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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ανακοίνωση που ακολουθεί περιγράφει περιληπτικά το σκεπτικό του προγράµµατος 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «∆ιαφήµιση και περιβάλλον» 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. 
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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» (Φλογαϊτη, 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. 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 
20 αιώνα. µε την ανάπτυξη των Μ. Μ. Ε. συνδέεται καταλυτικά µε το σηµαίνοντα ρόλο της 
διαφήµισης. 

  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 
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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.  

  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 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) 

  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 παρακολούθησαν 164 µαθητές από έξι σχολεία , πέντε Λύκεια και 
ένα Γυµνάσιο, της 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. 
• 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. 
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• 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 
  1η φάση – Γνωριµία: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. (Χρόνος:30΄) 
  2η φάση – Ανάλυση: 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 κυρίως 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. ( Χρόνος: 60΄).  
  3η φάση – Ερµηνεία: 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. Η δεύτερη οµάδα έχει στο επίκεντρο του προβληµατισµού της τα στερεότυπα και τις 
αξίες που προβάλλονται µέσα από τα µηνύµατα. Και οι δύο οµάδες έχουν στη διάθεσή τους 
πρωτότυπες διαφηµίσεις, στατιστικά στοιχεία, άρθρα του ηµερήσιου και περιοδικού τύπου. Είναι 
δυνατόν αντί τα στοιχεία να δοθούν έτοιµα από τον διδάσκοντα να ζητηθεί από τα παιδιά να 
αναζητήσουν τις πληροφορίες σε διευθύνσεις του διαδικτύου, όπως στο site του  Ο.Η.Ε, 
www.unep.org,  ή να αξιοποιήσουν τα στατιστικά δεδοµένα ηλεκτρονικών εγκυκλοπαιδειών, για 
παράδειγµα της Britannica, ή σε µια οργανωµένη από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό βάση 
δεδοµένων. Η εργασία αυτή γίνεται µε χρήση φύλλων εργασίας Οι δύο οµάδες παρουσιάζουν τα 
συµπεράσµατά τους σε ολοµέλεια,  είτε µε παράγωγη εγγράφων στο Word, Excel, είτε µε 
δηµιουργία µηνυµάτων. (Χρόνος:60΄) 
  4η φάση – επέκταση:  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. Είναι βέβαια δυνατόν να τεθούν και διαφορετικά ανάλογα 
µε τα ενδιαφέροντα των παιδιών και τις ανάγκες της διδακτικής πράξης. ∆ιαφηµιστικά µηνύµατα,  
αξιοποίηση µηχανών αναζήτησης του διαδικτύου, επίσκεψη σε συγκεκριµένα site είτε εταιρειών, 
όπως της Shell, ή της Levi΄s ,είτε σε οργανώσεις, όπως της Greenpeace ή της Corpwatch. Με 
στόχο µέσα από τα θραύσµατα των πληροφοριών  να αναδυθεί µια άλλη πραγµατικότητα ξέχωρη 
της διαφηµιστικής. Όπου η χαρούµενη 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, των µεγάλων αλυσίδων fast food εστιατορίων από τη µια και των 
συνεπειών της επικράτησης αυτού του είδους διατροφής από την άλλη. 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.  Μέσα από παρουσιάσεις, δραµατοποίηση, 
ερµηνεία διαγραµµάτων, και στατιστικών, δηµιουργία µηνυµάτων, ο κύριος στόχος µας θα είναι η 
αναζήτηση των ορίων της σηµερινής µορφής ανάπτυξης.(Χρόνος:60) 
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  5η φάση – Παραγωγή: Στο τέλος του προγράµµατος δίνεται η ευκαιρία για παραγωγή από τους 
µαθητές επιστολών σε µέσο µαζικής ενηµέρωσης, δραµατοποίησης, παρωδίας διαφηµιστικών 
µηνυµάτων, 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. 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. (Χρόνος:60΄) 
  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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 να 
καταλήξει στην επικράτηση της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης, της δηµοκρατίας, σε αρµονική 
συνύπαρξη µε το πλασµατικά αποκοµµένο κοµµάτι του εαυτού τους, τη φύση είναι µια 
εναλλακτική προσέγγιση. 
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