Για να ξεφύγουµε από την καθηµερινότητα
Για να γλιτώσουµε από το άγχος και την πίεση των υποχρεώσεων
Για ανανέωση
Γιατί κάποιες φορές αισθανόµαστε µοναξιά
Για να επισκεφτούµε συγγενείς µας
Επειδή κάποιες φορές βαριόµαστε στον ίδιο τόπο
Για επαγγελµατικούς λόγους ή λόγους σπουδών
Γιατί στον τόπο που σκοπεύουµε να ταξιδέψουµε έχει καλύτερο καιρό
Για να διασκεδάσουµε
Για να απολαύσουµε τη ζωή
Για να γνωρίσουµε από κοντά τη φύση
Για να γνωρίσουµε νέους ανθρώπους
Επειδή θέλουµε να ζήσουµε δυνατές συγκινήσεις
Για να ξεφύγουµε από τον έλεγχο της οικογένειας
Γιατί θέλουµε να γνωρίσουµε καινούριους τόπους
o ∆ιέγραψε (Χ) 5 λόγους που θεωρείς λιγότερο σηµαντικούς.
o Αρίθµησε τους υπόλοιπους δέκα, ξεκινώντας και βάζοντας 1 στον σπουδαιότερο.
o ∆ικαιολόγησε πολύ σύντοµα την επιλογή του σπουδαιότερου!

∆ουλεύω µε το σχέδιο του τοπίου
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Παρατηρώ τα χρώµατα που κυριαρχούν.
Συνδυάζω τα χρώµατα µε τα είδη βλάστησης και τις καλλιέργειες.
Παρατηρώ τα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά (βουνά, λόφοι, λιβάδια,
λίµνη, ποτάµι ...).
Παρατηρώ τα όρια των οικοσυστηµάτων (δασικό – αστικό – αγροτικό –
υγρότοπος).
Παρατηρώ τα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης εποχής (του χρόνου).
Βρίσκω τα ¨σηµάδια¨ του ανθρώπου και τα ονοµάζω. Σηµάδια που σχετίζονται µε τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τις µεταφορές, τον τουρισµό,
µε τον πλούτο του περιβάλλοντος που εκµεταλλεύονται οι άνθρωποι.
Συµπληρώνω τις παρατηρήσεις µου στον πίνακα που ακολουθεί:
Οικοσυστήµατα

Καλλιέργειες

Γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά

Σηµάδια της εποχής

Σηµάδια του ανθρώπου
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Η λίµνη Πλαστήρα

Σε ποια κατηγορία επισκεπτών απευθύνεται η διαφήµιση;
Σε ποια εικόνα, που έχουµε οι περισσότεροι για τις διακοπές, στοχεύει;
Καλώς ήλθατε στα Φίτζι, τον τροπικό παράδεισο του Νότιου
Ειρηνικού, µε την πλούσια προσφορά σε µοναδικές δραστηριότητες. Η καλύτερη δραστηριότητα στα Φίτζι είναι να µην κάνεις
τίποτε. Απολαύστε απλά τη ζεστασιά, την ησυχία και τη φιλικότητα της απέραντης, παρθένας και µη εµπορευµατοποιηµένης
χώρας. Ένας τόπος που δηµιουργήθηκε για ανθρώπους που θέλουν να ξεφύγουν από την ένταση της εποχής µας.
Οι διακοπές στα Φίτζι σας εγγυώνται ριζική ανανέωση.
∆ιαφήµιση διακοπών

Πώς ορίζεται η ποιότητα στο κείµενο της Visit Initiative;
Επιτέλους διακοπές – οι ωραιότερες εβδοµάδες το χρόνο!
Στην παραλία ή στο βουνό µε διαµονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων,
στο κάµπινγκ ή σε ενοικιαζόµενο δωµάτιο εκείνο που µετρά είναι
η ποιότητα.
Άνετο ταξίδι, καθαρό δωµάτιο, ζεστό νερό στο ντους, καλές υπηρεσίες, νόστιµο φαγητό .... είναι το ελάχιστο που περιµένετε. Οικονοµία στο νερό, αποχετευτικό δίκτυο, διαχωρισµός και ανακύκλωση σκουπιδιών, όµορφα τοπία, ανέγγιχτη φύση .... δεν είναι δυστυχώς παντού αυτονόητα, είναι όµως ένα συν στην ποιότητα.
Die Visit Initiative
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Αναλύστε την εσφαλµένη αντίληψη για τον οικοτουρισµό
που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο.
Παρουσιάστε χρησιµοποιώντας βέλη και γραµµές τις σχέσεις των περιβαλλοντικών προβληµάτων, που αναφέρονται στο κείµενο, µε τον τουρισµό.
Γράψτε ένα σύντοµο κείµενο, όπου θα παρουσιάζετε την
θέση της Ελλάδας στις αλλαγές που συντελούνται στον
τουρισµό.

