµού στην αγορά εργασίας, οι γονείς ωθούν τα 

παιδιά τους να καλλιεργήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες δεξιότητες και 

ικανότητες.  

Παρατηρείται το φαινόµενο οι µαθητές να έχουν τόσες πολλές εξωσχολικές 

δραστηριότητες µε σκοπό να αποκτήσουν εφόδια για το µέλλον τους, ώστε να µην 

διαθέτουν καθόλου ελεύθερο χρόνο για να ξεκουραστούν και να ψυχαγωγηθούν. 

 

(English 6th grade, Pupil’s:70) 

 

 

 

8.3 Χειραφετικό ενδιαφέρον 

8.3.1 Τοπικός πολιτισµός 

∆ιαθεµατικό σχέδιο εργασίας (Θεατρική Αγωγή): 

Κουκλοθέατρο & Θέατρο Σκιών 

 

Οι µαθητές, σε οµάδες, γράφουν ένα κουκλοθεατρικό έργο, αποτελούµενο από 

τρεις πράξεις και το παίζουν µε τις µαριονέτες τους στην τάξη. Έπειτα το παρουσιάζουν  

σε όλο το σχολείο, έχοντας προσθέσει µουσική και σκηνικά. 
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 Εναλλακτικά, ακολουθούν την ίδια διαδικασία  για να δηµιουργήσουν το δικό 

τους Θέατρο Σκιών (Καραγκιόζη). 

«Το θέατρο σκιών είναι το πρώτο θέατρο που εµφανίζεται στη νεότερη 

Ελλάδα και το επικρατέστερο για πολλά χρόνια. Η πρώτη γραπτή πληροφορία για 

παράσταση Καραγκιόζη υπάρχει στην τοπική εφηµερίδα του Ναυπλίου « Ταχύπτερος 

Φήµη», το 1841.»41 

 Ο Αγραφιώτης (2008) υποστηρίζει ότι ο Καραγκιόζης έχει καταβολές από τα 

«Φτωχοπροδροµικά» κείµενα του Βυζαντίου, τα οποία συνδέονται µε την ελληνική 

αρχαιότητα. Επίσης, « Καραγκιόζης» είναι ο «Μαυροµάτης» στα τουρκικά. Στα αρχαία 

ελληνικά Μαυροµάτης (έχων µέλαν όµµα) σηµαίνει σοφός, αυτός που δε βλέπει µε τα 

φυσικά µάτια αλλά µε το νου. 

Ο Καραγκιόζης θεωρείται σηµαντικό τοπικό πολιτισµικό κεφάλαιο ως 

πρωταγωνιστής των ηρωικών έργων του νεοελληνικού Θεάτρου Σκιών που έχει σαν 

θέµα τους Αγώνες του ’21.  

Για τον πατριωτικό χαρακτήρα του Καραγκιόζη έχουν εκφραστεί µεγάλοι 

διανοητές, όπως ο Κόντογλου και ο Χατζηφώτης. Ο Καραγκιόζης συµβολίζει τον 

ελληνικό λαό, µε τα προτερήµατα και τα ελαττώµατά του και µε την καµπούρα να 

συµβολίζει ότι έχει υποφέρει στη µακραίωνη ιστορία του. 

Με λίγα λόγια η γνωριµία των µαθητών µε τον Καραγκιόζη εκτός από την 

ψυχαγωγική της διάσταση, συνιστά εµβάθυνση στην ελληνική νοοτροπία. 

(English 5th grade, Pupil’s:101) 

 

                                                 
41 www.karagiozis.gr 
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8.3.2 Σχολική κοινότητα & Τοπική κοινωνία 

 
Εφαρµόζοντας την αρχή «∆ράσε τοπικά. Σκέψου οικουµενικά», οι µαθητές   

έρχονται σε επαφή µε τις τοπικές αρχές ώστε να επιλύσουν τοπικά ζητήµατα. Στέλνουν 

επιστολή µε προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.   

 

“D. Write a letter to the City Council. 

Tell them what they can, should and must do to protect the natural environment around the area 

where you live. Write at least three sentences…”   (English 5th grade, Pupil’s:72) 

 

Σενάριο: Η Μαρία είναι µια µαθήτρια που 

αγαπά τη µουσική αλλά δεν έχει την 

ευκαιρία να µάθει κάποιο µουσικό όργανο 

λόγω του ότι µένει σε ένα αποµακρυσµένο 

χωριό και φοιτά σε ένα σχολείο που δεν έχει 

ούτε µουσικό ούτε µουσικά όργανα. 

            Η Μαρία εξοµολογείται το 

πρόβληµά της στη στήλη αναγνωστών ενός 

παιδικού περιοδικού και ζητά τη συµβουλή 

της  Σόνιας,  της υπεύθυνης της στήλης. 

Ανατίθεται στους µαθητές να δώσουν 

συµβουλές στη Μαρία ως υπεύθυνοι της 

στήλης. 

 

 

 

 

Μέσω αυτής της άσκησης, οι µαθητές εξοικειώνονται µε τη σύνταξη γράµµατος. Μια 

δεξιότητα που µπορούν να χρησιµοποιήσουν, για να απευθύνουν το λόγο τους σε 

τοπικούς φορείς όπως έκανε η Μαρία. 

 

(English 6th grade, Pupil’s:94) 

 P 
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Σχέδιο εργασίας: ∆ηµιουργία ενηµερωτικού φυλλαδίου για τοπικό µουσείο 

 

� Επίσκεψη µαθητών σε τοπικό µουσείο ή αναζήτηση 

πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο σχετικά µε τοπικό 

µουσείο 

� Αναζήτηση ενηµερωτικού υλικού σχετικά µε  

      µουσεία, στην πύλη του ΥΠ.∆.Β.Μ.Θ 42 

� Εικονογράφηση 

� Συνθηµατική φράση (slogan) 

� Σύνταξη πληροφοριακού κειµένου 

(English 6th grade, Pupil’s:58) 

 

Μέσα από αυτό το σχέδιο εργασίας, οι µαθητές γνωρίζουν καλύτερα τον 

τοπικό πολιτισµό και τον προβάλλουν στα  πλαίσια της τοπικής κοινωνίας. 

 

Επίσης, σε µια άσκηση ακουστικής κατανόησης, οι µαθητές ακούν ένα 

µαθητή από τη Βρετανία να µιλά σε έναν τοπικό δηµοσιογράφο για την εκστρατεία που 

έχει οργανώσει το σχολείο του. 

 

 

    (English 5th grade, Pupil’s:63) 

 

 

 

 
                                                 
42 http://www.e-yliko.gr 
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9. Παγκόσµια διάσταση 

 

9.1 Τεχνικό ενδιαφέρον 

9.1.1 Παγκόσµια ζητήµατα 

 

Η Μέρα της Γης είναι αφιερωµένη στην 

επίλυση παγκόσµιων περιβαλλοντικών 

προβληµάτων. Σε διεθνές επίπεδο 

διοργανώνονται Συνδιασκέψεις και 

Συνέδρια µε σκοπό την ενηµέρωση, την 

ευαισθητοποίηση και τη δράση για ένα 

πιο βιώσιµο µέλλον. Οι µαθητές 

καλούνται να προτείνουν µέτρα για την 

προστασία του περιβάλλοντος. 

(English 6th grade, Pupil’s: 97)  

 

                                                                                                        

∆ιαθεµατικά σχέδια εργασίας (Ιστορία, 

Φυσική Αγωγή) 

 

1. Οι µαθητές δουλεύοντας σε οµάδες, 

δηµιουργούν αφίσες µε δέκα ολυµπιακά 

αθλήµατα και τους σηµαντικότερους 

αθλητές σε αυτά (Παρατίθεται η 

ιστοσελίδα της Ολυµπιακής Παιδείας για 

εύρεση υποστηρικτικού υλικού). 

