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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ανακοίνωση που ακολουθεί περιγράφει τη φιλοσοφία  του προγράµµατος περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης «∆ιαφήµιση και περιβάλλον. Μια ερµηνεία του κόσµου µας µέσα από τη µατιά της 
διαφήµισης» µε ιδιαίτερη αναφορά στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου. 
Προηγείται µια συνοπτική παρουσίαση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της διαφήµισης και 
της αξίας της σύγχρονης τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πράξη και ακολουθεί η παρουσίαση 
των συγκεκριµένων δραστηριοτήτων. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Περιβάλλον, εκπαίδευση, διαφήµιση, ανάπτυξη, νέες           
τεχνολογίες.  

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  Η περιβαλλοντική εκπαίδευση (Π.Ε) αποτελεί σήµερα µια θεσµοθετηµένη στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα, ιδιαίτερα των αναπτυγµένων οικονοµικά χωρών, διαδικασία «που 
οδηγεί µε την αναγνώριση αξιών και τη διασαφήνιση εννοιών, στην ανάπτυξη των  
ικανοτήτων και των στάσεων που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίµηση της 
συσχέτισης ανθρώπου, πολιτισµού και βιοφυσικού περιβάλλοντος. Η Περιβαλλοντική 
εκπαίδευση συνεπάγεται επίσης άσκηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη 
διαµόρφωση ενός κώδικα συµπεριφοράς του κάθε ατόµου ξεχωριστά γύρω από τα 
προβλήµατα που αφορούν στην ποιότητα του περιβάλλοντος.» (Φλογαΐτη, 1998:119).  
  Ο ορισµός αυτός δόθηκε στη συνάντηση εργασίας στο Carson City της Νεβάδα, το 1970. 
Τα διεθνή συνέδρια που ακολούθησαν ως απάντηση στην  όξυνση των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων του πλανήτη εµπλούτισαν µε προσθήκες και τροποποιήσεις τον πρώτο αυτό 
ορισµό δίνοντας στην περιβαλλοντική σκέψη πρωτεύουσα θέση στον προβληµατισµό απλών 
ανθρώπων, αλλά και κυβερνήσεων. Το διεθνές συνέδριο του Βελιγραδίου αναλύοντας 
περισσότερο τους στόχους οδηγείται στην ακόλουθη διάκριση: Συνειδητοποίηση του 
περιβάλλοντος και των προβληµάτων του, απόκτηση γνώσεων, διαµόρφωση στάσεων, ώστε 
οι κοινωνικές οµάδες και τα άτοµα να επιθυµούν να συµµετάσχουν ενεργά στη βελτίωση και 
προστασία του περιβάλλοντός τους, ανάπτυξη της ικανότητας αξιολόγησης των µέτρων που 
λαµβάνονται και τέλος ανάπτυξη της αίσθησης υπευθυνότητας και ανάγκης για άµεση 
δράση. (Φλογαΐτη, 1998:136).   Στη διάσκεψη της Τιφλίδας, µια διακυβερνητική διάσκεψη 
που πραγµατοποιήθηκε το 1977, καθορίστηκαν ως βασικά χαρακτηριστικά της Π.Ε ο 
προσανατολισµός στη λύση προβληµάτων, η διεπιστηµονική προσέγγιση, η ενσωµάτωση της 
εκπαίδευσης στην κοινωνία και ο διαρκής της χαρακτήρας, η χρήση διάφορων εκπαιδευτικών 
χώρων και ευρείας ποικιλίας εκπαιδευτικών προσεγγίσεων µε έµφαση στις πρακτικές 



204                                                                       4ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 – 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών  
 

 

