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Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ::
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΤΑΣΟΣ ΜΑΤΟΣ

ΟΜΑΔΑ 5: ΟΙ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ::
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΕΧΑΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΛΕΣΙΩΤΗ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΟΤΙΝΟΥ

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ
ΚΑΙ ΤΟΥς ΦΙΛΟΛΟΓΟΥς;;

Διότι μέσα από τα φιλολογικά μαθήματα
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ!!!
!!!
καλλιεργείται η ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ
• Επιπλέον
λέον,, τα παιδιά ενημερώνονται,
ενημερώνονται,
προβληματίζονται και ευαισθητοπ
ευαισθητοποιούνται για
ποικίλα περιβαλλοντικά θέματα.
θέματα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Σεπ
πούλδεβα «Το
• Ο συντονιστής της ομάδας επέλεξε το κείμενο του Λουίς Σε
μαύρο κύμα»
κύμα» για να ετοιμάσουμε την δική μας διδακτική πρόταση.
Πρόκειται για ένα απόσπασμα που διδάσκεται στα Κείμενα Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας της Α΄ Γυμνασίου
Γυμνασίου..
• Αξίζει να αναφερθεί ότι τόσο στα Κείμενα
Κείμενα,, όσο και στη Γλώσσα της Α΄
Γυμνασίου υπάρχουν ενότητες αφιερωμένες στο Περιβάλλον, οι οποίες
έχουν ως στόχο να αφυπ
αφυπνίσουν την περιβαλλοντική συνείδηση των μαθητών.
μαθητών.
• Παρόμοιες ενότητες συναντάμε στα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια και των
άλλων τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου
Λυκείου..

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥς ΣΤΟΧΟΥς ΤΗς ΑΕΙΦΟΡΙΑς
1. Ζωή στο νερό
2. Φθηνή και καθαρή ενέργεια

( Στον υπερσύνδεσμο μπορεί κανείς να δει τους 17 στόχους για Βιώσιμη Ανάπ
Ανάπτυξη
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%8C%CF%87%CE%BF%CE%B9_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_
%CF%84%CE%B7_%CE%B2%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B7_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%
CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7))
CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7

Σύνδεση με τα ΔΕΠΠΣ της Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο
Τάξη

Άξονες
Γνωστικού
περιεχοµένου

Γενικοί στόχοι
(γνώσεις, δεξιότητες,
στάσεις και αξίες)

Ενδεικτικές
θεµελιώδεις έννοιες
διαθεµατικής
προσέγγισης

Α-Β

Ο άνθρωπος και η
φύση
Πόλη– Ύπαιθρος

Η δηµιουργική και ελεύθερη ερµηνεία των
λογοτεχνικών έργων
Η κατανόηση των τρόπων µε τους οποίους η
λογοτεχνία αναπαριστά τον αστικό χώρο και η
µελέτη των αξιών της πόλης ή της υπαίθρου,
όπως αυτές προβάλλονται στα κείµενα
Η κατανόηση της σχέσης ανάµεσα στη φύση,
τον άνθρωπο και την κοινωνία
Η αισθητική καλλιέργεια και η συναισθηµατική
συµµετοχή του µαθητή

Χώρος, χρόνος
εξέλιξη,
αλληλεπίδραση
Φυσικόανθρωπογενές
περιβάλλον
Αστυφιλία,
Μεταβολή

ΛΟΥΙΣ ΣΕΠΟΥΛΒΕΔΑ

«ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΥΜΑ»
ΚΥΜΑ»