 

 

             (English 4th grade, Pupil’s:30) 
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2. Πάλι σε οµάδες, οι µαθητές συγκρίνουν τους Αρχαίους Ολυµπιακούς Αγώνες µε 

τους  Σύγχρονους (Παρατίθενται η ιστοσελίδα της Ολυµπιακής Παιδείας και 

του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού για  εύρεση υποστηρικτικού υλικού). 

 

 

Επίσης προτείνεται, µε τη βοήθεια του καθηγητή Φυσικής Αγωγής, το σχολείο να 

διοργανώσει µια  Σχολική Ολυµπιάδα. Μια τέτοια πρωτοβουλία θα µπορούσε να 

προαγάγει το ολυµπιακό πνεύµα και την εξοικείωση µε τα ολυµπιακά αθλήµατα. 

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες συνιστούν τη µεγαλύτερη οικουµενική γιορτή, µια 

γιορτή συναδέλφωσης των λαών και άσκησης της ευγενούς άµιλλας µε σύνθηµα «Πιο 

γρήγορα. Πιο ψηλά. Πιο δυνατά» (Citius.Altius.Fortius.). 

Η ιδέα της Ολυµπιακής Εκεχειρίας προέρχεται από τη βαθιά πεποίθηση ότι ο 

αθλητισµός και τα Ολυµπιακά ιδεώδη µπορούν να συνεισφέρουν στη δηµιουργία ενός 

ειρηνικού κόσµου. Πρωτοβουλίες που προωθούν το διάλογο, τη συµφιλίωση, την 

αµοιβαία κατανόηση, την αλληλεγγύη και την ειρήνη είναι o βασικός στόχος αυτής της 

προσπάθειας. 

Παρόλα αυτά, η περιστασιακή παραβίαση της ολυµπιακής εκεχειρίας και ο 

εντοπισµός αθλητών υπό την επήρεια αναβολικών αµαυρώνουν τους Ολυµπιακούς 

Αγώνες, ενώ η εµπορευµατοποίησή τους,  αν και τους καθιστά πιο φαντασµαγορικούς, 

δεν καλλιεργεί την πίστη σε πανανθρώπινες αξίες και ιδανικά. 

 

 

   Ακολούθως οι µαθητές διαβάζουν ένα κείµενο από 

την ιστοσελίδα των ρεκόρ Guinness και απαντούν σε 

ερωτήσεις κατανόησης. 

    Το Βιβλίο των Ρεκόρ Guinness εκδίδεται ετησίως 

από το 1955. 

     Ενώ ο αρχικός στόχος ήταν η καταγραφή των 

ρεκόρ που παρατηρούνται στον κόσµο αργότερα 

εξελίχτηκε σε διαγωνισµό. 
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 (English 5th grade, Pupil’s:78) 

               Τα ρεκόρ Guinness προκάλεσαν ηθικό προβληµατισµό καθώς υπήρξαν 

συµµετέχοντας που έθεταν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να επιτύχουν κάποιο ρεκόρ.  

Ως εκ τούτου, ριψοκίνδυνα ρεκόρ όπως για παράδειγµα η υπερβολική 

κατανάλωση φαγητού και ποτού, αποσύρθηκαν.43  

 

9.1.2 ∆ιεθνείς διασχολικές συνεργασίες 

Ενώ προάγεται ιδιαίτερα η συνεργασία µεταξύ µαθητών σε διατοµικό επίπεδο, 

φιλία µέσω αλληλογραφίας στο ∆ιαδίκτυο (e-pals), ελάχιστες είναι οι αναφορές σε 

συνεργασίες σε διασχολικό επίπεδο. 

Παρακάτω παρατίθεται µια από αυτές, στην οποία  αφού χωριστούν οι 

µαθητές σε οµάδες εµπλέκονται στην οργάνωση ενός σχεδίου εργασίας για να 

ενηµερώσουν τους µαθητές άλλων σχολείων ανά τον κόσµο για τοπικά και εθνικά 

περιβαλλοντικά προβλήµατα.  

Ουσιαστικά δεν πρόκειται ακριβώς για συνεργασία καθώς δεν υφίσταται 

διάδραση αλλά  απλή ενηµέρωση.  

 

(English 5th grade, Pupil’s:66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 www.en.wikipedia.org 
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9.2 Πρακτικό ενδιαφέρον 

 

9.2.1 Παγκόσµια ζητήµατα 

Στο παράρτηµα, στο τµήµα της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας στην έκτη 

ενότητα “Me, myself and my future job”  µε επίκεντρο τον επαγγελµατικό 

προσανατολισµό, παρατίθεται η φωτογραφία ενός παιδιού από κάποια Αφρικανική 

χώρα του Τρίτου Κόσµου σε ένα ξύλινο κάδρο το οποίο κρατά ένας  λευκός 

ενήλικας. 

Το παιδί δηλώνει ότι είναι µοναδικό (“I am unique”) και γι’ αυτό θα πρέπει 

να το προστατεύσουµε. Το ικετευτικό βλέµµα του παιδιού, τα λόγια του καθώς και 

τα λευκά χέρια που κρατούν το κάδρο συντελούν στην ευαισθητοποίηση του δέκτη 

για τα παιδιά των χωρών του Τρίτου Κόσµου και την παγκόσµια φτώχεια. 

Ωστόσο, µια τέτοια εικόνα θα ταίριαζε περισσότερο σε ένα ενηµερωτικό 

φυλλάδιο της Action Aid και της Unicef παρά σε µια ενότητα για τον 

επαγγελµατικό προσανατολισµό. 

Εποµένως, η εικόνα (το περικείµενο) παρουσιάζει έλλειψη συνεκτικότητας44 µε 

το κείµενο ενώ η προθετικότητα45 είναι ασαφής. 

                                                 

44  «Ο όρος αναφέρεται στην αλληλουχία σηµασιών, η οποία καθιστά ένα κοµµάτι λόγου κατανοητό ως 
κείµενο. Πρόκειται για βασική ιδιότητα του κειµένου, η οποία µπορεί να του προσδώσει σηµασία, 
ακόµη και όταν αυτό στερείται συνοχής. Η συνεκτικότητα δεν περιορίζεται στο επιφανειακό κείµενο, 
αλλά εγκαθιστά σχέσεις µεταξύ των γλωσσικών στοιχείων και της κοινής γνώσης αυτών που 
συµµετέχουν στο επικοινωνιακό συµβάν, δηµιουργώντας έτσι έναν κειµενικό κόσµο, ο οποίος δεν 
βρίσκεται αναγκαστικά σε πλήρη αντιστοιχία µε τον φυσικό κόσµο. Η γνώση εδώ νοείται όχι µόνο ως 
δηλωτική γνώση γεγονότων ή πίστεων, αλλά και ως διαδικασία µέσω της οποίας ενεργοποιούνται οι 
έννοιες και οι σχέσεις (χρονικές, αιτιακές, χωρικές κλπ.) και λεκτικοποιούνται σε γλωσσικές εκφράσεις. 
Καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία αυτή παίζουν τα συµφραζόµενα, το πλαίσιο της περίστασης 
επικοινωνίας, το οποίο και καθορίζει ποιες έννοιες και σχέσεις είναι συναφείς µε τη συγκεκριµένη 
περίσταση και εποµένως θα ενεργοποιηθούν από τον ποµπό και τον δέκτη, ώστε να δοµηθεί ο κοινός 
τους κειµενικός κόσµος. 'Eτσι, ένα εκφώνηµα, ή µια αλληλουχία εκφωνηµάτων, αποκτά νόηµα, µόνο 
όταν ενταχθεί στα συµφραστικά του πλαίσια. Π.χ. το εκφώνηµα Και τώρα τι θα κάνουµε;, παρόλο που 
εµπεριέχει στοιχεία συνοχής (ο σύνδεσµος και το δεικτικό-χρονικό τώρα,το µόρφηµα του προσώπου), 
δεν αποκτά νόηµα παρά µόνο στο πλαίσιο ενός επικοινωνιακού συµβάντος, όπου είναι γνωστά στους 
συµµετέχοντες τα λογικά στοιχεία (χώρος, χρόνος, πρόσωπα, θέµα) που συνθέτουν τον "κόσµο" της 
συγκεκριµένης διεπίδρασης.» 

 http://www.komvos.edu.gr/glwssa/Lexiko/S/sinektikotita.htm  
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                                             (English 6th grade, Pupil’s:129) 

 

 

 

∆ιαµεσολάβηση & Παγκόσµια Πολιτειότητα 

 

Ο ρόλος του γλωσσικού και πολιτισµικού διαµεσολαβητή προϋποθέτει τον 

εγγραµατισµό και στις δυο γλώσσες, (γλώσσα – πηγή & γλώσσα – στόχος), και τη 

διαπολιτισµική επίγνωση, δηλαδή τη γνώση, κατανόηση και συναίσθηση της σχέσης 

µεταξύ των δυο πολιτισµών (πολιτισµός – πηγή & πολιτισµός – στόχος) για την 

αποτροπή ή επίλυση διαπολιτισµικών παρεξηγήσεων και συγκρούσεων. 

Η γραπτή διαµεσολάβηση ορίζεται ως µετάφραση και η προφορική                     

ως διερµηνεία. Σύµφωνα µε τις οδηγίες των εγχειριδίων, ενσωµατώνονται ασκήσεις 

διαµεσολάβησης ώστε οι µαθητές να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις του ρόλου του διαµεσολαβητή, σε ένα  πολυγλωσσικό και 

πολυπολιτισµικό κόσµο. 

Για να επιτύχουν στο ρόλο τους ως διαµεσολαβητές και να γίνουν «πολίτες 

του κόσµου» θα πρέπει µέσω της εκπαίδευσης να απαλλαγούν από στερεότυπες 

αντιλήψεις για τον «άλλο», να  αποδυθούν ρατσιστικές στάσεις και πεποιθήσεις και 

να αποκτήσουν πολιτισµική «αχρωµατοψία». 

 

 

                                                                                                                                          
45 Οι προθέσεις του δηµιουργού. 
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(English 4th grade, Teacher’s:9) 

 

 

9.3 Χειραφετικό ενδιαφέρον 

 

9.3.1 ∆ιεθνείς διασχολικές συνεργασίες 

 

Σχέδιο εργασίας: ∆ιασχολική συνεργασία & Τοπικά περιβαλλοντικά 

προβλήµατα 

 

 Προετοιµασία δύο η τριών δραστηριοτήτων για την ενηµέρωση άλλων σχολείων για τα 

τοπικά περιβαλλοντικά προβλήµατα. 

� Προβλήµατα (επιλογή των πιο σηµαντικών προβληµάτων)  

� Παρουσίαση (διαµόρφωση του τρόπου παρουσίασης) 

� Μέτρα / ∆ράσεις (µέτρα & δράσεις για την επίλυση των προβληµάτων) 

 

“…The teacher tells the pupils that they do not have to do the project right now.  They only 

have to prepare two or three activities in order to inform pupils in other schools about the 

environmental problems in their area.  They should think of what problems to talk about, what 

ways they will use to present them and what actions they are thinking of taking. The questions 

given in the SB will help the pupils organize their work and develop their critical thinking so as 

to decide which problems are the most important.” (English 5th grade, Teacher’s:130) 
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Πρόγραµµα ανταλλαγής µαθητών 

 

Το ευρωπαϊκό πρόγραµµα διά βίου µάθησης που εστιάζει στη σχολική 

εκπαίδευση ονοµάζεται Comenius από τον Τσέχο παιδαγωγό και διανοητή του 17ου 

αιώνα John Amos Comenius.  

Η ενέργεια Comenius 1 αφορά στη σύµπραξη σχολικών ιδρυµάτων.  

Κάθε σύµπραξη υλοποιεί ένα σχέδιο διακρατικής συνεργασίας στο πλαίσιο 

του Σχεδίου Comenius κάθε συµµετέχοντος σχολικού ιδρύµατος. 

Η ενέργεια Comenius 2 αφορά στην κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού 

των σχολικών ιδρυµάτων. Αποτελείται από Σχέδια ευρωπαϊκής συνεργασίας 

(Comenius 2.1) και ∆ραστηριότητες ατοµικής κινητικότητας (Comenius 2.2). 

Η ενέργεια Comenius 3 ενθαρρύνει τη δικτύωση σχεδίων Comenius, τα οποία 

µελετούν θέµατα κοινού ενδιαφέροντος, µε στόχο την προαγωγή της ευρωπαϊκής 

συνεργασίας και των καινοτοµιών στη σχολική εκπαίδευση σε διάφορους θεµατικούς 

τοµείς. 

Σ’ αυτή την ενέργεια υπάγεται το ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό διασχολικό δίκτυο 

www.e-twinning.net. 

 

Γίνεται αναφορά σε ένα πρόγραµµα ανταλλαγής µαθητών µιας τάξης ενός 

ελληνικού  σχολείου µε µια τάξη ενός βρετανικού σχολείου.  

Στα πλαίσια της ανταλλαγής οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε τον τοπικό 

πολιτισµό. Σε αυτή την περίπτωση, οι Βρετανοί µαθητές επισκέπτονται το 

Περιβαλλοντικό Κέντρο της Ζακύνθου. 

  

“…B.  The 6th Class of 1st Primary School is hosting a group of British pupils. Today they are 

visiting the Environmental Centre in Zakynthos…” (English 6th grade, Pupil’s:102) 
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4.2 Συζήτηση  

 

ΕΒΑ 

 

                                                         ∆ιατροφή 

 

Η πολιτική των εγχειριδίων στο ζήτηµα της προώθησης της υγιεινής 

διατροφής µέσα από το σχολείο παρουσιάζει αντιφάσεις. 

Από τη µια πλευρά προωθείται µε σχετικές δραστηριότητες η υγιεινή 

διατροφή και από την άλλη αναπαράγεται το πρότυπο της ανθυγιεινής διατροφής. 

Οι µαθητές προβάλλονται να προτιµούν το ανθυγιεινό, δηλαδή το γρήγορο 

φαγητό και γενικότερα τροφές πλούσιες σε λίπη και σάκχαρα. Στην εικονογράφηση 

παρατίθενται εικόνες αναψυκτικών, γλυκών κ.ά. 

Παράλληλα γίνονται αναφορές στην ποιότητα του σπιτικού φαγητού, 

συµβουλεύονται οι µαθητές να παίρνουν το δεκατιανό τους από το σπίτι, ενώ 

παρουσιάζονται µαθητές µε υγιεινές διατροφικές συνήθειες να προσπαθούν να 

πείσουν τους συνοµηλίκους τους να αλλάξουν τις ανθυγιεινές διατροφικές τους 

συνήθειες. Ακόµα, παρατίθενται εικόνες φρούτων και λαχανικών. 

Ωστόσο , δεν γίνονται αναφορές  στην εφαρµογή της υγιεινής διατροφής 

στο σχολικό περιβάλλον. Άλλωστε σχετικές κινήσεις, όπως η δωρεάν διανοµή 

φρούτων και χυµών στο σχολείο καθώς και η διάθεση τους από το κυλικείο 

αποτελούν πρόσφατες πρακτικές.  