δραστηριότητες και τις προσωπικές εµπειρίες (Η ∆ιακήρυξη της Τιφλίδας, 1999:17,26-27)    
Στο Ρίο το 1992, 147 ηγέτες κρατών συνοµολόγησαν την επιθυµία τους να περάσουν σε µια 
άλλη µορφή ανάπτυξης, σεβόµενη περισσότερο τις ευαίσθητες ισορροπίες του γήινου 
οικοσυστήµατος. Θα έπρεπε να είµαστε ικανοποιηµένοι. 
  Η εποχή µας, όµως, δεν µας αφήνει να εφησυχάσουµε, καθώς το παγκόσµιο κεφάλαιο 
καταργώντας τα εθνικά σύνορα προωθεί µια κάθε άλλο παρά βιώσιµη ανάπτυξη, 
προτάσσοντας την κυριαρχία της αγοράς και αναγορεύοντας σε πρωταρχική αξία την 
ελευθερία του εµπορίου Ενός εµπορίου που τουλάχιστον από τη βιοµηχανική επανάσταση 
και µετά και ιδιαίτερα κατά τον 20ο αιώνα. µε την ανάπτυξη των Μ. Μ. Ε. συνδέεται 
καταλυτικά µε το σηµαίνοντα ρόλο της διαφήµισης. Πώς ερµηνεύεται η σύνδεση αυτή; Η 
απάντηση κρύβεται κάτω από τον όγκο και την πληθώρα των βιοµηχανικών προϊόντων του 
αναπτυγµένου κόσµου. Ο όγκος αυτός θα προξενούσε τεράστια προβλήµατα, εάν δεν 
καταναλώνονταν γρήγορα και εάν η γενική ιδεολογία της κοινωνίας δεν συµφωνούσε µε τον 
τρόπο ζωής που συνδέεται µε την καταναλωτική κοινωνία. Η διαφήµιση επιχειρεί να 
χειραγωγήσει τους ανθρώπους µε τέτοιο τρόπο, ώστε αγοράζοντας ένα αγαθό, να αγοράζουν 
µαζί και έναν τρόπο ζωής µέσα σε µια ατµόσφαιρα «επαρκώς καταναλωτική» (Dyer, 
1992:14-15). 
  Είναι γεγονός πως η πρωταρχική  λειτουργία της διαφήµισης αποσκοπεί στο να γνωρίσει 
στο κοινό ένα ευρύ φάσµα καταναλωτικών αγαθών και, εποµένως, να υποστηρίξει την 
οικονοµία της ελεύθερης αγοράς. Όσο, όµως, µε την πάροδο του χρόνου, εµπλέκεται όλο και 
περισσότερο στην εκµετάλλευση κοινωνικών  αξιών και στάσεων, είναι δυνατόν να 
υποστηριχθεί ότι η διαφήµιση αρχίζει να εκπληρώνει µια λειτουργία την οποία παραδοσιακά 
εκπλήρωναν παλαιότερα η τέχνη ή η θρησκεία. Ορισµένοι κριτικοί της διαφήµισης 
ισχυρίσθηκαν ακόµα ότι λειτουργεί µε τον τρόπο που λειτουργούν οι µύθοι στις πρωτόγονες 
κοινωνίες, προσφέροντας στους ανθρώπους απλές ιστορίες και εξηγήσεις που µεταφέρουν 
αξίες και ιδανικά και διαµέσου των οποίων οι άνθρωποι οργανώνουν τις σκέψεις και τις 
εµπειρίες τους και κατανοούν τον κόσµο µέσα στον οποίο ζουν. (Dyer, 1992:10) Εποµένως η 
διαφήµιση, στοχεύοντας να επηρεάσει το κοινό προς την κατεύθυνση της αγοράς ενός 
προϊόντος ή την υιοθέτηση µιας συµπεριφοράς ή στάσης, «ερµηνεύει» την πραγµατικότητα  
  Αυτή η «ερµηνεία» η συνθεµένη µε κείµενα, λέξεις, εικόνες, η τόσο ελκυστική ιδιαίτερα 
στα παιδιά είναι δυνατόν να αποτελέσει προνοµιακό πεδίο έρευνας για την Π.Ε. Μας δίνει 
την ευκαιρία, προωθώντας την κριτική αντιµετώπιση των διαφηµιστικών µηνυµάτων, να 
θέσουµε περιβαλλοντικά προβλήµατα, τοπικά και παγκόσµια, τα οποία άµεσα ή έµµεσα 
συνδέονται µε την προβαλλόµενη ερµηνεία, να αποτυπώσουµε µέσα από τα µηνύµατα τα 
χαρακτηριστικά της σχέσης ανθρώπου και φύσης, προωθώντας ένα νέο ήθος στη σχέση 
αυτή, να αναγνωρίσουµε, σε αναλογία, τη µορφή των κοινωνικών σχέσεων της εποχής µας, 
προβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό την ανάγκη για αλλαγές στην οικονοµία και κοινωνία και 
οδηγώντας στη συνειδητοποίηση της ανάγκης για ανάληψη σχετικής δράσης.  
  Άλλωστε στην πρόταση 16 της διακήρυξης της Τιφλίδας αναφέρεται πως «…οι γενικότερες 
καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών επιτρέπουν στους τελευταίους να επηρεάζουν έµµεσα 
σε σηµαντικό βαθµό τα αποτελέσµατα της κατανάλωσης στο περιβάλλον και στη 
χρησιµοποίηση των φυσικών πόρων» και προτείνεται στα κράτη µέλη «…να δώσουν 
περισσότερη προσοχή στις επιζήµιες για το περιβάλλον καταναλωτικές συνήθειες και στη 
σπατάλη και βλαβερότητα των καταναλωτικών αγαθών… να προτρέψουν τα µέσα µαζικής 
επικοινωνίας στη συνειδητοποίηση του διδακτικού ρόλου...να εισαγάγουν τα ζητήµατα αυτά 
στα προγράµµατα σχολικής και µη σχολικής εκπαίδευσης» (Φλογαΐτη, 1998:266-267) 
 Είναι, επίσης, γεγονός πως η  σύγχρονη τεχνολογία συµβάλλει αποτελεσµατικά όχι µόνο στη 
χωρίς όρια και φραγµούς οικονοµική ανάπτυξη, αλλά και στην αποτελεσµατικότερη 
διαδικασία της µάθησης. Ο υπολογιστής και οι τεχνολογίες που ενσωµατώνει για τη 
διαχείριση πληθώρας συστηµάτων συµβόλων, ιδιαίτερα µε τις τεχνολογίες των 
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αλληλεπιδραστικών (ή διαλογικών) πολυµέσων και της εικονικής πραγµατικότητας, 
θεωρείται σήµερα το µέσο που περικλείει και συνδυάζει τεχνολογίες, σύµβολα και 
δυνατότητες επεξεργασίας από όλα τα χρησιµοποιούµενα µέχρι τώρα µέσα. Θεωρείται 
εποµένως σήµερα ως το προσφορότερο επικουρικό εργαλείο στη διαδικασία της 
διδασκαλίας. (Α. Μικρόπουλος) Στο θεµελιακό για την Π.Ε κείµενο την διακυβερνητικής 
διάσκεψης της Τιφλίδας, αναφέρεται µέσα στις παραµέτρους του περιβάλλοντος, και το 
τεχνολογικό περιβάλλον πέρα από το φυσικό και το κοινωνικό (πρόταση 2) (Φλογαΐτη, 
1998:253). Και στη διακήρυξη της Θεσσαλονίκης το 1997 προβάλλεται η ανάγκη, να 
αξιοποιηθεί το πλήρες δυναµικό των νέων πληροφοριακών συστηµάτων, ορθά, για την 
πληροφόρηση του κοινού. 
  Από την άλλη ο υπολογιστής δεν παύει να αποτελεί, µε τη συνεχή αύξηση της ισχύος  του 
και την κατάληψη ολοένα και µεγαλύτερου µέρους στην καθηµερινότητα εκατοµµυρίων 
ανθρώπων, την απόδειξη των δυνατοτήτων µιας χωρίς όρια τεχνολογικής ανάπτυξης που 
βέβαια τοποθετείται στο επίκεντρο της προβληµατικής των περιβαλλοντικών µας οµάδων. 

