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Ο Ο ΔΡΟΜΟΣΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:                                       :                                       ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: : 

ΤΑΣΟΣΤΑΣΟΣ ΜΑΤΟΣΜΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΕΧΑΓΙΑΚΕΧΑΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΛΕΣΙΩΤΗΠΛΕΣΙΩΤΗ

ΣΩΤΗΡΗΣΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΟΤΙΝΟΥΤΣΙΟΤΙΝΟΥ

ΟΜΑΔΑ 5: ΟΙ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ



ΓΙΑΤΙΓΙΑΤΙ ΤΟ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟΣΧΟΛΕΙΟ ΕΧΕΙΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗΑΝΑΓΚΗ
ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥς ΦΙΛΟΛΟΓΟΥς; ; 

ΔιότιΔιότι μέσαμέσα ααππόό τατα φιλολογικάφιλολογικά μαθήματαμαθήματα

καλλιεργείταικαλλιεργείται ηη ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ!!!!!!καλλιεργείταικαλλιεργείται ηη ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ!!!!!!

••ΕΕππιιππλέονλέον, , τατα ππαιδιάαιδιά ενημερώνονταιενημερώνονται, , 
ππροβληματίζονταιροβληματίζονται καικαι ευαισθητοευαισθητοπποιούνταιοιούνται γιαγια

πποικίλαοικίλα ππεριβαλλοντικάεριβαλλοντικά θέματαθέματα..



ΕΠΙΛΟΓΗΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣΕΝΟΤΗΤΑΣ

•• ΟΟ συντονιστής της ομάδας επέλεξε το κείμενο του ΛουίςΛουίς ΣεΣεππούλδεβαούλδεβα ««ΤοΤο
μαύρομαύρο κύμακύμα» » για να ετοιμάσουμε την δική μας διδακτική πρόταση. 

Πρόκειται για ένα απόσπασμα ππουου διδάσκεταιδιδάσκεται σταστα ΚείμεναΚείμενα ΝεοελληνικήςΝεοελληνικής

ΛογοτεχνίαςΛογοτεχνίας τηςτης Α΄Α΄ ΓυμνασίουΓυμνασίου. . 

•• ΑξίζειΑξίζει νανα αναφερθείαναφερθεί ότιότι τόσοτόσο σταστα ΚείμεναΚείμενα, , όσοόσο καικαι στηστη ΓλώσσαΓλώσσα τηςτης Α΄Α΄•• ΑξίζειΑξίζει νανα αναφερθείαναφερθεί ότιότι τόσοτόσο σταστα ΚείμεναΚείμενα, , όσοόσο καικαι στηστη ΓλώσσαΓλώσσα τηςτης Α΄Α΄

ΓυμνασίουΓυμνασίου υυππάρχουνάρχουν ενότητεςενότητες αφιερωμένεςαφιερωμένες στοστο ΠεριβάλλονΠεριβάλλον, , οιοι οοπποίεςοίες

έχουνέχουν ωςως στόχοστόχο νανα αφυαφυππνίσουννίσουν τηντην ππεριβαλλοντικήεριβαλλοντική συνείδησησυνείδηση τωντων μαθητώνμαθητών. . 

•• ΠαρόμοιεςΠαρόμοιες ενότητεςενότητες συναντάμεσυναντάμε σταστα αντίστοιχααντίστοιχα σχολικάσχολικά εγχειρίδιαεγχειρίδια καικαι τωντων

άλλωνάλλων τάξεωντάξεων τουτου ΓυμνασίουΓυμνασίου καικαι τουτου ΛυκείουΛυκείου.  .  



ΣΥΝΔΕΣΗΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥς ΜΕ ΤΟΥς ΣΤΟΧΟΥςΣΤΟΧΟΥς ΤΗς ΤΗς ΑΕΙΦΟΡΙΑςΑΕΙΦΟΡΙΑς

1.1. ΖωήΖωή στοστο νερόνερό

2.2. ΦθηνήΦθηνή καικαι καθαρήκαθαρή ενέργειαενέργεια

( ( ΣτονΣτον υυππερσύνδεσμοερσύνδεσμο μμππορείορεί κανείςκανείς νανα δειδει τουςτους 17 17 στόχουςστόχους γιαγια ΒιώσιμηΒιώσιμη ΑνάΑνάππτυξητυξη
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%8C%CF%87%CE%BF%CE%B9_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_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%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%B7CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7)  )  



Σύνδεση με τα ΔΕΠΠΣ της Νεοελληνικής Σύνδεση με τα ΔΕΠΠΣ της Νεοελληνικής 

ΛΛογοτεχνίας στο Γυμνάσιοογοτεχνίας 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



ΛΟΥΙΣΛΟΥΙΣ ΣΕΠΟΥΛΒΕΔΑΣΕΠΟΥΛΒΕΔΑ «ΤΟ «ΤΟ ΜΑΥΡΟΜΑΥΡΟ ΚΥΜΑΚΥΜΑ» » 

•• ΤοΤο κείμενοκείμενο είναιείναι ααππόσόσππασμαασμα τουτου μυθιστορήματοςμυθιστορήματος ΗΗ ιστορίαιστορία τουτου γάτουγάτου ππουου
έμαθεέμαθε σσ’ ’ έναένα γλάρογλάρο νανα ππετάειετάει. . ΜεταξύΜεταξύ άλλωνάλλων εξετάζειεξετάζει καικαι τοτο μεγάλομεγάλο ππρόβλημαρόβλημα

τηςτης ρύρύππανσηςανσης τωντων θαλασσώνθαλασσών. . ΣτοΣτο έργοέργο αυτόαυτό ππουου εκτυλίσσεταιεκτυλίσσεται στοστο λιμάνιλιμάνι τουτου

ΑμβούργουΑμβούργου, , οο γάτοςγάτος ΖορμΖορμππάςάς, «π, «πουου ήτανήταν μαύροςμαύρος, π, πελώριοςελώριος καικαι χοντρόςχοντρός», », 
υυππόσχεταιόσχεται σεσε μιαμια ετοιμοθάνατηετοιμοθάνατη ααππόό τητη μόλυνσημόλυνση γλαρογλαροππούλαούλα νανα κλωσήσεικλωσήσει αυτόςαυτόςυυππόσχεταιόσχεται σεσε μιαμια ετοιμοθάνατηετοιμοθάνατη ααππόό τητη μόλυνσημόλυνση γλαρογλαροππούλαούλα νανα κλωσήσεικλωσήσει αυτόςαυτός

τοτο αυγόαυγό τηςτης, , νανα μεγαλώσειμεγαλώσει τοτο γλαρόγλαρόππουλοουλο ππουου θαθα γεννηθείγεννηθεί καικαι νανα τοτο μάθειμάθει νανα

ππετάειετάει. . ΤοΤο έργοέργο γνώρισεγνώρισε καικαι γνωρίζειγνωρίζει τεράστιατεράστια εεππιτυχίαιτυχία σεσε όλοόλο τοντον κόσμοκόσμο, , ενώενώ
στηστη ΓαλλίαΓαλλία γυρίστηκεγυρίστηκε καικαι σεσε ταινίαταινία κκινούμενωνινούμενων σχεδίωνσχεδίων. . ΣτοΣτο δικόδικό μαςμας

ααππόσόσππασμαασμα ππαρακολουθούμεαρακολουθούμε τοντον τρότρόπποο μεμε τοντον οοπποίοοίο μολύνεταιμολύνεται θανάσιμαθανάσιμα ηη

ΚενγκάΚενγκά, , ηη μάναμάνα--γλάροςγλάρος..



ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗΠΡΟΤΑΣΗ:  :  

ΛΟΥΙΣΛΟΥΙΣ ΣΕΠΟΥΛΒΕΔΑΣΕΠΟΥΛΒΕΔΑ «ΤΟ «ΤΟ ΜΑΥΡΟΜΑΥΡΟ ΚΥΜΑΚΥΜΑ» » 

•• ΑρχικάΑρχικά διαβάζουμεδιαβάζουμε τοτο κείμενοκείμενο τουτου σχολικούσχολικού βιβλίουβιβλίου

((ΓιαΓια νανα διαβάσετεδιαβάσετε τοτο κείμενοκείμενο ακολουθείστεακολουθείστε τοντον ππαρακάτωαρακάτω υυππερσύνδεσμοερσύνδεσμο:  :  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYMhttp://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM--A107/391/2592,21880/A107/391/2592,21880/))http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYMhttp://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM--A107/391/2592,21880/A107/391/2592,21880/))



ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗΠΡΟΤΑΣΗ:  :  

ΛΟΥΙΣΛΟΥΙΣ ΣΕΠΟΥΛΒΕΔΑΣΕΠΟΥΛΒΕΔΑ «ΤΟ «ΤΟ ΜΑΥΡΟΜΑΥΡΟ ΚΥΜΑΚΥΜΑ» » 

•• ΜΜππορούμεορούμε εεππίσηςίσης νανα ππαρακολουθήσουμεαρακολουθήσουμε έναένα σύντομοσύντομο βίντεοβίντεο

κινουμένωνκινουμένων σχεδίωνσχεδίων ππουου οοππτικοτικοπποιείοιεί τοτο ααππόσόσππασμαασμα ππουου μόλιςμόλις

διαβάσαμεδιαβάσαμε

•• ((ΓιαΓια νανα δείτεδείτε τοτο βίντεοβίντεο ακολουθείστεακολουθείστε τοντον ππαρακάτωαρακάτω υυππερσύνδεσμοερσύνδεσμο:  :  •• ((ΓιαΓια νανα δείτεδείτε τοτο βίντεοβίντεο ακολουθείστεακολουθείστε τοντον ππαρακάτωαρακάτω υυππερσύνδεσμοερσύνδεσμο:  :  
www.youtube.com/watch?v=Y8Y_vapM_8E/www.youtube.com/watch?v=Y8Y_vapM_8E/))



ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗΠΡΟΤΑΣΗ:  :  

ΛΟΥΙΣΛΟΥΙΣ ΣΕΠΟΥΛΒΕΔΑΣΕΠΟΥΛΒΕΔΑ «ΤΟ «ΤΟ ΜΑΥΡΟΜΑΥΡΟ ΚΥΜΑΚΥΜΑ» » 

•• ΖητάμεΖητάμε ααππόό τουςτους μαθητέςμαθητές νανα αναζητήσουναναζητήσουν ππληροφορίεςληροφορίες στοστο

διαδίκτυοδιαδίκτυο γιαγια τοντον συγγραφέασυγγραφέα τουτου κειμένουκειμένου, , τοντον ΛουίςΛουίς

ΣεΣεππούλβεδαούλβεδα. . 

((ΕνδεικτικάΕνδεικτικά μμππορούνορούν νανα ακολουθήσουνακολουθήσουν τοντον ππαρακάτωαρακάτω υυππερσύνδεσμοερσύνδεσμο: : ((ΕνδεικτικάΕνδεικτικά μμππορούνορούν νανα ακολουθήσουνακολουθήσουν τοντον ππαρακάτωαρακάτω υυππερσύνδεσμοερσύνδεσμο: : 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF%CF%82_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CEhttps://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%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CE%B4%CE%B1

•• ΕναλλακτικάΕναλλακτικά διαβάζουμεδιαβάζουμε τοτο σχετικόσχετικό βιογραφικόβιογραφικό σημείωμασημείωμα ππουου
υυππάρχειάρχει στοστο σχολικόσχολικό βιβλίοβιβλίο

•• ΕστιάζουμεΕστιάζουμε στηνστην ακτιβιστικήακτιβιστική δράσηδράση τουτου συγγραφέασυγγραφέα καικαι στοστο

ενδιαφέρονενδιαφέρον τουτου γιαγια τοτο ππεριβάλλονεριβάλλον. . ΖητάμεΖητάμε ααππόό τατα ππαιδιάαιδιά νανα