Επίσης, αναφέρονται τα είδη των τροφών, όχι όµως συστηµατοποιηµένα 

(οµάδες τροφών) και  περιγράφεται η µαγειρική κουζίνα διαφόρων λαών. 
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                                                Ενέργεια & Νερό 

 

Οι αναφορές στην εξοικονόµηση ενέργειας και νερού είναι λιγοστές και 

περιορίζονται επί το πλείστον στην οικιακή χρήση. Εξαίρεση αποτελεί η νύξη στη 

χρήση του υπολογιστή στο σχολείο σε σχέση µε την εξοικονόµηση χαρτιού  

(ξυλείας & νερού), καθώς και ενέργειας χάρη στην αποφυγή µετακινήσεων για 

αναζήτηση πληροφοριών (∆ιαδίκτυο). 

 

                                  Μεταφορές & Κυκλοφοριακό 

 

Προωθείται η βιώσιµη κινητικότητα και η κυκλοφοριακή αγωγή. 

Αναλύονται οι πράσινοι τρόποι µετακίνησης και ενηµερώνονται οι µαθητές για την 

οδική ασφάλεια. 

Παρόλα αυτά, τα εγχειρίδια δεν προχωρούν σε προώθηση της συλλογικής 

δράσης, στην πρόταση λήψης µέτρων για την υιοθέτηση οικολογικών τρόπων 

µετακίνησης προς και από το σχολείο. 

    

   Κατανάλωση & Απορρίµµατα 

 

Σχετικά µε την κατανάλωση και τα απορρίµµατα τονίζεται περισσότερο η 

σηµασία της ανακύκλωσης παρά της µείωσης και της επαναχρησιµοποίησης ενώ η 

ανακύκλωση συνιστά ύστατη λύση µαζί µε την εναπόθεση. 

«Οι ενέργειες που αφορούν την πρόληψη, την ελαχιστοποίηση και την 

επαναχρησιµοποίηση δεν χρήζουν της ίδιας σηµασίας και προβολής. Ιδιαίτερα η 

πρόληψη και η επαναχρησιµοποίηση αποτελούν λύσεις που αντιµετωπίζουν το 

πρόβληµα στην «ρίζα» (Μαρεντάκης, 2009 : 88). 

Η ανακύκλωση αποτελεί τη µόνη ευρέως διαδεδοµένη πρακτική για την 

προώθηση της ΕΒΑ. 
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                          Κτιριακή υποδοµή & Περιβάλλων χώρος 

 

Τα σύγχρονα σχολεία ορίζονται ως σχολεία που στεγάζονται σε ευρύχωρα 

κτίρια, µε πολλές αίθουσες, εργαστήρια υπολογιστών, βιβλιοθήκες και εξωτερικούς 

χώρους άθλησης. 

∆ε γίνεται όµως λόγος για βιοκλιµατικά κτίρια, πράσινα δώµατα και 

σχολικούς κήπους. 

 

                                                Οικοπροστασία 

 

Θίγεται η προστασία του  φυσικού περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και 

της βιοποικιλότητας. Τα εγχειρίδια πραγµατεύονται τη ρύπανση και τις επιπτώσεις 

της. Αναφέρουν ΜΚΟ για την οικοπροστασία, όπως η Greenpeace, η WWF και ο 

Αρκτούρος.   

Στο σύνολο τους πάντως δε διαµορφώνουν φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις 

στα πλαίσια της σχολικής ζωής. 

 

                                             Ένταξη & Συµµετοχή 

 

Όπως ήδη προαναφέρθηκε (βλ. διαπολιτισµικότητα, διαφοροποιηµένη 

διδασκαλία), ενώ δηλώνεται ρητά ότι στόχος είναι να προωθηθούν η 

διαπολιτισµικότητα και η κοινωνική συνοχή, δε γίνεται η απαραίτητη εµβάθυνση σε 

πρακτικές που θα µπορούσαν να τα προωθήσουν. 

Ως εκ τούτου µένουµε στο «είναι» αντί να προχωρούµε στο «δέον 

γενέσθαι», ούτως ώστε να εξαλειφθεί ο ρατσισµός, η ξενοφοβία, η διάκριση µεταξύ 

των δύο φύλων, η θρησκευτική µισαλλοδοξία και κάθε είδους κοινωνική ανισότητα. 

 

 

 



 189

 

                                                     Τοπική ευηµερία 

 

                                       «Σκέψου παγκόσµια. ∆ράσε τοπικά.» 

Προβάλλεται ο τοπικός πολιτισµός, τοπικά ζητήµατα, ενώ παράλληλα 

συνδέεται η σχολική κοινότητα µε την τοπική κοινωνία. 

Τα εγχειρίδια πραγµατεύονται τόσο τον αρχαίο όσο και το σύγχρονο 

πολιτισµό, προβάλλουν διάφορες ελληνικές πόλεις αντιµαχόµενα το 

συγκεντρωτισµό της πρωτεύουσας και θίγουν ποικίλα ζητήµατα όπως είναι ο 

τουρισµός και η ρύπανση. 

               ∆ίνεται ιδιαίτερη σηµασία  στη σύνδεση του σχολείου µε την τοπική 

κοινωνία. Οι µαθητές παροτρύνονται να έρθουν σε επαφή µε τις τοπικές αρχές για 

να εκφράσουν τις απόψεις τους, να διοργανώσουν εκστρατείες και φεστιβάλ µε 

στόχο να επηρεάσουν την κοινή γνώµη. 

Επίσης, επισηµαίνεται περιστασιακή εµπλοκή των οικογενειών των 

µαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία (βλ. ενδεικτικά «Αγγλικά Ε΄ ∆ηµοτικού», 

Βιβλίο Μαθητή : 66). 

 

                                                    Παγκόσµια διάσταση 

 

Τα εγχειρίδια διερευνούν παγκόσµια ζητήµατα όπως τους Ολυµπιακούς 

Αγώνες και τα ρεκόρ Guiness. Επίσης, προωθούν τις  διεθνείς διασχολικές 

συνεργασίες. Εν κατακλείδι όλες οι θεµατικές της ΕΒΑ, που εξετάζονται,  έχουν 

παγκόσµια διάσταση. 
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Γνωσιακά ενδιαφέροντα 

 

Τα γνωσιακά ενδιαφέροντα αλληλοσυµπληρώνονται για την επίτευξη της 

ολιστικής προσέγγισης της γνώσης • τεχνικό ενδιαφέρον, πρακτικό ενδιαφέρον και 

χειραφετικό παρουσιάζουν µια γραµµική σχέση.  

Για να φτάσει ο µαθητής στην αυτογνωσία και τη χειραφέτηση, 

προαπαιτούµενη είναι η κατανόηση της θέσης του µέσα στον κόσµο, η ερµηνεία του 

κόσµου (κοσµοαντίληψη) και η βαθειά κατανόηση της συµβιωτικής σχέσης του µε 

τον κόσµο (πρακτικό). 

Πριν να δώσει όµως ο µαθητής την προσωπική του ερµηνεία, θα πρέπει να 

ενηµερωθεί και να συλλέξει πληροφορίες για τον κόσµο που τον περιβάλλει. 

Εποµένως, η δράση και η κοινωνική αλλαγή προϋποθέτουν την ενηµέρωση 

(εργαλειακή γνώση) και την εµβάθυνση ως προς τον εαυτό και το περιβάλλον 

(κατανόηση & ερµηνεία). 

             Ειδικότερα, στα αξιολογούµενα εγχειρίδια, στα πλαίσια της 

κατηγοριοποίησης, το διδακτικό υλικό ταξινοµείται σύµφωνα µε το επίπεδο 

γνωσιακής επεξεργασίας στο οποίο καταλήγουν οι δραστηριότητες, 

συµπεριλαµβάνοντας το τεχνικό στο πρακτικό και αντίστοιχα το πρακτικό στο 

χειραφετικό ενδιαφέρον. 