  
       ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π. Ε.  «∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 

  Με βάση τις παραδοχές που εκτέθηκαν ως  τώρα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου-Κορδελιού τη σχολική χρονιά 2001-2002  
πεντάωρο πρόγραµµα µε τίτλο  «∆ιαφήµιση και περιβάλλον». Η ηλικιακή οµάδα στην οποία 
απευθυνόταν ήταν οριοθετηµένη στις Λυκειακές τάξεις µε δυνατότητα προσαρµογής των 
δραστηριοτήτων για το Γυµνάσιο. Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε πιλοτικά τη σχολική χρονιά 
2001-2003 και την τρέχουσα σχολική χρονιά  2003-2004 βρίσκεται στην φάση της έκδοσής 
του. Η σχεδίασή του είχε ως γνώµονα την παροχή ποικίλων δραστηριοτήτων στον 
εκπαιδευτικό και την Περιβαλλοντική του οµάδα, ώστε να επιλέγονται κάθε φορά οι 
περισσότερο κατάλληλες για την ηλικία, τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες, τους στόχους που 
τίθενται στην οργάνωση  ενός προγράµµατος .Π.Ε.  Όταν πρόκειται για πρόγραµµα 
πεντάωρης διάρκειας, υλοποιούµενο στους χώρους του κέντρου, τότε ακολουθείται µια 
συγκεκριµένη πορεία µε τις εξής φάσεις: Γνωριµία-θέση προβλήµατος, ανάλυση, επέκταση, 
παραγωγή. Σε κάθε φάση επιλέγονται κάθε φορά οι περισσότερο κατάλληλες 
δραστηριότητες σε σχέση µε το χρόνο και τις ανάγκες των παιδιών. Βασικά κριτήρια  η 
εµπλοκή των µαθητών σε µια παιδαγωγική διαδικασία  µε τη µορφή της επίλυσης ενός 
προβλήµατος, της έρευνας, της συζήτησης, της παρουσίασης, του θεατρικού παιχνιδιού. 
 Το πρόγραµµα παρακολούθησαν ως τώρα  πάνω από 450 µαθητές από  σχολεία  της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας. Μεθοδολογικά 
υιοθετήθηκε η µέθοδος «project». 