Η µαύρη λίστα του τουρισµού
Πλανάσθε πλάνην οικτράν αν νοµίζετε ότι είστε φυσιολάτρες, επειδή
πάτε στα βουνά µε το τζιπάκι σας,
που καταναλώνει ένα ευρώ... το
χιλιόµετρο (που λέει ο λόγος). Αν
δεν διαµείνετε σε ξύλινο καλυβάκι
και δεν µαζέψετε όλα τα σκουπίδια,
που θα συναντήσετε στο διάβα
σας, δεν είστε παρά ένας βρωµοτουρίστας, µε την κυριολεκτική έννοια.
Ο οικοτουρισµός είναι η τελευταία
λέξη της µόδας στις προηγµένες
χώρες, στις οποίες οι πλαστικές
σακούλες, τα σπρέι και τα I.X. είναι
παρελθόν εδώ και δεκαετίες.
Σύµφωνα µε άρθρο έγκυρης αµερικανικής εφηµερίδας, όλο και πε-

ρισσότεροι συνειδητοποιηµένοι ταξιδιώτες επιδίδονται σε «ηθικό τουρισµό» ή «οικοτουρισµό», προσπαθούν δηλαδή να αντιµετωπίσουν µε σεβασµό το περιβάλλον,
αλλά και τους κατοίκους των χωρών στις οποίες µεταβαίνουν. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό
Τουρισµού, ο οικοτουρισµός ανέρχεται στο 20% του διεθνούς τουρισµού και αναπτύσσεται µε τριπλάσια ταχύτητα σε σχέση µε τον τοµέα συνολικά. Ακαδηµαϊκοί, που
µελετούν τη συγκεκριµένη βιοµηχανία, κάνουν τον διαχωρισµό µεταξύ
«σκληρού» και «ήπιου» οικοτουρισµού. Αυτή η light οικολογική συνείδηση συνεπάγεται ένα αόριστο
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ενδιαφέρον για το περιβάλλον, χωρίς όµως τις ουσιαστικές ευαισθησίες και την απαραίτητη παιδεία για
την προστασία του.
Οι αληθινοί οικοτουρίστες, που επιλέγουν να διαµένουν µόνο σε εγκαταστάσεις φιλικές προς το περιβάλλον, όποιος κι είναι ο τόπος
διακοπών τους, δεν υπερβαίνουν
το 1%. Η υπερθέρµανση του πλανήτη, η µόλυνση, τα τροπικά δάση
και τα είδη υπό εξαφάνιση είναι ζητήµατα που απασχολούν συχνά τα
µέσα ενηµέρωσης και έχουν ενταχθεί στον προβληµατισµό του σύγχρονου κατοίκου των µεγαλουπόλεων. Η πολιτική αστάθεια σε δηµοφιλείς
τουριστικούς
προορισµούς, όπως οι Μαλδίβες και η
Mιανµάρ, έχει καταστήσει εξάλλου
πιο προσεκτικούς τους ταξιδιώτες,
που διεκδικούν ανάλογα αντανακλαστικά από τα µεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία. Υπολογίζεται ότι, µέσα
στα επόµενα χρόνια, η αναµενόµενη έκρηξη των µετακινήσεων θα
κάνει την πτυχή αυτή του τουρισµού ακόµη κρισιµότερη. Ο τουρισµός είναι ο µεγαλύτερος οικονοµικός τοµέας του κόσµου και συµβάλλει σηµαντικά στην έξοδο ορισµένων λαών από την ανέχεια,
αφού είναι ένας από τους ελάχιστους τρόπους για να αυξήσουν τη