 

Τεχνικό ενδιαφέρον 

 

Παρατηρείται ότι παρά τις προσπάθειες για µαθητοκεντρική διδασκαλία 

και αυτονόµηση του µαθητή, έντονη παραµένει η παρουσία δραστηριοτήτων µε 

τεχνικό χαρακτήρα στα εγχειρίδια των Αγγλικών του ∆ηµοτικού (∆΄, Ε΄, ΣΤ΄ 

τάξεων). 

 Υπάρχει πλήθος δραστηριοτήτων κλειστού τύπου, εισήγηση, εξάσκηση 

προσληπτικών δεξιοτήτων (αναγνωστική & ακουστική κατανόηση) που προάγουν 

την ενηµέρωση, την εµπέδωση και την αναπαραγωγή πληροφοριών χωρίς να 
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προχωρούν στην κατανόηση, στην ερµηνεία, στον κριτικό αναστοχασµό και στη 

χειραφετική δράση. 

 

                                                      Πρακτικό ενδιαφέρον 

 

Όσον αφορά στην κατανόηση & ερµηνεία, υπάρχουν αρκετές 

δραστηριότητες ανοικτού τύπου, εξάσκηση των παραγωγικών δεξιοτήτων 

(προφορική & γραπτή παραγωγή λόγου) µε στόχο την παραγωγή και όχι απλά την 

αναπαραγωγή της γνώσης.  

 Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη διαλόγου εντός και εκτός πλαισίου τάξης: για 

παράδειγµα, η αντιπαράθεση απόψεων για την επιστροφή των Γλυπτών του 

Παρθενώνα («Αγγλικά Ε΄ ∆ηµοτικού, Βιβλίο Μαθητή: 126 – 127) στo πλαίσιο της 

τάξης και η συνέντευξη διαφόρων τοπικών επαγγελµατιών (διαθεµατικότητα µε 

ΣΕΠ) εκτός πλαισίου τάξης, συνδέοντας τη σχολική κοινότητα µε την τοπική 

κοινωνία. («Αγγλικά ΣΤ΄ ∆ηµοτικού», Βιβλίο Μαθητή: 70). 

 

                                       Χειραφετικό ενδιαφέρον 

 

Στις οδηγίες των βιβλίων του δασκάλου καθώς και στα εισαγωγικά 

στοιχεία των βιβλίων του µαθητή, ως γενικός σκοπός παρουσιάζεται  η αυτονόµηση 

του µαθητή (µαθητοκεντρική διδασκαλία), υλοποιώντας τις επιταγές του Κοινού 

Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες, µέσω της διαθεµατικότητας, της 

διαπολιτισµικότητας, της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας και της εναλλακτικής 

αξιολόγησης: 

� Η διαθεµατικότητα θέτει ως στόχο την ολιστική προσέγγιση της γνώσης 

για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη της προσωπικότητας του µαθητή. 

� Η διαπολιτισµικότητα στοχεύει στην αρµονική συνύπαρξη των 

διαφορετικών πολιτισµών, στην αξιοποίηση της διαφορετικότητας για 

αλληλοσυµπλήρωση. ∆ροµολογεί τη µετάβαση των πολυπολιτισµικών 
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κοινωνιών από την ανοχή στην αγάπη (ανοχή – γνώση – εκτίµηση – 

σεβασµός – αγάπη). 

� Η διαφοροποιηµένη διδασκαλία εστιάζει στη διαφοροποίηση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας βάσει της ετοιµότητας, του ενδιαφέροντος 

και του µαθησιακού προφίλ µε στόχο τις ίσες ευκαιρίες µάθησης και την   

κοινωνική συνοχή. 

 

� Η εναλλακτική αξιολόγηση επικεντρώνεται στην οικοδόµηση της γνώσης 

από τους ίδιους τους µαθητές. 

Μορφές της ανωτέρω είναι: η αυτοαξιολόγηση, η αξιολόγηση της εργασίας  

συµµαθητών (peer correction) και η διατήρηση φακέλου υλικού (portfolio). 

 

∆ιερευνώντας τα παραπάνω διαπιστώνουµε τα εξής: 

 

� ∆ιαθεµατικότητα 

Τα εξεταζόµενα εγχειρίδια είναι πλούσια σε διαθεµατικές     

δραστηριότητες, οι οποίες εκτός από το να προάγουν τη σφαιρική κάλυψη της 

γνώσης, εξασφαλίζουν κίνητρα µάθησης. 

Παρατίθεται πληθώρα διαθεµατικών σχεδίων εργασίας, τα οποία όµως 

περιγράφονται συνοπτικά. Η απουσία όµως αναλυτικών οδηγιών ανεβάζει το 

επίπεδο δυσκολίας της άσκησης τόσο ώστε να αποδυναµώνονται τα κίνητρα 

µάθησης. 

 

� ∆ιαπολιτισµικότητα 

Ενώ ο στόχος είναι η ανάπτυξη διαπολιτισµικού διαλόγου, πολλές φορές τα 

εγχειρίδια µένουν στην περιγραφή και τη σύγκριση των πολιτισµών 

(πολυπολιτισµικότητα).  

Η εµβάθυνση στις συνθήκες (γεωπολιτικές, κοινωνικές, οικονοµικές, 

θρησκευτικές κ.ά.) δηµιουργίας των πολιτισµών είναι περιστασιακή. 
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Παρατηρείται ότι προάγεται η διαπολιτισµικότητα στην τάξη, ενθαρρύνοντας την 

ίση συµµετοχή όλων των µαθητών ανεξαρτήτως εθνοπολιτισµικών καταβολών.  

Προωθείται η ηλεκτρονική επικοινωνία και συνεργασία των   µαθητών µε 

µαθητές σχολείων του εξωτερικού, πιο πολύ όµως σε διατοµικό παρά σε 

διασχολικό επίπεδο. 

� ∆ιαφοροποιηµένη διδασκαλία 

Τα εγχειρίδια θίγουν µόνο την παράµετρο της ετοιµότητας. 

Επισηµαίνεται η έλλειψη συνοχής στη διαφοροποιηµένη διδασκαλία που 

προβάλλουν τα εγχειρίδια. 

Στο «Αγγλικά ∆΄ ∆ηµοτικού» υπάρχουν απλουστευµένες δραστηριότητες 

και επιπλέον υλικό στο βιβλίο µαθητή και µόνο απλουστευµένες στο τετράδιο 

εργασιών. Ενώ, στο «Αγγλικά Ε΄ ∆ηµοτικού» υπάρχουν απλουστευµένες και πιο 

απαιτητικές εκδοχές των ίδιων δραστηριοτήτων και στο βιβλίο και στο τετράδιο 

µαθητή. Τέλος, στο «Αγγλικά ΣΤ΄ ∆ηµοτικού» υπάρχουν απλουστευµένες και πιο 

απαιτητικές εκδοχές µόνο στο βιβλίο µαθητή. 

Εκτός αυτών διαπιστώνονται ελλείψεις ως προς τις οδηγίες για την 

εφαρµογή της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας. 

Ωστόσο, η διατύπωση σαφών και αναλυτικών οδηγιών κρίνεται 

απαραίτητη, λόγω του ότι η ένταξη της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας στην 

εκπαιδευτική πράξη παρουσιάζει υψηλές απαιτήσεις σε επίπεδο διαχείρισης τάξης, 

όπως ορθή διαχείριση χρόνου, διαπροσωπικών σχέσεων, καθώς και συνεχή 

ανάλυση αναγκών και ανανέωση του µαθησιακού συµβολαίου.  