 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
• Να  κατανοήσουν την αξία του λόγου και της εικόνας των διαφηµίσεων ως πηγές 

πληροφοριών για την εποχή τους.  
• Να συνειδητοποιήσουν την αντίθεση ανάµεσα στον λόγο και στην εικόνα των 

διαφηµίσεων από τη µια και την πραγµατικότητα από την άλλη. 
• Να γνωρίσουν τα διαφηµιστικά τεχνάσµατα, τα µέσα πειθούς των δηµιουργών των 

διαφηµίσεων, ώστε να τα αξιοποιήσουν αργότερα προς µια άλλη κατεύθυνση. 
• Να καθορίσουν τη θέση του φυσικού περιβάλλοντος στο διαφηµιστικό µήνυµα,  

προβαίνοντας σε κρίσεις για τη σχέση  ανθρώπου και  φύσης.  
• Να αποτυπώσουν την «ερµηνεία» του διαφηµιστικού µηνύµατος, παρουσιάζοντας τις 

προωθούµενες στάσεις, συµπεριφορές, αξίες. 
• Να αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο προχωρώντας στην κριτική τους 

επεξεργασία, τη σύνθεση και την παρουσίαση των συµπερασµάτων. 
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• Να ερευνήσουν για τη στάση των συνανθρώπων τους απέναντι στο θέµα. 
• Να αναπτυχθεί η διαλεκτική ικανότητα των µαθητών µε χρήση κατάλληλων 

επιχειρηµάτων σε οργανωµένη συζήτηση. 
• Να αναπτυχθεί η κριτική στάση απέναντι στα διαφηµιστικά µηνύµατα και την πληθώρα 

των πληροφοριών µε τις οποίες έρχονται καθηµερινά σε επαφή. 
• Να αναλάβουν  δράση µε παραγωγή και δηµοσιοποίηση σχετικών κειµένων ή 

µηνυµάτων. 
  Οι µαθητές έχουν  την δυνατότητα να αξιοποιήσουν το δίκτυο υπολογιστών του  
Κ.Π.Ε. για  επεξεργασία µηνυµάτων, παραγωγή κειµένων, δηµιουργία λογιστικών φύλλων 
και διαγραµµάτων, άντληση πληροφοριών, δηµιουργία παρουσιάσεων,  δηµιουργία 
µηνυµάτων, δηµοσιοποίηση και επικοινωνία. 
 
Β.  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Κ.Π.Ε. 
   
1Η ΦΑΣΗ – ΓΝΩΡΙΜΙΑ-ΘΕΣΗ: 
  Το πρόγραµµα ξεκινά µε τη θέση του προβλήµατος. Η διαφήµιση, ο άνθρωπος και η φύση. 
Η εικόνα  και η πραγµατικότητα. Εικόνες, βίντεο, ήχοι µέσα από µια παρουσίαση µε χρήση 
κατάλληλου λογισµικού αποτελούν τη βάση για µια συζήτηση που θέτει τα όρια των 
δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσουν. Στην πρώτη φάση εφαρµογής του προγράµµατος 
αξιοποιούµε µια ηλεκτρονική παρουσίαση στην οποία γίνεται µια παρουσίαση των 
γνωρισµάτων της διαφήµισης, παρουσιάζεται µια µικρή ιστορική αναδροµή και ανάλογα µε 
την οµάδα παρακολουθούµε ένα ολιγόλεπτο video µε εικόνες της ζωής στη Θεσσαλονίκη. 
Όλα αυτά δίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές µας να γνωρίσουν διαφορετικούς ορισµούς 
της διαφήµισης και να καταλήξουν στον δικό τους συνθετικό ορισµό, να πληροφορηθούν 
συνοπτικά για την ιστορική της εξέλιξη, να  επισηµάνουν το γεγονός της αλλαγής της 
µορφής και του περιεχοµένου των διαφηµιστικών µηνυµάτων ανάλογα µε την εποχή, να  
κατανοήσουν την αξία του λόγου και της εικόνας των διαφηµίσεων ως πηγές πληροφοριών 
για την εποχή τους, να διαιρέσουν την έννοια αναζητώντας τις µορφές, τα είδη των 
µηνυµάτων και να τα ταξινοµήσουν αξιοποιώντας ένα συγκεκριµένο κριτήριο. Τέλος να 
προχωρήσουν σε µια πρώτη εκτίµηση της εξάπλωσης των διαφηµίσεων στη σύγχρονη εποχή 
και να αποτιµήσουν τη σηµασία της για τον άνθρωπο και το περιβάλλον του. Η εργασία 
υλοποιείται ή µε οργανωµένη συζήτηση ή µε χρήση υπολογιστή σε οµάδες των τεσσάρων 
και συµπλήρωση φύλλων εργασίας. Προηγείται όλων αυτών η γνωριµία µε τα παιδιά µε 
δραστηριότητα στηριγµένη σε καρτέλες µε διαφηµιστικές εικόνες και µικρά κειµενάκια. 
Μοιράζονται στα παιδιά και ακολουθεί µε γρήγορο ρυθµό η παρουσίαση από κάθε παιδί της 
κάρτας του και µικρή συζήτηση ανάλογα µε τις απαντήσεις. Ταυτόχρονα τα παιδιά 
αναφέρουν και το όνοµά τους.  
  