συµµετοχή τους στη διεθνή οικονοµία οι λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες. Πέρυσι, σχεδόν 700 εκατοµµύρια τουρίστες πραγµατοποίησαν
ταξίδια στο εξωτερικό και µέχρι το
2010 ο αριθµός αυτός εκτιµάται ότι
θα αγγίξει το ένα δισεκατοµµύριο.
Σύµφωνα µε έρευνα της αµερικανικής εφηµερίδας, το 39% των Αµερικανών ταξιδιωτών δεν θα δίσταζε
να πληρώσει περισσότερα σε ένα
τουριστικό πρακτορείο που επιλέγει
προορισµούς µε οικολογικά κριτήρια.
Ποια θα είναι η θέση της Ελλάδας
µέσα σε αυτό το διεθνές τοπίο; Η
σχεδόν ανύπαρκτη περιβαλλοντική
πολιτική, αλλά και η απροθυµία
των Ελλήνων πολιτών να αναλάβουν κατ’ ιδίαν πρωτοβουλίες, δεν
αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για
τον τουρισµό στο µέλλον. Και µπορεί τώρα ο οικοτουρισµός να µοιάζει µια περιθωριακή υστερία, σύντοµα όµως θα µπορούσε να συνταχθεί µια µαύρη λίστα προορισµών, ανάλογα µε τις επιδόσεις
κάθε χώρας στον τοµέα της προστασίας των περιβάλλοντος. Τότε,
δεν τη γλιτώνουµε την ταξιδιωτική
οδηγία, ακόµη και αν δεντροφυτέψει ο ίδιος ο υπουργός, µε τα χεράκια του, την Κυψέλη.

Η µαύρη λίστα του τουρισµού – Εφηµερίδα Καθηµερινή
Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 23-12-04
Ανασύρθηκε από:
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_world_34592_23/12/2004_127901

Κυψέλη: η πιο πυκνοκατοικηµένη συνοικία της Αθήνας.
Μαλδίβες, Mιανµάρ: εξωτικοί τόποι, τουριστικά θέρετρα.
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Για τον εκπαιδευτικό

Μοιράζουµε το κείµενο που θα αναλυθεί.
Οι µαθητές το διαβάζουν (ατοµικά) και υπογραµµίζουν άγνωστες λέξεις,
σηµαντικούς όρους και τα τµήµατα που απηχούν τις απόψεις του συγγραφέα.
Στη συνέχεια µπορεί να διαβαστεί από τον εκπ/κό για την καλύτερη απόδοση του ύφους.
Ζητάµε από τους µαθητές να εκφράσουν τα συναισθήµατά τους κατά την
ανάγνωση /ακρόαση του κειµένου.
-----------------------------------------------------Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των 3 µέχρι 5 ατόµων, αναλύουν το
κείµενο και δίνουν απαντήσεις στα ερωτήµατα:
Τι επιδιώκει ο οµιλητής /συγγραφέας;
Πώς επιχειρεί να κερδίσει τους ακροατές /αναγνώστες;
Ποιο µήνυµα µεταδίδει;
Ποια είναι τα δυνατά σηµεία του κειµένου;
Ποιες θέσεις απαιτούν καλύτερη επιχειρηµατολογία;
Υπογραµµίστε τις σπουδαιότερες πληροφορίες (επιλέξτε).
Ποια ερωτήµατα σας δηµιουργήθηκαν; Σηµειώστε.
Ποια είναι η δική σας άποψη για όσα αναφέρει το κείµενο;
(Οι µαθητές χρησιµοποιούν το λεξικό για τις άγνωστες λέξεις.)
-----------------------------------------------------Ακολουθεί συζήτηση σε ολοµέλεια.
Με βάση τα προηγούµενα, η οµάδα ετοιµάζει ένα σύντοµο κείµενο – συµπέρασµα που θα αποδίδει την άποψη του οµιλητή.
Μπορεί επίσης να δηµιουργήσουν ένα χάρτη σχέσεων που αναπτύσσονται γύρω από το κεντρικό θέµα (mindmap - ιδεοχάρτη).
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Κάποιος που παρακολούθησε τη διαφηµιστική εκστρατεία του
Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) υποστηρίζει:
• Πως οι διαφηµίσεις λένε ψέµατα ή τουλάχιστον ανακρίβειες.
• Πως παρουσιάζουν µια κατάσταση πολύ «οµορφότερη» από
την πραγµατικότητα.
• Πως χρησιµοποιούν τρικ για να µας καθοδηγήσουν και να µας
πείσουν για µια πραγµατικότητα που δεν υπάρχει.
Χωριστείτε σε δυο οµάδες
Η πρώτη οµάδα πρέπει να εξακριβώσει τα σηµεία που δικαιολογούν τους παραπάνω ισχυρισµούς.
Η δεύτερη οµάδα να απαντήσει στις παραπάνω κατηγορίες και να
αποδείξει πως πρόκειται για κακόβουλους ισχυρισµούς.