σχολιάσουνσχολιάσουν τοντον τρότρόπποο ζωήςζωής τουτου καικαι τιςτις εεππιλογέςιλογές τουτου



•• ΣυζητάμεΣυζητάμε τιςτις ερωτήσειςερωτήσεις 1 1 καικαι 2  2  τουτου βιβλίουβιβλίου::

•• 1) 1) ΜεΜε πποιεςοιες λέξειςλέξεις καικαι εκφράσειςεκφράσεις ππαρουσιάζειαρουσιάζει οο συγγραφέαςσυγγραφέας τιςτις ππετρελαιοκηλίδεςετρελαιοκηλίδες ππουου
μολύνουνμολύνουν τιςτις θάλασσεςθάλασσες;;

•• 2) 2) ΠώςΠώς, , σύμφωνασύμφωνα μεμε τοτο κείμενοκείμενο, , ηη θαλάσσιαθαλάσσια ππετρελαιοκηλίδαετρελαιοκηλίδα οδηγείοδηγεί σεσε αφανισμόαφανισμό τουςτους•• 2) 2) ΠώςΠώς, , σύμφωνασύμφωνα μεμε τοτο κείμενοκείμενο, , ηη θαλάσσιαθαλάσσια ππετρελαιοκηλίδαετρελαιοκηλίδα οδηγείοδηγεί σεσε αφανισμόαφανισμό τουςτους

γλάρουςγλάρους;;

•• ΣτηΣτη συνέχειασυνέχεια αναθέτουμεαναθέτουμε σταστα ππαιδιάαιδιά νανα εντοεντοππίσουνίσουν στοστο κείμενοκείμενο φράσειςφράσεις

ππουου δείχνουνδείχνουν τατα συναισθήματασυναισθήματα τηςτης ΚιγκάΚιγκά τηντην ώραώρα ππουου έχειέχει εγκλωβιστείεγκλωβιστεί

ααππόό τηντην ππετρελαιοκηλίδαετρελαιοκηλίδα. . 



•• ΠροχωρούμεΠροχωρούμε σεσε δραματοδραματοπποίησηοίηση τηςτης σκηνήςσκηνής.  .  ΤαΤα ππαιδιάαιδιά εναλλάσσονταιεναλλάσσονται στονστον

ρόλορόλο τηςτης ΚενγκάΚενγκά καικαι κάκάπποιοιοιοι ααππόό τουςτους υυππόλοιόλοιππουςους μαθητέςμαθητές γίνονταιγίνονται τοτο ΜΜαύροαύρο

ΚύμαΚύμα.  .  ΣυζητάμεΣυζητάμε γιαγια τατα συναισθήματάσυναισθήματά τουςτους.   .   



•• ΧΧωρίζουμεωρίζουμε τουςτους μαθητέςμαθητές σεσε ομάδεςομάδες καικαι τουςτους αναθέτουμεαναθέτουμε νανα αναζητήσουναναζητήσουν

στοστο διαδίκτυοδιαδίκτυο φωτογραφίεςφωτογραφίες μεμε ππτηνάτηνά ππουου έχουνέχουν ππαγιδευτείαγιδευτεί σεσε

ππετρελαιοκηλίδεςετρελαιοκηλίδες. . 



•• ΚατόΚατόππινιν τουςτους ζητάμεζητάμε νανα δημιουργήσουνδημιουργήσουν έναένα σύντομοσύντομο βίντεοβίντεο μεμε τοτο
ππρόγραμμαρόγραμμα moviemovie makermaker. . ΣτοΣτο βίντεοβίντεο αυτόαυτό μμππορούνορούν νανα αξιοαξιοπποιήσουνοιήσουν τιςτις

εικόνεςεικόνες ππουου έχουνέχουν βρειβρει, , συνδυάζοντάςσυνδυάζοντάς τεςτες μεμε φράσειςφράσεις τουτου κειμένουκειμένου. . 