2Η ΦΑΣΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ:  
  Η ανάλυση  είναι µια αρκετά σηµαντική διαδροµή στην αναζήτησή µας. Με την αξιοποίηση 
λογισµικού επεξεργασίας εικόνων και βίντεο µε απλές όσο γίνεται ενέργειες των παιδιών 
επιδιώκεται να αναλυθούν τα τηλεοπτικά και έντυπα µηνύµατα, ώστε να βρεθούν τα 
συστατικά µέρη τα οποία συναποτελούν ένα διαφηµιστικό µήνυµα και ο τρόπος µε τον οποίο 
συγκροτούνται σε ένα ενιαίο σύνολο. Είναι πιθανό να προχωρήσουµε στη συνέχεια σε 
παραγωγή µηνυµάτων. Ανοίγουν αρχεία µε διαφηµίσεις έντυπες ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές, 
διαδικτύου. Τα παιδιά πρέπει να   παρουσιάσουν τα κοινά γνωρίσµατα και τις διαφορές που 
εντοπίσανε ως προς τη µορφή και το περιεχόµενο. Εξετάζουµε το λόγο, την εικόνα, τον ήχο, 
το είδος της επίκλησης, τις µεταφορές ή τις µετωνυµίες. Έχει σχεδιαστεί, αλλά δεν 
εφαρµόστηκε δραστηριότητα µε χρήση προγράµµατος επεξεργασίας βίντεο. 
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3Η ΦΑΣΗ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ: 
  Επίκεντρο του προβληµατισµού των οµάδων µας η φύση και ο άνθρωπος. Η µια οµάδα 
ασχολείται µε τη σχέση ανθρώπου και φύσης, όπως αυτή αποτυπώνεται στις διαφηµίσεις. Οι 
µαθητές χωρισµένοι σε 4 υποοµάδες ασχολούνται µε την σχέση διαφήµισης και φύσης. 
Ακολουθείται το εξής σενάριο. Υποτίθεται ότι οι µαθητές µας είναι επισκέπτες ενός 
µακρινού πολιτισµού στην γη του 2500. Επισκέπτονται το µουσείο γήινης ιστορίας και 
παρακολουθούν στις οθόνες του υπολογιστή τους µια παρουσίαση που περιλαµβάνει ένα 
βίντεο 12 λεπτών µε αποσπάσµατα από ντοκιµαντέρ της εποχής (20οςαι). Στη συνέχεια η 
πρώτη και η δεύτερη υποοµάδα  ανοίγουν αρχείο µε τηλεοπτικές και έντυπες διαφηµίσεις 
προσπαθώντας  να τις αναλύσουν, ώστε να απαντήσουν στις ερωτήσεις συγκεκριµένου  
φύλλου εργασίας. Η τρίτη υποοµάδα: ανοίγει αρχείο µε στατιστικά δεδοµένα που 
φανερώνουν την κατάσταση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος το 2002. Είναι 
δυνατόν αντί τα στοιχεία να δοθούν έτοιµα από τον διδάσκοντα να ζητηθεί από τα παιδιά να 
αναζητήσουν τις πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.unep.org,  ή να 
αξιοποιήσουν τα στατιστικά δεδοµένα της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Britannica. Η 
εργασία αυτή γίνεται µε χρήση φύλλων εργασίας, στα οποία ζητούνται συγκεκριµένα 
στοιχεία, για τη στάθµη των νερών της θάλασσας, το εµπόριο ξυλείας στον κόσµο, τη 
βιοµηχανική παραγωγή, το διοξείδιο του άνθρακα. 
  Η τέταρτη υποοµάδα απαντά  σε ερωτήµατα που ανακύπτουν από το βίντεο. Αφού 
τελειώσει η εργασία σε υποοµάδες, όλη η οµάδα καταλήγει στο τελικό συµπέρασµα και 
αποφασίζει τη µορφή και τον τρόπο της παρουσίασης στα παιδιά της δεύτερης οµάδας.  
  Η δεύτερη οµάδα έχει στο επίκεντρο του προβληµατισµού της τα στερεότυπα και τις αξίες 
που προβάλλονται µέσα από τα µηνύµατα. Οι στόχοι µας είναι οι ακόλουθοι: Να ασκήσουν 
την ικανότητα της ανάλυσης  στατιστικών πινάκων και γραφηµάτων, να  συνειδητοποιήσουν 
τη σηµασία των αξιών και στερεοτύπων στην καθηµερινή µας ζωή, να κατανοήσουν τη 
σύνδεση των προβαλλόµενων µηνυµάτων µε συγκεκριµένες αξίες και στερεότυπα., να 
ερµηνεύσουν την σχέση αυτή., να καταγράψουν τα πιθανά θετικά ή αρνητικά αποτελέσµατα 
στις ανθρώπινες σχέσεις σήµερα., να διατυπώσουν τις κρίσεις τους µε αφορµή συγκεκριµένα 
µηνύµατα, ως προς τις αξίες-στερεότυπα και την επίδρασή τους, να καλλιεργήσουν την 
ικανότητά τους στην παρουσίαση των απόψεών τους σε συζήτηση, να κατασκευάσουν ένα 
µήνυµα εκφράζοντας τις δικές τους αντιλήψεις ως προς το προβαλλόµενο πρότυπο. 
  Γίνονται δύο υποοµάδες, η µία ασχολείται µε τις αξίες και η άλλη µε τα στερεότυπα. Η 
κάθε οµάδα ανοίγει αρχεία εικόνων και στατιστικών πινάκων και συµπληρώνει φύλλα 
εργασίας. Στο τέλος, αφού γίνει η σύνθεση των απόψεων και των δύο υποοµάδων 
παρουσιάζεται στα παιδιά που ασχολήθηκαν µε τη δραστηριότητα για τον άνθρωπο και τη 
φύση 
 