• Το κείμενο είναι απόσ
όσπ
πασμα του μυθιστορήματος Η ιστορία του γάτου που
έμαθε σ’ ένα γλάρο να πετάει
ετάει.. Μεταξύ άλλων εξετάζει και το μεγάλο πρόβλημα
της ρύ
ρύπ
πανσης των θαλασσών.
θαλασσών. Στο έργο αυτό που εκτυλίσσεται στο λιμάνι του
Αμβούργου,, ο γάτος Ζορμπ
Αμβούργου
Ζορμπάς
άς,, «που
«που ήταν μαύρος
μαύρος,, πελώριος
πελώριος και χοντρός
χοντρός»,
»,
υπόσχεται σε μια ετοιμοθάνατη από τη μόλυνση γλαρο
γλαροπ
πούλα να κλωσήσει αυτός
το αυγό της,
της, να μεγαλώσει το γλαρόπ
γλαρόπουλο που θα γεννηθεί και να το μάθει να
πετάει
ετάει.. Το έργο γνώρισε και γνωρίζει τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο,
κόσμο, ενώ
στη Γαλλία γυρίστηκε και σε ταινία κινούμενων σχεδίων
σχεδίων.. Στο δικό μας
απόσ
όσπ
πασμα παρακολουθούμε τον τρό
τρόπ
πο με τον οποίο μολύνεται θανάσιμα η
Κενγκά,, η μάναΚενγκά
μάνα-γλάρος
γλάρος..

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΛΟΥΙΣ ΣΕΠΟΥΛΒΕΔΑ

«ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΥΜΑ
ΚΥΜΑ»
»

• Αρχικά διαβάζουμε το κείμενο του σχολικού βιβλίου
(Για να διαβάσετε το κείμενο ακολουθείστε τον παρακάτω υπερσύνδεσμο
ερσύνδεσμο::
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM--A107/391/2592,21880/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM
A107/391/2592,21880/))

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΛΟΥΙΣ ΣΕΠΟΥΛΒΕΔΑ

«ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΥΜΑ
ΚΥΜΑ»
»

• Μπορούμε επίσης να παρακολουθήσουμε ένα σύντομο βίντεο
κινουμένων σχεδίων που οπτικο
τικοπ
ποιεί το απόσ
όσπ
πασμα που μόλις
διαβάσαμε
• (Για να δείτε το βίντεο ακολουθείστε τον παρακάτω υπερσύνδεσμο
ερσύνδεσμο::
www.youtube.com/watch?v=Y8Y_vapM_8E/))
www.youtube.com/watch?v=Y8Y_vapM_8E/

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΛΟΥΙΣ ΣΕΠΟΥΛΒΕΔΑ

«ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΥΜΑ
ΚΥΜΑ»»

• Ζητάμε από τους μαθητές να αναζητήσουν πληροφορίες στο
διαδίκτυο για τον συγγραφέα του κειμένου,
κειμένου, τον Λουίς
Σεπ
Σε
πούλβεδα
ούλβεδα..
(Ενδεικτικά μπορούν να ακολουθήσουν τον παρακάτω υπερσύνδεσμο
ερσύνδεσμο::
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF%CF%82_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CE
%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CE%B4%CE%B1

• Εναλλακτικά διαβάζουμε το σχετικό βιογραφικό σημείωμα που
υπάρχει στο σχολικό βιβλίο
• Εστιάζουμε στην ακτιβιστική δράση του συγγραφέα και στο
ενδιαφέρον του για το περιβάλλον
εριβάλλον.. Ζητάμε από τα παιδιά να
σχολιάσουν τον τρόπ
τρόπο ζωής του και τις επιλογές του

• Συζητάμε τις ερωτήσεις 1 και 2 του βιβλίου:
βιβλίου:
• 1) Με ποιες λέξεις και εκφράσεις παρουσιάζει ο συγγραφέας τις πετρελαιοκηλίδες που
μολύνουν τις θάλασσες
θάλασσες;;
• 2) Πώς
Πώς,, σύμφωνα με το κείμενο
κείμενο,, η θαλάσσια πετρελαιοκηλίδα οδηγεί σε αφανισμό τους
γλάρους;;
γλάρους

• Στη συνέχεια αναθέτουμε στα παιδιά να εντοπ
εντοπίσουν στο κείμενο φράσεις
που δείχνουν τα συναισθήματα της Κιγκά την ώρα που έχει εγκλωβιστεί
από την πετρελαιοκηλίδα.