•• ΕναλλακτικάΕναλλακτικά, , ενδεχομένωςενδεχομένως μεμε τητη συνεργασίασυνεργασία τουτου//τηςτης καθηγητήκαθηγητή//τριαςτριας τωντων

ΚαλλιτεχνικώνΚαλλιτεχνικών, , κάθεκάθε ομάδαομάδα μμππορείορεί νανα δημιουργήσειδημιουργήσει μιαμια ζωγραφιάζωγραφιά ήή έναένα

κολάζκολάζ εμεμππνευσμένονευσμένο ααππόό τοτο κείμενοκείμενο. . 



ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΙΜΕΝΟ:  :  
ΙΝΔΙΑΝΟΣΙΝΔΙΑΝΟΣ ΣΙΑΤΛΣΙΑΤΛ, «, «ΕΝΑΕΝΑ ΠΑΛΙΟΠΑΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟΚΟΣΜΟ»»

•• ΤοΤο συγκεκριμένοσυγκεκριμένο κείμενοκείμενο χρονολογείταιχρονολογείται γύρωγύρω σταστα 1855 1855 καικαι ααπποτελείοτελεί τηντην ααππάντησηάντηση τουτου

ΣιάτλΣιάτλ, , αρχηγούαρχηγού μιαςμιας φυλήςφυλής ΙνδιάνωνΙνδιάνων, , στονστον ππρόεδρορόεδρο τωντων ΗνωμένωνΗνωμένων ΠολιτειώνΠολιτειών ΑμερικήςΑμερικής

ΦραγκλίνοΦραγκλίνο ΠηρςΠηρς, , οο οοπποίοςοίος ζήτησεζήτησε ααππόό τουςτους ΙνδιάνουςΙνδιάνους νανα ππουλήσουνουλήσουν τητη γηγη τουςτους στηνστην

αμερικανικήαμερικανική κυβέρνησηκυβέρνηση. . ΗΗ ππρότασηρόταση αυτήςαυτής τηςτης αγορααγοραππωλησίαςωλησίας ήτανήταν εντελώςεντελώς ξένηξένη στιςστις

αντιλήψειςαντιλήψεις καικαι στονστον τρότρόπποο ζωήςζωής τωντων ΙνδιάνωνΙνδιάνων, , οο δεσμόςδεσμός τωντων οοπποίωνοίων μεμε τητη φύσηφύση είναιείναι ιερόςιερόςαντιλήψειςαντιλήψεις καικαι στονστον τρότρόπποο ζωήςζωής τωντων ΙνδιάνωνΙνδιάνων, , οο δεσμόςδεσμός τωντων οοπποίωνοίων μεμε τητη φύσηφύση είναιείναι ιερόςιερός

καικαι αδιάσαδιάσππαστοςαστος, , όόππωςως ηη αδερφικήαδερφική αγάαγάππηη. . ΟΟ ΣιάτλΣιάτλ εκφράζειεκφράζει μεμε ππερηφάνιαερηφάνια καικαι σεβασμόσεβασμό

στηνστην ππαράδοσηαράδοση τοντον τρότρόπποο σκέψηςσκέψης τηςτης φυλήςφυλής τουτου, , οο οοπποίοςοίος διαφέρειδιαφέρει ππλήρωςλήρως ααππόό τιςτις υλικέςυλικές

αξίεςαξίες καικαι τοντον κατακτητικόκατακτητικό ππολιτισμόολιτισμό τωντων λευκώνλευκών. . ΟιΟι σκέψειςσκέψεις ππουου διατυδιατυππώνειώνει οο ΣιάτλΣιάτλ

ααππέχουνέχουν ααππόό εμάςεμάς ενάμισηενάμιση σχεδόνσχεδόν αιώνααιώνα, , είναιείναι όμωςόμως εξαιρετικάεξαιρετικά εεππίκαιρεςίκαιρες στηνστην εεπποχήοχή μαςμας, , 
τώρατώρα ππουου όλοιόλοι ππλέονλέον βιώνουμεβιώνουμε τιςτις ολέθριεςολέθριες συνέσυνέππειεςειες ααππόό τηντην υυππερβολικήερβολική εκμετάλλευσηεκμετάλλευση

τωντων φυσικώνφυσικών ππόρωνόρων, , τητη μόλυνσημόλυνση τουτου ππεριβάλλοντοςεριβάλλοντος καικαι τητη διαρκώςδιαρκώς εεππεκτεινόμενηεκτεινόμενη

οικολογικήοικολογική καταστροφήκαταστροφή τουτου ππλανήτηλανήτη μαςμας. . 



ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΙΜΕΝΟ:  :  
ΙΝΔΙΑΝΟΣΙΝΔΙΑΝΟΣ ΣΙΑΤΛΣΙΑΤΛ, «, «ΕΝΑΕΝΑ ΠΑΛΙΟΠΑΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟΚΟΣΜΟ»»

•• ΔιαβάζουμεΔιαβάζουμε στηνστην τάξητάξη τοτο κείμενοκείμενο τουτου ΙνδιάνουΙνδιάνου

ΣιάτλΣιάτλ ««ΈναΈνα ππαλιόαλιό μήνυμαμήνυμα γιαγια τοτο σύγχρονοσύγχρονο κόσμοκόσμο», », 
ππουου υυππάρχειάρχει σχολικόσχολικό εγχειρίδιοεγχειρίδιο.  .  ππουου υυππάρχειάρχει σχολικόσχολικό εγχειρίδιοεγχειρίδιο.  .  

((http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1683,5370/http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1683,5370/))

••ΠροχωρούμεΠροχωρούμε σεσε σχολιασμόσχολιασμό καικαι συζήτησησυζήτηση τωντων

βασικώνβασικών ιδεώνιδεών τουτου κειμένουκειμένου



ΕνΕν συνεχείασυνεχεία,  ,  αναθέτουμεαναθέτουμε μιαμια άσκησηάσκηση δημιουργικήςδημιουργικής γραφήςγραφής.  .  

•• ΤαΤα ππαιδιάαιδιά θαθα ππρέρέππειει νανα κάνουνκάνουν μιαμια ««διηγηματοσαλάταδιηγηματοσαλάτα»» αναμειγνύονταςαναμειγνύοντας

στοιχείαστοιχεία καικαι ααππόό τατα δύοδύο κείμενακείμενα ((ΤοΤο μαύρομαύρο κύμακύμα--ΈναΈνα ππαλιόαλιό μήνυμαμήνυμα γιαγια τοτο

σύγχρονοσύγχρονο κόσμοκόσμο). ). ΌτανΌταν φτάνουνφτάνουν σεσε αδιέξοδοαδιέξοδο μμππορούνορούν νανα χρησιμοχρησιμοπποιούνοιούν μιαμιασύγχρονοσύγχρονο κόσμοκόσμο). ). ΌτανΌταν φτάνουνφτάνουν σεσε αδιέξοδοαδιέξοδο μμππορούνορούν νανα χρησιμοχρησιμοπποιούνοιούν μιαμια

««τράτράππουλαουλα λέξεωνλέξεων» » ππουου έχουμεέχουμε δημιουργήσειδημιουργήσει ααππόό ππρινριν, , ώστεώστε νανα βρίσκουνβρίσκουν ιδέεςιδέες

γιαγια νανα ππροχωρήσουνροχωρήσουν στηνστην αφήγησηαφήγηση. . 



•• ΕναλλακτικάΕναλλακτικά, , μμππορούμεορούμε νανα

ζητήσουμεζητήσουμε ααππόό τατα ππαιδιάαιδιά νανα

μμππουνουν στηστη θέσηθέση τηςτης ΚενγκάΚενγκά καικαι

νανα γράψουνγράψουν τοτο ημερολόγιόημερολόγιό τηςτης

ήή μιαμια εεππιστολήιστολή

διαμαρτυρίαςδιαμαρτυρίας ππροςρος τοντον τύτύπποο. . 