� Εναλλακτική αξιολόγηση 

Και τα τρία εγχειρίδια στο τέλος κάθε ενότητας διαθέτουν τεστ 

αυτοαξιολόγησης. Προωθείται επίσης η δηµιουργία φακέλου υλικού (portfolio) µε 

στόχο την ανάπτυξη µεταγνωστικών δεξιοτήτων (βλ. ανάλυση στο «Αγγλικά ΣΤ΄ 

∆ηµοτικού», Teacher’s:7-10). Όσον αφορά στην αξιολόγηση εργασιών συµµαθητών 

δεν έχουν εντοπιστεί σχετικά δείγµατα 
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                                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

 ΑΓΓΛΙΚΑ , ΤΠΕ & ΕΒA : WikiQuESD 

 

5.1 Εισαγωγή στην Εφαρµογή 

 
Η πρόθεση για εµπλουτισµό του σχολικού εγχειριδίου ως προς τα ζητήµατα 

της ΕΒΑ µε κάποιο τεχνικά και παιδαγωγικά κατάλληλο υπολογιστικό εργαλείο 

πυροδότησε τη δηµιουργία της παρούσας υπερµεσικής εφαρµογής.  

Η παρούσα εφαρµογή κατασκευάστηκε ως προτεινόµενο συνοδευτικό 

λογισµικό για τις εξής ενότητες των σχολικών εγχειριδίων των Αγγλικών της ∆΄, Ε΄, 

ΣΤ΄  ∆ηµοτικού: 

 

Κυκλοφοριακή Αγωγή 

 

«Αγγλικά ∆΄∆ηµοτικού» 

Unit 8: Around the city 

Lesson 2: A traffic warden visits our school 

Lesson 3:Walking in the street 

 

Βιώσιµοι τρόποι µετάβασης προς & από το σχολείο 

 

«Αγγλικά Ε΄∆ηµοτικού» 

Unit 3:Places 

Lesson 2: How can I get to? 

Self –assessment test, activity c (ways of going to school) 

Unit 5:Ready for action 

Lesson 2:Let’s do it!!! 

“Questionnaire: Do you love our planet?” (question about the way of going to school)  
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Μέσα µαζικής µεταφοράς & Κυκλοφοριακή αγωγή 

 

«Αγγλικά ΣΤ΄∆ηµοτικού» 

Unit 5: Travelling through time 

Lesson 2: Transportation 

 

Χρησιµοποιήσαµε το wiki λόγω της προσβασιµότητάς του και της φιλικότητάς 

του προς το χρήστη. 

Από τεχνικής πλευράς, συνιστά µια ιστοεξερεύνηση και παιδαγωγικά 

στηρίζεται στην καθοδηγούµενη ανακαλυπτική µάθηση και την οµαδοσυνεργατική 

µάθηση. Ειδικότερα, βασίζεται στον Κοινωνικό Εποικοδοµισµό του Vygotsky, Στα 

πλαίσια του αναπτύσσονται δραστηριότητες (σχέδια εργασίας, επίλυση προβλήµατος 

κ.ά.) που οδηγούν στην αυτονόµηση της µάθησης και στη χειραφέτηση µέσα από τη 

συλλογική δράση. 

Το wiki προάγει την διαχείριση της πληροφορίας και κατ’ επέκταση της 

γνώσης, αφού µε τη βοήθεια των δεσµών (links) από τον Παγκόσµιο Ιστό που παρέχει 

ο εκπαιδευτικός, οι µαθητές συγκεντρώνουν πληροφορίες στο εκάστοτε αντικείµενο, 

τις αξιολογούν και ανάλογα τις αξιοποιούν, ώστε να επιτύχουν το επιθυµητό µαθησιακό 

αποτέλεσµα.  

Συνεπώς οι µαθητές συµµετέχοντας ενεργά στην µαθησιακή διαδικασία, 

(προσεγγίζοντας τη γνώση κοινωνικοεποικοδοµιστικά) αναπτύσσουν αφενός την 

κριτική ικανότητα και αφετέρου µεταγνωστικές δεξιότητες. 

Οι µαθητές χωρισµένοι σε οµάδες συνεργάζονται, επισηµαίνουν τα 

περιβαλλοντικά ζητήµατα και προτείνουν µέτρα βελτίωσης. Σαν εργαλείο οργάνωσης 

των πληροφοριών χρησιµοποιούν τους εννοιολογικούς χάρτες, τους οποίους 

δηµιουργούν µε το προγράµµα Cmap. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι αυτός του επιβλέποντα. ∆ιευκολύνει, 

εµψυχώνει και καθοδηγεί τους µαθητές του χωρίς να αυτοκαθορίζεται ως αυθεντία. 

Η προσέγγιση των ζητηµάτων της ΕΒΑ εφορµάται από χειραφετικό γνωσιακό 

ενδιαφέρον, αφού δεν µένει στην περιγραφή ή την ερµηνεία  αλλά ενθαρρύνει µαθητές 

και εκπαιδευτικούς να λάβουν δράση για να προστατεύσουν τον πλανήτη µας.  
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                                      5.2 Παρουσίαση Εφαρµογής 

 

Το WikiQuESD τιτλοφορείται “Ecotravel” µε υπότιτλο “Sustainable School 

Travel” και αφορά τη Βιώσιµη κινητικότητα (µετάβαση µαθητών προς και από το 

σχολείο) καθώς και την Οδική ασφάλεια (Κυκλοφοριακή αγωγή). 

Το “Ecotravel” συνάδει µε τις αρχές της Επικοινωνιακής & της 

Κοινωνικοεποικοδοµιστικής Προσέγγισης.  

 

� ∆ιαµορφώνει συνθήκες για την επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας. 

� Επιτρέπει την ολόπλευρη άσκηση και δεν περιορίζεται µόνο σε κάποια 

γλωσσική ή επικοινωνιακή πτυχή. 

� Κεντρίζει το ενδιαφέρον των µαθητών/τριών και εξασφαλίζει τη συµµετοχή 

τους. 

� ∆ηµιουργεί ένα φυσικό πλαίσιο µάθησης, καθώς συνεπάγεται την προσωπική 

εµπλοκή των µαθητών/τριών στη χρήση της γλώσσας για επικοινωνία. 

�  Ευνοεί την ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων, καθώς κατά τη 

διεκπεραίωσή του, οι µαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία να ανταλλάσσουν 

σκέψεις µεταξύ τους και µε τον/την εκπαιδευτικό, αλλά και µε πρόσωπα εκτός 

σχολείου. Προωθείται έτσι η κοινωνικοποίησή τους. 

� Επιτρέπει τη διεύρυνση των εµπειριών των µαθητών/τριών και ταυτόχρονα 

τον εµπλουτισµό της γλώσσας τους µε νέα εκφραστικά µέσα. 

� Ενθαρρύνει την κατανόηση & ερµηνεία του κόσµου µέσα από την εµπειρία, 

τον κριτικό στοχασµό πάνω στην εµπειρία αυτή καθώς και το χειραφετικό 

αναστοχασµό. 

� Θεωρεί τη µάθηση ως κοινωνική διαδικασία & πράξη. 

� Βοηθάει τους µαθητές να εξελίσσουν το µαθησιακό τους προφίλ, 

να αναπτύσσουν µεταγνωστικές δεξιότητες, να ορίζουν οι ίδιοι τη µάθηση 

τους και να οικοδοµούν τη γνώση. 

� Εµπνέει τη σύλληψη & υιοθέτηση ορθών πρακτικών  
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Αποτελείται από δύο µενού, το πλαϊνό µενού αφορά παιδαγωγικές 

δραστηριότητες και το πάνω µενού δραστηριότητες ψυχαγωγικού χαρακτήρα.  

 Όσον αφορά στο πάνω µενού υπάρχουν δύο επιλογές, είτε να γίνει πλοήγηση 

µέσω του πλαϊνού µενού, καθώς οι δραστηριότητές του έχουν ενταχθεί σε αυτό ως ώρα 

ανάπαυλας, είτε ανεξάρτητα. 