δραματοπ
ποίηση της σκηνής.
• Προχωρούμε σε δραματο
σκηνής. Τα παιδιά εναλλάσσονται στον
ρόλο της Κενγκά και κάπ
κάποιοι από τους υπόλοι
όλοιπ
πους μαθητές γίνονται το Μαύρο
Κύμα.. Συζητάμε για τα συναισθήματά τους.
Κύμα
τους.

• Χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες και τους αναθέτουμε να αναζητήσουν

στο διαδίκτυο φωτογραφίες με πτηνά που έχουν παγιδευτεί σε
πετρελαιοκηλίδες
ετρελαιοκηλίδες..

• Κατό
Κατόπ
πιν τους ζητάμε να δημιουργήσουν ένα σύντομο βίντεο με το
πρόγραμμα movie maker
maker.. Στο βίντεο αυτό μπορούν να αξιοπ
αξιοποιήσουν τις
εικόνες που έχουν βρει
βρει,, συνδυάζοντάς τες με φράσεις του κειμένου.
κειμένου.

• Εναλλακτικά
Εναλλακτικά,, ενδεχομένως με τη συνεργασία του
του/
/της καθηγητή/
καθηγητή/τριας των
Καλλιτεχνικών,, κάθε ομάδα μπορεί να δημιουργήσει μια ζωγραφιά ή ένα
Καλλιτεχνικών

κολάζ εμ
εμπ
πνευσμένο από το κείμενο.
κείμενο.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:
ΙΝΔΙΑΝΟΣ ΣΙΑΤΛ,
ΣΙΑΤΛ, «
«ΕΝΑ
ΕΝΑ ΠΑΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ»
ΚΟΣΜΟ»
• Το συγκεκριμένο κείμενο χρονολογείται γύρω στα 1855 και αποτελεί την απάντηση του
Σιάτλ,, αρχηγού μιας φυλής Ινδιάνων
Σιάτλ
Ινδιάνων,, στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής
Φραγκλίνο Πηρς
Πηρς,, ο οποίος ζήτησε από τους Ινδιάνους να πουλήσουν τη γη τους στην
αμερικανική κυβέρνηση
κυβέρνηση.. Η πρόταση αυτής της αγοραπ
αγοραπωλησίας ήταν εντελώς ξένη στις
αντιλήψεις και στον τρό
τρόπ
πο ζωής των Ινδιάνων
Ινδιάνων,, ο δεσμός των οποίων με τη φύση είναι ιερός
και αδιάσ
αδιάσπ
παστος
αστος,, όπως η αδερφική αγάπ
αγάπη. Ο Σιάτλ εκφράζει με περηφάνια και σεβασμό
στην παράδοση τον τρό
τρόπ
πο σκέψης της φυλής του
του,, ο οποίος διαφέρει πλήρως από τις υλικές
αξίες και τον κατακτητικό πολιτισμό των λευκών.
λευκών. Οι σκέψεις που διατυ
διατυπ
πώνει ο Σιάτλ
απέχουν από εμάς ενάμιση σχεδόν αιώνα,
αιώνα, είναι όμως εξαιρετικά επίκαιρες στην εποχή μας,
μας,
τώρα που όλοι πλέον βιώνουμε τις ολέθριες συνέπ
συνέπειες από την υπερβολική εκμετάλλευση
των φυσικών πόρων
όρων,, τη μόλυνση του περιβάλλοντος και τη διαρκώς επεκτεινόμενη
οικολογική καταστροφή του πλανήτη μας
μας..