         4Η ΦΑΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ:  
  Προχωρούν τώρα οι οµάδες µας σε µια προσπάθεια ανάλυσης συγκεκριµένων θεµάτων που 
µας δίνουν τη δυνατότητα να δούµε πως συµπλέκονται ο άνθρωπος και η φύση το φυσικό και 
κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον. Τα θέµατα είναι: το πετρέλαιο, η  ενδυµασία, ο καπνός 
και η διατροφή. Στόχοι: Να συνειδητοποιηθεί η αντίθεση ανάµεσα στην εικόνα και τον λόγο 
των διαφηµίσεων των ενδυµάτων, των προϊόντων καπνού, των ειδών διατροφής και 
πετρελαϊκών εταιρειών και την πραγµατικότητα σε σχέση µε τις αρνητικές επιπτώσεις στην 
υγεία των καταναλωτών και το φυσικό περιβάλλον. 
  
I. ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑ 

  Οι γενικοί στόχοι είναι οι ακόλουθοι: 
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• Συσχέτιση του διαφηµιστικού µηνύµατος µε τις διαδικασίες και συνθήκες 
παραγωγής του διαφηµιζόµενου προϊόντος. 

• Ανάπτυξη κριτικής στάσης απέναντι στα διαφηµιστικά µηνύµατα. 
• Ανάπτυξη ικανότητας αναζήτησης και σύνθεσης πληροφοριών. 
• Βελτίωση της ικανότητας παρουσίασης ενός θέµατος  

 Τα παιδιά ανοίγουν πρώτα ένα αρχείο του word µε ένα άρθρο εφηµερίδας µε τίτλο «Το 
µακρύ ταξίδι ενός τζιν». Στη συνέχεια ανοίγουν δύο αρχεία του ppt, το πρώτο µε θέµα τις 
διαδικασίες παραγωγής και το δεύτερο µε θέµα τις συνθήκες παραγωγής. Πρόκειται για δύο 
πίνακες που συµπληρώνονται µε βάση το άρθρο. .Είναι προτιµότερο να συµπληρωθεί πρώτα 
ο πίνακας µε τις διαδικασίες παραγωγής και ύστερα µε τις συνθήκες. 
  Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση του πρώτου πίνακα, οι µαθητές αναζητούν µε τη 
βοήθεια ενός παγκόσµιου άτλαντα σε λογισµικό ή µε τη βοήθεια µηχανών αναζήτησης, τις 
περιοχές που συµµετέχουν στην παραγωγή του παντελονιού. Σε έναν πλαστικό παγκόσµιο 
χάρτη τοποθετούν σηµειώσεις πάνω σε κάθε χώρα που συµµετέχει στη διαδικασία 
παραγωγής του τζιν. Όταν ολοκληρωθεί η προηγούµενη δραστηριότητα ακολουθούν οι 
παρουσιάσεις των δύο πινάκων µε προβολή τους και του χάρτη. Η συζήτηση επικεντρώνεται 
στα ερωτήµατα: Τι υποβαθµίζει, τι αγνοεί ένα διαφηµιστικό µήνυµα. Τίθενται ζητήµατα 
παιδικής εργασίας, αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος, οικονοµικής ανισότητας 
ανάµεσα στις αναπτυγµένες χώρες της ∆ύσης και τις υπανάπτυκτες του Νότου. 
  Επικουρικά δεδοµένα για τις συνθήκες εργασίας των εργατών σε µεγάλες πολυεθνικές 
εταιρείες είναι δυνατόν να αντληθούν και να παρουσιαστούν στην συζήτηση από τις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://www.corpwatch.org και http://www.adbusters.org. Με στόχο 
µέσα από τα θραύσµατα των πληροφοριών  να αναδυθεί µια άλλη πραγµατικότητα ξέχωρη 
της διαφηµιστικής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Εικόνα 1:Συµπληρωµένος πίνακας για την διαδικασία παραγωγής 
  