 

Η τοποθεσία URL είναι http://ecotravel.wikidot.com 

 

 

ΠΛΑΪΝΟ ΜΕΝΟΥ 

 

1.Αρχική σελίδα: “Think Green!”(« Σκέψου οικολογικά!») 

 

 Let’s walk or cycle to school! («Πάµε µε τα πόδια ή µε το ποδήλατο στο 

σχολείο!») 

Οι µαθητές παρακολουθούν ένα video για το κυκλοφοριακό από τη σειρά 

“Animals save the planet” και διαβάζουν µερικά εισαγωγικά στοιχεία για το θέµα.  
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� Αύξηση οχηµάτων › όξυνση κυκλοφοριακού, ρύπανση, αύξηση οδικών 

ατυχηµάτων 

� Εναλλακτική κινητικότητα: περπάτηµα, ποδήλατο, µέσα µαζικής 

µεταφοράς, οµαδική µετακίνηση µε αυτοκίνητο 

 

Ο στόχος της εισαγωγής είναι να δώσει µια γενική εικόνα του θέµατος στους µαθητές. 

 

2. Activation (Ενεργοποίηση) 

 

Οι µαθητές παρακολουθούν ένα video στο οποίο κάποια παιδιά ορίζουν τη 

λέξη «κινητικότητα» και απαντούν στο ερώτηµα µε ποιο µέσο προτιµούν να πηγαίνουν 

στο σχολείο. 

Στη συνέχεια, διερευνούν τους τρόπους µετάβασης προς και από το σχολείο 

(παρουσίαση powerpoint). Έπειτα τους αξιολογούν σε σχέση µε την περιβαλλοντική 

επιβάρυνση  και κατασκευάζουν σχετικό εννοιολογικό χάρτη για να οργανώσουν και να 

απεικονίσουν καλύτερα την πορεία της σκέψης τους. 

 

∆ιάλειµµα:  Οι µαθητές πλοηγούνται σε γελοιογραφίες σχετικές µε τη Βιώσιµη 

Κινητικότητα. 

 

3. Learning tasks (Εκπαιδευτικές δραστηριότητες) & Learning 

processes (Εκπαιδευτικές διαδικασίες) 

 

Σχέδιο µαθήµατος: School journeys (Μετακίνηση προς και από το 

σχολείο) 

 

Επίπεδο: Α1- έως Α2 –         ∆ιάρκεια: 2 ώρες 
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Να διερευνήσουν τους τρόπους µετακίνησης προς και από το 

σχολείο σε διάφορα επίπεδα : 

 

� Στο παρόν και στο παρελθόν, (διαχρονία: κάθετη µελέτη) 

� Σε διάφορα µέρη του κόσµου, (συγχρονία: οριζόντια µελέτη) 

� Για τον κάθε µαθητή  

 

Επιµέρους στόχοι: 

 

� Να µάθουν να παίρνουν συνέντευξη 

� Να ασκηθούν στο γραπτό λόγο 

� Να µάθουν να συµπληρώνουν ένα ερωτηµατολόγιο 

 

Τρόπος εργασίας: ατοµικός 

 

Η πρώτη δραστηριότητα αφορά συνέντευξη. Συνεπώς, θα δοθεί ως εργασία για 

το σπίτι. 

 

∆ιάλειµµα: Οι µαθητές ακούν τα τραγούδια για τη Βιώσιµη Κινητικότητα. (4 σύντοµα 

διαλείµµατα – 1 τραγούδι κάθε φορά) 

 

Σχέδιο µαθήµατος: My journey to school (Η διαδροµή µου προς και 

από το σχολείο.) 

 

 Επίπεδο: Α1- έως Α2 –        

 ∆ιάρκεια: 2 ώρες (1 ώρα: Σχεδιασµός) (1 ώρα: Ανάδραση) 

  & πρακτική εφαρµογή  
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Να εφαρµόσουν οι µαθητές εναλλακτικούς τρόπους 

µετακίνησης από και προς το σχολείο. 

 

Επιµέρους στόχοι: 

 

� Να κατανοήσουν τη χρήση του χάρτη στην καθηµερινότητά τους  

1.Να εντοπίζουν και να καταγράφουν τις διάφορες πληροφορίες που   

παρέχουν τα διάφορα είδη χαρτών 

2. Να υπολογίζουν την πραγµατική απόσταση ανάµεσα σε δύο τόπους του     

χάρτη 

� Να µάθουν να κατασκευάζουν χάρτη (δεξιότητες προσανατολισµού και 

σχεδιασµού) 

� Να προβλέπουν ενδεχόµενες δυσκολίες 

     (καθυστέρηση λεωφορείου, λάστιχο ποδηλάτου κ.ά.) 

� Να µάθουν να συντονίζονται (ώρα συνάντησης κ.ά.) 

 

Τρόπος εργασίας: οµαδικός (4 οµάδες των 4-5 ατόµων). Η κάθε οµάδα ασχολείται µε 

τη χρήση ενός βιώσιµου µέσου µετακίνησης (περπάτηµα, ποδήλατο, λεωφορείο & 

«γκρουπάκι») από και προς το σχολείο. Τα ονόµατα των οµάδων είναι τα εξής: 

Walkers, Bikers, Busmovers & Carsharers.  

     Οι µαθητές παραµένουν στην ίδια οµάδα και στις επόµενες δραστηριότητες (οδική 

ασφάλεια, σύσταση σχολικού λεωφορείου πεζών). Ωστόσο, συνιστάται να αλλάζουν 

ρόλο (συντονιστής, γραµµατέας, παρατηρητής, µέλη). 

 

Προτείνεται να είναι µια οµάδα µεικτών δεξιοτήτων και να γίνει καταµερισµός 

εργασιών σύµφωνα µε τις δεξιότητες του κάθε µαθητή. (π.χ. Κάποιος που έχει 

αναπτυγµένη την αίσθηση του προσανατολισµού να βοηθήσει στην χαρτογράφηση της 

πορείας, άλλος που έχει καλή µνήµη (οδούς και ορόσηµα) να τα επισηµάνει κ. ά.). 

Επίσης καλό θα είναι οι µαθητές να ενταχθούν σε οµάδες σύµφωνα µε το µέσο 

που χρησιµοποιούν οι ίδιοι για να πάνε στο σχολείο, έτσι ώστε να είναι πιο ρεαλιστική 
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η δραστηριότητα και οι µαθητές να έχουν µεγαλύτερη εξοικείωση µε τα µέσα και τις 

διαδροµές. 

 

∆ιάλειµµα: Οι µαθητές σχεδιάζουν ένα δρόµο χωρίς αυτοκίνητα. 

 

Σχέδιο εργασίας: Road Safety ( Οδική ασφάλεια) 

 

Επίπεδο: Α1- έως Α2 –        

 ∆ιάρκεια: 2 ώρες (1 ώρα: Σχεδιασµός) (1 ώρα: Ανάδραση) 

  & πρακτική εφαρµογή  

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Να ενηµερωθούν οι µαθητές για την οδική ασφάλεια. 

 

Επιµέρους στόχοι: 

 

� Να µάθουν να διαβάζουν για την κεντρική ιδέα  

     (Reading for gist) 

� Να µάθουν να ανιχνεύουν πληροφορίες σε ένα κείµενο 

(Reading for detail) 

 

Οι οµάδες (Walkers,Bikers, Busmovers & Carsharers) εντοπίζουν πληροφορίες σε ένα 

ηλεκτρονικό έντυπο σχετικά µε την οδική ασφάλεια και τις παρουσιάζουν στην τάξη. 

Η κάθε οµάδα ενηµερώνει την ολοµέλεια όσον αφορά στο µέσο µετακίνησης που 

διερευνά. 

 

∆ιάλειµµα: Οι µαθητές παίζουν παιχνίδια Κυκλοφοριακής Αγωγής σε σχετική ιστοσελίδα. 