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:
ΙΝΔΙΑΝΟΣ ΣΙΑΤΛ,
ΣΙΑΤΛ, «
«ΕΝΑ
ΕΝΑ ΠΑΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ»
ΚΟΣΜΟ»

• Διαβάζουμε στην τάξη το κείμενο του Ινδιάνου
Σιάτλ «Ένα παλιό μήνυμα για το σύγχρονο κόσμο
κόσμο»,
»,
που υπάρχει σχολικό εγχειρίδιο
εγχειρίδιο..
(http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1683,5370/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1683,5370/))

• Προχωρούμε σε σχολιασμό και συζήτηση των
βασικών ιδεών του κειμένου

Εν συνεχεία,
συνεχεία, αναθέτουμε μια άσκηση δημιουργικής γραφής.
• Τα παιδιά θα πρέ
ρέπ
πει να κάνουν μια «διηγηματοσαλάτα
διηγηματοσαλάτα»
» αναμειγνύοντας
στοιχεία και από τα δύο κείμενα (Το μαύρο κύμακύμα-Ένα παλιό μήνυμα για το
σύγχρονο κόσμο
κόσμο).
). Όταν φτάνουν σε αδιέξοδο μπορούν να χρησιμο
χρησιμοπ
ποιούν μια
«τρά
τράπ
πουλα λέξεων
λέξεων»
» που έχουμε δημιουργήσει από πριν
ριν,, ώστε να βρίσκουν ιδέες
για να προχωρήσουν στην αφήγηση
αφήγηση..

• Εναλλακτικά,
Εναλλακτικά, μπορούμε να
ζητήσουμε από τα παιδιά να
μπουν στη θέση της Κενγκά και
να γράψουν το ημερολόγιό της
ή μια επιστολή
τύπ
πο .
διαμαρτυρίας προς τον τύ

• Εφόσον υπάρχει απαραίτητος χρόνος
χρόνος,, ζητούμε από τα παιδιά να εντοπ
εντοπίσουν
στο διαδίκτυο περι
εριπ
πτώσεις ρύπ
ρύπανσης από πετρελαιοκηλίδες στην

Ελλάδα και να μας τις παρουσιάσουν
αρουσιάσουν..

• Προσπ
Προσπαθούμε να απαντήσουμε στα
ερωτήματα::
ερωτήματα
• Τι προκάλεσε την ρύπ
ρύπανση
ανση;;
• Ποιες οι άμεσες και οι
μακροπ
μακρο
πρόθεσμες επιπτώσεις της
της;;
• Είναι πιθανά παρόμοια περιστατικά
εριστατικά;;
• Τι θα μπορούσε να γίνει
γίνει,, ώστε να
αποφευχθούν
οφευχθούν;;

Η διδασκαλία του κειμένου «Το μαύρο κύμα
κύμα»
» μπορεί να αποτελέσει αφορμή για μια
θέματος..
διαθεματική προσέγγιση του θέματος
Έτσι,, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, ο/η χημικός μπορεί να μιλήσει στους μαθητές για το
Έτσι
πετρέλαιο και τις ιδιότητές του,
του, να παρουσιάσει τις αρνητικές συνέ
συνέπ
πειες της χρήσης του είτε
ως πηγή ενέργειας
ενέργειας,, είτε ως πρώτη ύλη σε διάφορα προϊόντα
ροϊόντα,, να αναφερθεί στους κινδύνους
των πετρελαιοκηλίδων αλλά και στις νέες μεθόδους απορρύ
ορρύπ
πανσης
ανσης..

Ακόμη, ο/η καθηγητής/
Ακόμη,
καθηγητής/τρια της Τεχνολογίας μπορεί να ενημερώσει τα παιδιά για
τις νέες,
νέες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που δεν μολύνουν το περιβάλλον και να τους
αναθέσει σχετικές εργασίες στο πλαίσιο του μαθήματός του
του..

Μην παίρνεις τίποτα, παρά μόνο εικόνες.
Μην αφήνεις τίποτα, παρά μόνο ίχνη ποδιών.
ποδιών.
Μην σκοτώνεις τίποτα, παρά μόνο την ώρα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑς!!!