Κάποιος τρίτος παρατηρητής µπορεί να υποστηρίξει πως σε µία
«εξαπάτηση» συµβαίνει πάντα κάτι από τα δύο ή και τα δυο:
Ένας που διψά κι ένας που πίνει οτιδήποτε.
Σχολιάστε την άποψη, αν ισχύει στην περίπτωση του τουρισµού!
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Κάποιοι ισχυρίζονται πως είναι σε θέση να προβλέψουν το µέλλον. Η αλήθεια είναι πως συχνά σηµάδια για το µέλλον που θα ακολουθήσει είναι ορατά και σήµερα.
Κάτι θα συµβεί, γιατί υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν τις
εξελίξεις – ανάµεσα στους παράγοντες είναι και ο άνθρωπος µε τη
συµπεριφορά του.

Μια πρόταση εργασίας

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Παρουσιάστε σε
ξεχωριστό πίνακα την
υφιστάµενη
Η περιοχή της
κατάσταση στην
Λίµνης Πλαστήρα
περιοχή της Λ. Πλαµετά από πενήντα
στήρα (Οικοσυστήµατα –
χρόνια
οικισµοί – δίκτυα και
υποδοµές – οικονοµικές
ασχολίες – τουριστικές εγκαταστάσεις
– περιβαλλοντικά προβλήµατα).
Σηµειώστε τους παράγοντες που επιδρούν ή σχετίζονται µε
το θέµα της τουριστικής ανάπτυξης.
Αξιολογήστε ποιοι από αυτούς είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί στο
µέλλον.
Ετοιµάστε έναν κατάλογο επιπτώσεων.
Βρείτε τη σχέση που έχετε εσείς µε το θέµα.
Ποιοι άλλοι εµπλέκονται;
Με ποιον τρόπο και σε τι συγκεκριµένα;