II. Ο ΚΑΠΝΟΣ 
 Θέλοντας να γίνει κατανοητή η σηµασία της καπνοκαλλιέργειας και ευρύτερα των 
οικονοµικών δραστηριοτήτων που συνδέονται µε την παραγωγή και διακίνηση καπνικών 
προϊόντων για µια χώρα σαν την Ελλάδα., να φανερωθεί το µέγεθος των επιπτώσεων του 
καπνίσµατος στην ανθρώπινη υγεία, να αναπτυχθεί η ικανότητα αναζήτησης της 
πληροφορίας στο διαδίκτυο, της κριτικής επεξεργασίας, σύνθεσης των συµπερασµάτων και 
διεξαγωγής συζήτησης µε χρήση κατάλληλων επιχειρηµάτων χωρίζουµε τους µαθητές σε 
δύο οµάδες. 
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 Και οι δύο οµάδες αναλύουν αρχικά διαφηµιστικά µηνύµατα τσιγάρων, αλλά και µηνύµατα 
αντικαπνιστικά. Η έµφαση δίνεται στις προβαλλόµενες αξίες και τον τρόπο προβολής τους. 
  Η πρώτη οµάδα στη συνέχεια προσπαθεί να αντλήσει επιχειρήµατα υπέρ της συνήθειας του 
καπνίσµατος και γενικότερα των δραστηριοτήτων που συνδέονται µε τον καπνό µέσα από 
µηχανές αναζήτησης. Στο πλαίσιο αυτό συλλέγουµε και στατιστικά στοιχεία για την 
καπνοκαλλιέργεια στην Ελλάδα. 
  Η δεύτερη οµάδα αναζητά επιχειρήµατα κατά της χρήσης του τσιγάρου, αλλά και 
αντικαπνιστικά µηνύµατα  ∆ηµιουργούνται παρουσιάσεις µε τα επιχειρήµατα κάθε πλευράς 
οι οποίες προβάλλονται µαζί µε τα αντίστοιχα µηνύµατα.  
  Οι υπόλοιπες οµάδες αναδεικνύουν την πιο πειστική παρουσίαση. Η δραστηριότητα παίρνει 
επίσης τη µορφή συζήτησης µε ανάδειξη στο τέλος της οµάδας που έπεισε περισσότερο. 
  Τίθεται στο τέλος το ερώτηµα: Τι είναι πιο σηµαντικό; Οι θέσεις εργασίας και τα 
οικονοµικά οφέλη των δραστηριοτήτων που συνδέονται µε τον καπνό ή η υγεία και τα 
αυτονόητα οφέλη της για το κοινωνικό σύνολο; Η απάντηση είναι συνάρτηση του τι 
θεωρείται σηµαντικό για µας σήµερα: Η ανάπτυξη και η οικονοµία ή η προστασία της υγείας 
και η προσπάθεια εύρεσης άλλων µορφών ανάπτυξης λιγότερο βλαπτικών για τον άνθρωπο; 

 
III. ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 Στη δραστηριότητα αυτή επιδιώκουµε: την κριτική εξέταση των διαφηµιστικών µηνυµάτων 
των πολυεθνικών του πετρελαίου και των µεγάλων αυτοκινητοβιοµηχανιών σε σχέση µε τις 
δραστηριότητές τους και την σύνδεσή τους µε το φαινόµενο του θερµοκηπίου και την 
αλλαγή του παγκοσµίου κλίµατος, τη συνειδητοποίηση της σηµασίας των διαφηµιστικών 
εκστρατειών για τις εταιρείες. τη  γνώση της θέσης των παραγωγών πετρελαίου απέναντι στο 
πρωτόκολλο του Κιότο και γενικότερα στις προσπάθειες µείωσης των εκποµπών διοξειδίου 
του άνθρακα και άλλων ρύπων που συµβάλλουν στην υπερθέρµανση του πλανήτη., την 
κατανόηση των συνεπειών της υπερθέρµανσης και την  ανάληψη δράσης µε τη µορφή 
επιστολών διαµαρτυρίας , email ή µε δηµιουργία µηνυµάτων. Αναζητούµε τα  sites µεγάλων 
πετρελαϊκών εταιρειών και προσπαθούµε να καταγράψουµε  τις θέσεις κάθε εταιρείας σε 
σχέση µε τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας και την υπερθέρµανση του πλανήτη. 
Αναζητούµε στοιχεία για το πρωτόκολλο του Κιότο και την υπερθέρµανση. Το site του 
Ο.Η.Ε http://unep.org παρέχει αρκετές πληροφορίες. Επισκεπτόµαστε το site της 
Greenpeace. http://www.greenpeace.org και εντοπίζουµε την έκθεσης «The oil industry and 
climate change.» 
 Εκεί αναζητούνται τα ακόλουθα στοιχεία: Σχέδια των εταιρειών για το µέλλον, η 
αξιοποίηση της διαφήµισης, η θέση των εταιρειών για το πρωτόκολλο του Κιότο. Στο τέλος 
ανακοινώνονται τα συµπεράσµατα µε έγγραφο κειµένου ή µε παρουσίαση και συντάσσεται 
επιστολή ή ηλεκτρονικό µήνυµα  µε αποδέκτη µέσο ενηµέρωσης ή µια µεγάλη εταιρεία. 
  Όλες οι προηγούµενες δραστηριότητες θέλουν να δηµιουργήσουν εκείνες τις προϋποθέσεις 
στις οποίες η άγνοια θα αντικατασταθεί από την επαφή µε προβλήµατα, όπως της 
υπερθέρµανσης του πλανήτη, της αδυναµίας ελέγχου της δύναµης των µεγάλων εταιρειών, 
της εκµετάλλευσης της παιδικής εργασίας, της σπατάλης των φυσικών πόρων, της αντίθεσης 
των συµφερόντων από τη µια των βιοµηχανιών καπνού και από την άλλη των ενεργητικών 
και µη καπνιστών. Όλα αυτά µαζί θα δώσουν στα παιδιά τη δυνατότητα να εντοπίσουν τη 
θεµελιακή διαφορά των συµφερόντων της κοινωνίας από τα συµφέροντα των εκπροσώπων 
της αγοράς.   
 

