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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Δ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία απνηειεί κηα δηδαθηηθή πξφηαζε, έλα project, πνπ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζηηο δπν κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Ώλαθέξεηαη ζηελ 

δηεξεχλεζε ηεο Σνπηθήο Εζηνξίαο ηεο Κάησ Σνχκπαο θαη ζηφρν έρεη φρη κφλν λα ηελ 

θάλεη γλσζηή ζηνπο καζεηέο κέζα απφ πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο πεγέο αιιά 

κέζα απφ ηελ αλαθάιπςή ηεο νη καζεηέο λα πηνζεηήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ελεξγνχ 

πνιίηε θαη θαη επέθηαζε ηνπ παγθφζκηνπ πνιίηε. Οη καζεηέο κέζα απφ ηε βησκαηηθή 

πξνζέγγηζε θαη ηηο επηζθέςεηο πεδίνπ ζα αλαιάβνπλ δξάζε θαη ζα αλαπηχμνπλ 

δεμηφηεηεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα φπσο είλαη ε επηθνηλσλία, ε θξηηηθή ζθέςε, ε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε ζπλεξγαζία. ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ project ζα εθαξκνζηνχλ 

δηάθνξεο θαηλνηφκεο δηδαθηηθέο κέζνδνη φπσο: έληερλνο ζπιινγηζκφο (Artful 

thinking), Φηινζνθία γηα Παηδηά, Οκαδνζπλεξγαηηθή., Υξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ, 

Έξεπλα, Παξαηήξεζε θ.ά., πνπ απψηεξν ζθνπφ ζα έρνπλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

καζεηψλ ζε έλα ζχγρξνλν θαη επαλαιακβαλφκελν θαηλφκελν φπσο απηφ ηεο 

πξνζθπγηάο. 

Λέξειρ- Κλειδιά: Έληερλνο ζπιινγηζκφο, Σνπηθή Εζηνξία, Κάησ Σνχκπα, πξνζθπγηά, 

θξηηηθή ζθέςε, ελζπλαίζζεζε, ελεξγφο πνιίηεο, παγθφζκηνο πνιίηεο, αζηηθή 

αεηθνξία 

 

 

ABSTRACT 

 

This study is a teaching suggestion, a project, which can be implemented in the last 

two grades of Elementary School. It concerns the investigation of Local History and 

aims to help students to learn about the local history of their home district, Kato 

Toumba (Thessaloniki), by researching primary and secondary sources in order to 

adopt the principles of active global citizenship. Students through evidential 

experiences and field visits will take action and develop the 21st century skills such as 

communication, critical thinking, creativity and collaboration. Throughout the project 

will be implemented various innovative teaching methods including Artful thinking, 

Philosophy for Children, peer-collaboration, new technologies, inquiry, observation 

etc. The use of these teaching methods is aiming at raising students’ awareness about 

immigration and its’ consequences over the populations.  

  

Keywords: Artful thinking, Local History, Toumba, refugees, critical thinking, 

empathy, active citizen, world citizen, urban sustainability 
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Πξφινγνο 

«Έλα απφ ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηδαζθαιία                              

ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ζην ζρνιείν είλαη φηη πξνζθέξεη 

ζην παηδί ηελ αίζζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ: ληψζεη 

θαλείο θαιχηεξα φηη ηα γεγνλφηα είλαη αιεζηλά, φηαλ 

βιέπεη ην κέξνο φπνπ ζπλέβεζαλ». 

                                                                                                                                   Lemonnier, H. (1889). 

                                                                                               L' enseignement de l' histoire dans les, coles primaires  

     Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη ζηε ρψξα καο αξθεηέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

έληαμε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ζην ζρνιείν. Ώλ θαη νη πξνζπάζεηεο είλαη ζεηηθέο, νη 

εθπαηδεπηηθνί ζπλαληνχλ αξθεηέο δπζθνιίεο, πνπ πνιιέο θνξέο ηείλνπλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ απνζαξξπληηθά. Ώπηφ ζπκβαίλεη ζπλήζσο γηαηί νη εθπαηδεπηηθνί γηα 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηα θαζήθνληά ηνπο ζα πξέπεη λα επηκνξθσζνχλ ζε ζέκαηα 

κεζνδνινγίαο ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο, θάηη πνπ δε γίλεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. 