•• ΕφόσονΕφόσον υυππάρχειάρχει ααππαραίτητοςαραίτητος χρόνοςχρόνος, , ζητούμεζητούμε ααππόό τατα ππαιδιάαιδιά νανα εντοεντοππίσουνίσουν

στοστο διαδίκτυοδιαδίκτυο ππεριεριππτώσειςτώσεις ρύρύππανσηςανσης ααππόό ππετρελαιοκηλίδεςετρελαιοκηλίδες στηνστην

ΕλλάδαΕλλάδα καικαι νανα μαςμας τιςτις ππαρουσιάσουναρουσιάσουν. . 



•• ΠροσΠροσππαθούμεαθούμε νανα ααππαντήσουμεαντήσουμε σταστα

ερωτήματαερωτήματα: : 

•• ΤιΤι ππροκάλεσεροκάλεσε τηντην ρύρύππανσηανση; ; 

•• ΠοιεςΠοιες οιοι άμεσεςάμεσες καικαι οιοι

μακρομακροππρόθεσμεςρόθεσμες εεππιιππτώσειςτώσεις τηςτης; ; 

•• ΕίναιΕίναι ππιθανάιθανά ππαρόμοιααρόμοια ππεριστατικάεριστατικά; ; 

•• ΤιΤι θαθα μμππορούσεορούσε νανα γίνειγίνει, , ώστεώστε νανα

ααπποφευχθούνοφευχθούν; ; 



ΗΗ διδασκαλίαδιδασκαλία τουτου κειμένουκειμένου ««ΤοΤο μαύρομαύρο κύμακύμα» » μμππορείορεί νανα ααπποτελέσειοτελέσει αφορμήαφορμή γιαγια μιαμια

διαθεματικήδιαθεματική ππροσέγγισηροσέγγιση τουτου θέματοςθέματος. . 

ΈτσιΈτσι, , εφόσονεφόσον υυππάρχειάρχει δυνατότηταδυνατότητα, , οο//ηη χημικόςχημικός μμππορείορεί νανα μιλήσειμιλήσει στουςστους μαθητέςμαθητές γιαγια τοτο

ππετρέλαιοετρέλαιο καικαι τιςτις ιδιότητέςιδιότητές τουτου, , νανα ππαρουσιάσειαρουσιάσει τιςτις αρνητικέςαρνητικές συνέσυνέππειεςειες τηςτης χρήσηςχρήσης τουτου είτεείτεππ , , ππ ππ
ωςως ππηγήηγή ενέργειαςενέργειας, , είτεείτε ωςως ππρώτηρώτη ύληύλη σεσε διάφοραδιάφορα ππροϊόνταροϊόντα, , νανα αναφερθείαναφερθεί στουςστους κινδύνουςκινδύνους

τωντων ππετρελαιοκηλίδωνετρελαιοκηλίδων αλλάαλλά καικαι στιςστις νέεςνέες μεθόδουςμεθόδους ααππορρύορρύππανσηςανσης. . 



ΑκόμηΑκόμη, , οο//ηη καθηγητήςκαθηγητής//τριατρια τηςτης ΤεχνολογίαςΤεχνολογίας μμππορείορεί νανα ενημερώσειενημερώσει τατα ππαιδιάαιδιά γιαγια

τιςτις νέεςνέες, , ανανεώσιμεςανανεώσιμες ππηγέςηγές ενέργειαςενέργειας ππουου δενδεν μολύνουνμολύνουν τοτο ππεριβάλλονεριβάλλον καικαι νανα τουςτους

αναθέσειαναθέσει σχετικέςσχετικές εργασίεςεργασίες στοστο ππλαίσιολαίσιο τουτου μαθήματόςμαθήματός τουτου. . 



Μην παίρνεις τίποτα, παρά μόνο εικόνες. Μην παίρνεις τίποτα, παρά μόνο εικόνες. 

Μην αφήνεις τίποτα, παρά μόνο ίχνη ποδιώνΜην αφήνεις τίποτα, παρά μόνο ίχνη ποδιών..

Μην σκοτώνεις τίποτα, παρά μόνο την ώρα.Μην σκοτώνεις τίποτα, παρά μόνο την ώρα.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑς!!!ΣΑς!!!