     5Η ΦΑΣΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ:  
 Στο τέλος του προγράµµατος δίνεται η ευκαιρία για παραγωγή από τους µαθητές επιστολών 
σε µέσο µαζικής ενηµέρωσης, δραµατοποίησης, παρωδίας διαφηµιστικών µηνυµάτων, 
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δηµιουργίας ιστοσελίδας ή αξιοποίηση χώρου άλλων ιστοσελίδων, όπως της ιστοσελίδας του 
Κέντρου www.users.otenet.gr/~kpe-thes, κατασκευής µηνυµάτων µε κοινωνικό περιεχόµενο.  
 Μια οµάδα αναλαµβάνει τη διεξαγωγή  έρευνας σε κεντρικά σηµεία του Ελευθερίου – 
Κορδελιού, την επεξεργασία και στο τέλος την παρουσίαση των ευρηµάτων. Τα παιδιά 
συζητούν και καταλήγουν στο τι ακριβώς επιθυµούν να ερευνήσουν, διατυπώνοντας στη 
συνέχεια τα ερωτήµατα της έρευνας. Ακολούθως µε τη συνοδεία εκπαιδευτικού µεταβαίνουν 
σε οµάδες των δύο σε κεντρικό σηµείο του Ελευθερίου-Κορδελιού στην οποία και αρχίζουν 
να ρωτούν περαστικούς σηµειώνοντας σε εδικό φύλλο τις απαντήσεις τους. Όταν έχει 
συµπληρωθεί ένας καθορισµένος για κάθε οµάδα αριθµός απαντήσεων αρχίζουµε την 
διαδικασία της συγκέντρωσης, οµαδοποίησης και επεξεργασίας των ευρηµάτων. 
∆ηµιουργείται ηλεκτρονική παρουσίαση µε τα συµπεράσµατα της έρευνας. 
 Η δηµοσιοποίηση των παραπάνω µπορεί να επιτευχθεί µε την τοποθέτηση στην ιστοσελίδα 
του κέντρου, ή του σχολείου, ή µε την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και της 
αποστολής τους σε Μ.Μ.Ε ή άλλους φορείς 
  
 
 

 
 
Εικόνα 2: Αποτελέσµατα έρευνας σε αρχείο excel 
  
IV. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

  Με το τέλος των δραστηριοτήτων µαθητές και συνοδοί εκπαιδευτικοί συµπληρώνουν 
σχετικό φύλλο αξιολόγησης. Το σηµαντικότερο στοιχείο, πάντως, για την αξιολόγηση ενός 
προγράµµατος Π.Ε πρέπει ίσως να αναζητηθεί στην αλλαγή στάσης, αξιών, νοοτροπίας. Σε 
ένα πεντάωρο πρόγραµµα αυτό δεν µπορεί να τεκµηριωθεί. Σε µια ευρύτερη χρονικά 
υλοποίηση είναι σκόπιµο να µελετηθεί. Η ανάληψη, όµως, δράσης µε την παραγωγή και 
δηµοσιοποίηση των συµπερασµάτων, µπορεί να λειτουργήσει ως αφετηρία, ως κίνητρο και 
αφορµή για ανάληψη άλλων ευρύτερων η µη ενεργειών. 
   Ο κόσµος υπάρχει για να καταλήξει σε ένα βιβλίο έλεγε ο Μαλαρµέ. Ο, κόσµος υπάρχει 
για να καταλήξει σε µια διαφήµιση αντικαταστάθηκε στην εποχή µας. Ο κόσµος υπάρχει για 
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να καταλήξει στην επικράτηση της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης, της δηµοκρατίας, σε 
αρµονική συνύπαρξη µε το πλασµατικά αποκοµµένο κοµµάτι του εαυτού µας, τη φύση είναι 
µια εναλλακτική προσέγγιση. 
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