Για όλα τα προηγούµενα βήµατα χρησιµοποιήστε την τεχνική
του ιδεοχάρτη (τα συννεφάκια που ενώνονται µεταξύ τους).
8. Κρατήστε σηµειώσεις µε τις απαντήσεις.
9. Υποθέστε πως «όλα πάνε καλά» (σενάριο 1) – «πως όλα πάνε άσχηµα» (σενάριο 2). Σχεδιάστε ένα σενάριο µε τις εξελίξεις
για κάθε περίπτωση.
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10. Ετοιµάστε τα υλικά που θα χρειαστείτε και φύγαµε – όµως
σκεφτείτε:
• Τραβάει την προσοχή η παρουσίαση που ετοιµάσατε;
• Ξεχωρίζουν τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήξατε;
• Μήπως υπάρχουν υπερβολικές λεπτοµέρειες που κουράζουν
και εµποδίζουν το θεατή να διακρίνει τα σηµαντικά σηµεία;
• Σε ποιους απευθύνεστε; Στους συµµαθητές σας, σε γονείς;
• Προβληµατίζει η παρουσίαση τους θεατές; Τους ενδιαφέρει;
• Προτείνει στους θεατές να συµµετέχουν στη λύση του προβλήµατος;
• Αλήθεια, σας αρέσει;
Μπορείτε να σηµειώστε τους παράγοντες που επιδρούν αποφασιστικά στην εξέλιξη της υπόθεσης.
Πώς άραγε θα µπορούσαµε να επηρεάσουµε αυτήν την
πορεία;
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Υλικά και µέσα:
Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή
Προσωπικός ηλεκτρονικός
υπολογιστής
Εκτυπωτής
Οδηγίες εργασίας
Ξεκινώντας ....
Σκεφτείτε πως θα κινηθείτε σε ανοιχτό χώρο
και καλό είναι για λόγους ασφάλειας και «επιτυχίας», να προηγηθεί
µια σύντοµη προετοιµασία.
- Θυµηθείτε το σκοπό της επίσκεψης /της δραστηριότητας.
- ∆ιαβάστε προσεχτικά τις τυπωµένες οδηγίες για τον τρόπο
που θα εργαστείτε και τι πρέπει να προσέξετε.
- Η οµάδα δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 5 άτοµα. Πάρτε µαζί
σας µια ψηφιακή φωτογραφική µηχανή του Κέντρου.
- Αποφύγετε επικίνδυνα σηµεία, αναρριχήσεις, απρόσεχτες κινήσεις.
Στο Κέντρο ...
- Με την επιστροφή στο Κέντρο, οι φωτογραφίες µεταφέρονται
στον υπολογιστή και αποθηκεύονται.
- Κάθε οµάδα ετοιµάζει µια παρουσίαση χρησιµοποιώντας τις
φωτογραφίες, προκειµένου να υποστηρίξει τις απόψεις της
στην ολοµέλεια του τµήµατος /της τάξης.
- Η εργασία σας µπορεί να σταλεί για δηµοσίευση στον τοπικό
τύπο ή να παρουσιαστεί στην ιστοσελίδα του σχολείου ή του
Κέντρου.
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Κανόνες
1. Κάθε επιχείρηµά µας πρέπει να
στηρίζεται στην πραγµατικότητα, σε
παρατηρήσεις, σε ανακοινώσεις και
αποτελέσµατα ερευνών.
2. Ισχυρισµοί, που πρέπει να
αποδείξουµε πως είναι αληθινοί, δεν
είναι επιχειρήµατα.
3. Μια µοναδική περίπτωση δεν είναι απόδειξη για όσα λέµε, γιατί
πολύ εύκολα µπορεί να καταρριφθεί.
4. Ως επιχείρηµα ισχύει η παρουσίαση των αποτελεσµάτων και των
επιπτώσεων ενός γεγονότος ή µιας συµπεριφοράς. Για να το πετύχουµε χρειάζεται λεπτοµερής γνώση γι’ αυτό.
5. Λόγια κάποιου µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως επιχείρηµα
µόνο όταν προέρχονται από κάποιον που όλοι τον αναγνωρίζουν σαν ειδικό στο θέµα που µας απασχολεί.
6. Ένα επιχείρηµα είναι αποδεκτό, όταν προκύπτει από τις βασικές
αξίες που έχουµε και που όλοι αναγνωρίζουµε στην κοινωνία
µας. Για παράδειγµα, η προσωπική ελευθερία ή η αξία της ζωής.
7. Τα επιχειρήµατα πρέπει να συνδέονται οπωσδήποτε και ξεκάθαρα µε τη θέση που υποστηρίζουµε, αλλιώς δεν πείθουν κανένα. Όχι «σπουδαίες» και γενικόλογες κουβέντες.
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Η λέξη κολάζ προέρχεται από την ελληνική λέξη
„κόλλα“, το υλικό µε το οποίο κολλάµε.
Έτσι λοιπόν, µιλώντας για κολάζ, εννοούµε
πως ετοιµάζουµε κάτι κολλώντας διάφορα
«υλικά».
Μπορούν να χρησιµοποιηθούν
διάφορα υλικά:
Χαρτί και χαρτόνι
Ύφασµα – ∆έρµα
Μέταλλα ή φύλλα µετάλλων (π.χ. αλουµινόχαρτο)
Ξύλο - Υλικά από τη φύση. κ.ά.

Σηµαντικό είναι ο δηµιουργός του κολάζ να ακολουθεί ένα
στόχο, δηλ. να επιδιώκει να δείξει κάτι στους θεατές του έργου.
Ένα κολάζ είναι ένα ξεχωριστό µέσο για να επιδείξει κάτι, να το
παρουσιάσει προκαλώντας εντύπωση.
Με τη σύνθεση και τα υλικά που θα χρησιµοποιήσει πρέπει να
δείξει στο θεατή µια διαφορετική άποψη, πιθανόν να τον πείσει
για κάτι ή το λιγότερο να του δώσει την ευκαιρία να δει το θέµα
µε άλλο µάτι.

Πριν ακόµη ξεκινήσουµε για τη δηµιουργία του δικού µας κολάζ, καλό είναι να απαντήσουµε στα επόµενα ερωτήµατα:
Ποιο θέµα /πρόβληµα θέλουµε να παρουσιάσουµε µε το κολάζ;
Σε ποιον θεατή θα απευθυνόµαστε µε αυτή τη δηµιουργία;
Ποια εντύπωση ή άποψη θέλουµε να δηµιουργήσουµε;
Ποια υλικά σκοπεύουµε να χρησιµοποιήσουµε;
Χρειαζόµαστε κάποιες εικόνες; Πού θα τις βρούµε; Σε περιοδικά ή
κάπου αλλού;
Πού θα «εκτεθεί» το κολάζ;
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