 

Reflective feedback (Συλλογιστική ανάδραση) 

 

Στο παρόν µενού οι µαθητές ανακαλούν τις γνώσεις που απέκτησαν µέσα από την 

εκπαιδευτική πράξη . 
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Συγκεκριµένα, εδώ προτείνεται η δηµιουργία ενός “Walking bus”. 

Προκειµένου να διοργανώσουν οι µαθητές το “Walking bus” , πρέπει να 

χρησιµοποιήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν από τις δραστηριότητες 

που συµµετείχαν προηγουµένως. 

 

∆ιάλειµµα: Οι µαθητές παρακολουθούν ένα video που ανακεφαλαιώνει τις θεµελιώδεις 

δράσεις της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιµη Κινητικότητα. 

 

Curriculum extensions (∆ιδακτικές προεκτάσεις) 

Οδηγίες για την ένταξη των δραστηριοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Το παρόν συνιστά συνοδευτικό λογισµικό για τα εγχειρίδια των Αγγλικών της ∆΄, Ε΄, 

ΣΤ΄ ∆ηµοτικού (βλ. εισαγωγή στην εφαρµογή) 

 

Useful links (Χρήσιµοι σύνδεσµοι) 

 

Πρόκειται για ιστοσελίδες επί το πλείστον βρετανικές που αφορούν στη 

βιώσιµη κινητικότητα και την οδική ασφάλεια. 

 

Sources (Πηγές) 

Παρατίθενται οι πηγές που χρησιµοποιήθηκαν για το σχεδιασµό του παρόντος 

WikiQuESD. 

 

Creators (∆ηµιουργοί) 

Το παρόν WikiQuESD κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της παρούσας 

µεταπτυχιακής εργασίας. Ωστόσο, υπάρχει η προοπτική να εφαρµοστεί στη σχολική 

διαδικασία, καθώς και να προστεθεί forum. 
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ΠΑΝΩ ΜΕΝΟΥ 

 

 

LOOK 

Πρόκειται για µια σειρά γελοιογραφιών µε θέµα τη Βιώσιµη Κινητικότητα. 

LISTEN 

Παρουσιάζονται τραγούδια µε θέµα τη Βιώσιµη Κινητικότητα. 

DRAW 

Πώς θα ήταν άραγε οι δρόµοι αν δεν υπήρχαν αυτοκίνητα; 

Οι µαθητές καλούνται να σχεδιάσουν το όραµα τους σε ένα δρόµο χωρίς αυτοκίνητα. 

PLAY 

Παρατίθεται µια ιστοσελίδα µε παιχνίδια Κυκλοφοριακής Αγωγής. 

WATCH  

Το σχολείο Chalfonts στέλνει το µήνυµα του για τη Βιώσιµη Κινητικότητα. Έχει  

επινοήσει µάλιστα ένα αρκτικόλεξο µε την ονοµασία του. Οι µαθητές καλούνται να 

παρακολουθήσουν το σχετικό video. 

 

Cycle to school 

Half the journeys needed 

Always car share 

Low emission vehicles 

Fuel efficient driving 

On the bus 

Never leave your engine running 

Try to walk to school 

Sustainable transport policy 
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                                         Καταληκτικά σχόλια  

                                        Περιορισµοί της έρευνας 

 

Στην παρούσα έρευνα προσπαθήσαµε να δηµιουργήσουµε και να 

ακολουθήσουµε πιστά ένα αξιόπιστο και έγκυρο µεθοδολογικό σχέδιο. Ωστόσο 

παρουσιάζονται ορισµένοι περιορισµοί κυρίως λόγω του εύρους του θέµατός µας. 

� Εξετάζεται µόνο το έντυπο υλικό των εγχειριδίων (βιβλίο µαθητή, βιβλίο 

δασκάλου, τετράδιο εργασιών). ∆εν εξετάζεται το ακουστικό υλικό στην 

αυθεντική του µορφή (CDs) παρά αποκλειστικά από τις 

αποµαγνητοφωνήσεις στα βιβλία δασκάλου.  

� ∆ιερευνώνται αυτά καθαυτά τα εγχειρίδια και όχι η διαδικασία συγγραφής 

τους και η απήχησή τους στον εκπαιδευτικό χώρο. 

� Επιχειρείται µια συνοπτική διερεύνηση των ζητηµάτων της ΕΒΑ. Η ΕΒΑ 

αποτελεί έναν πολύπλευρο δυναµικό θεσµό, που αγγίζει όλες τις πτυχές της 

εκπαίδευσης. 

� Αντικείµενα έρευνας είναι το δίπτυχο Αγγλικά & ΕΒΑ, καθώς και το 

τρίπτυχο Αγγλικά, ΤΠΕ & ΕΒΑ.   

� Η ιστοεξερεύνηση WikiQuESD δεν εφαρµόστηκε στη σχολική τάξη. 

                                   Προτάσεις για µελλοντική έρευνα 

       

Το ερευνητικό πεδίο της ΕΒΑ είναι δυναµικό. Αναδιαµορφώνεται σύµφωνα µε 

τις οικονοµικές, κοινωνικοπολιτισµικές , οικολογικές και πολιτικές εξελίξεις. 

Μια ερευνητική εργασία όπως η παρούσα συνιστά µόνο µια ψηφίδα στο 

µωσαϊκό της ΕΒΑ. Ανταποκρίνεται σε ορισµένα ερευνητικά ερωτήµατα ενώ γεννά 

πληθώρα άλλων. 
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Μέσα από τον προβληµατισµό που δηµιούργησε η παρούσα έρευνα, 

τίθενται οι εξής ερευνητικές προτάσεις: 

� Αξιολόγηση όλων των σχολικών εγχειριδίων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως 

προς τη συµβολή τους στην προώθηση της ΕΒΑ. 

� Αξιολόγηση σε τέσσερις φάσεις, δηλαδή κατά τη διάρκεια της συγγραφής, της 

έγκρισης, της πιλοτικής εφαρµογής και της χρήσης του εγχειριδίων στη σχολική 

τάξη. 

� ∆ιαθεµατικότητα, ∆ιαπολιτισµικότητα & ΕΒΑ στην υποχρεωτική εκπαίδευση 

� Αγγλικά & ΕΒΑ στη Β/θµια Εκπαίδευση 

� Αγγλικά, ΤΠΕ & ΕΒΑ στη Β/θµια Εκπαίδευση. 

  Κατακλείδα 

 
( English 6th grade, Pupil’s: 90) 

 

Το απόφθεγµα του Ghandi εµπερικλείει 

όλη την ουσία της Βιώσιµης Ανάπτυξης. Θίγει το 

θέµα της αναγκαιότητας να προσαρµόσουµε τις 

επιθυµίες µας στις ανάγκες µας, καθώς οι 

δυνατότητες του πλανήτη µας είναι περιορισµένες. 

Ανατρέχοντας στην ελληνική 

µυθολογία βρίσκουµε τους µύθους του 

Μίδα και του Ερυσίχθονα, ο µεν πρώτος 

αντιλήφθηκε εγκαίρως πόσο καταστροφική ήταν η απληστία του για εκείνον, τους 

άλλους και το φυσικό περιβάλλον ενώ ο Ερυσίχθονας συνεχίζοντας το 

καταστροφικό του έργο, οδήγησε τον εαυτό του στο θάνατο. 

Συµπερασµατικά πρέπει µε τη βοήθεια της παράδοσης, της αγωγής και της 

εκπαίδευσης να δούµε τον κόσµο ως «κτίση» και όχι ως «κτήση», ώστε να 

µπορέσουµε να συµβιώσουµε µε αρµονία. 
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Παράρτηµα II: Πίνακες περιεχοµένων εγχειριδίων Αγγλικής 
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  «ΑΓΓΛΙΚΑ Ε΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ»  
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«ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤ΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ» 
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