Βπίζεο νη ηνπηθέο βηβιηνγξαθίεο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο 

θαη ειιείςεηο είηε γηαηί είλαη απνζπαζκαηηθέο είηε γηαηί έρνπλ κηθξή έσο ειάρηζηε 

παξνπζία. 

     Δ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πξνέθπςε χζηεξα απφ έληνλν πξνβιεκαηηζκφ απηά ηα 

δπν ρξφληα ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ ζηε Φιψξηλα. Έρνληαο θέηνο πέκπηε 

ηάμε ζην δεκνηηθφ, καζεηέο ειηθίαο 11 ρξνλψλ ζπλεηδεηνπνίεζα χζηεξα απφ κηα 

εξγαζία πνπ ηνπο έβαια πφζα ιίγα γλσξίδνπλ γηα ηελ πεξηνρή ηνπο. 18 καζεηέο νη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη άξηζηνη, κπνξνχλ θαη δηαβάδνπλ θαη καζαίλνπλ 

απέμσ φια ηα θεθάιαηα ηεο ηζηνξίαο, ηεο γεσγξαθίαο, ηεο θπζηθήο, αιιά δε 

γλσξίδνπλ πψο νλνκάδεηαη ν δξφκνο πνπ δηαζρίδνπλ θαζεκεξηλά γηα λα θηάζνπλ ζην 

ζρνιείν ηνπο θαη απφ πνχ πήξε ην φλνκά ηνπ. Ση θηίξην είλαη απηφ πνπ νλνκάδεηαη 

Άγηνο ηπιηαλφο, πνηαλνχ είλαη ην άγαικα κπξνζηά απφ ην Εππνθξάηεην Ννζνθνκείν, 

πψο νλνκάδεηαη ην πάξθν θάησ απφ ην ζρνιείν θαη ηφζα άιια πνπ ππάξρνπλ ζηε 

γεηηνληά ηνπο. 

     Ώπνθαζίζηεθε ινηπφλ απφ θνηλνχ λα γίλεη έλα project κε ην φλνκα «Σν Ώζηηθφ 

Μνλνπάηη ηεο Σνχκπαο» πνπ ζηφρν ζα είρε νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ 

ηφπνπ ηνπο, λα εκβαζχλνπλ κέζα απφ ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη λα απνθηήζνπλ 

ελζπλαίζζεζε ζε θαηλφκελα πνπ εκθαλίδνληαη αλά ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Ώθνξκή ζηάζεθε ην πξνζθπγηθφ θχκα απφ ηε πξία πνπ θαηαθιχδεη ηε ρψξα καο ηνλ 

ηειεπηαίν θαηξφ. 

     Δ εξγαζία παξνπζηάδεη πηπρέο ηεο ηζηνξίαο ηνπ ζπλνηθηζκνχ ηεο Σνχκπαο, κηαο 

κηθξήο πφιεο κέζα ζηελ πφιε, ζε κηα πξνζπάζεηα λα θξαηεζνχλ δσληαλά ηα ζηνηρεία 

ηνπο ζηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε θαη κλήκε θαη λα θαιιηεξγεζεί ε εηθφλα ελφο ελεξγνχ 

πνιίηε πνπ ζα είλαη επαίζζεηνο ζε θνηλσληθά ζέκαηα θαη αξσγφο ζηε δηαηήξεζε ηεο 

εηξήλεο θαη ηεο επεκεξίαο. 

     Δ Σνχκπα απνηεινχζε απφ παιηά αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηε ζχλζεζε ηεο ηδηαίηεξεο θπζηνγλσκίαο 
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ηεο. ην ράξηε ηεο πφιεο ε ζέζε ηεο είλαη γλσζηή απφ ηα πξντζηνξηθά αθφκε ρξφληα. 

Σν γεγνλφο σζηφζν φηη ππνδέρηεθε θη αγθάιηαζε ηνπο πξφζθπγεο απφ ηνλ Πφλην θαη 

ηε Μηθξά Ώζία θαζψο θαη ην πιήγκα απφ ην εβξατθφ νινθαχησκα ζεκάδεςε ηελ 

πνξεία ηεο θαη ηεο έδσζε λέα πλνή. 

    Δ εξγαζία έγηλε κέζα ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ ηεο ηζηνξίαο, ηεο αγσγήο ηνπ 

πνιίηε, ηεο επέιηθηεο δψλεο θ.ά. Πνιινί παξάγνληεο ζπλέβαιαλ ζηελ νινθιήξσζή 

ηεο πέξα απφ ηoλ ππεχζπλν θαζεγεηή ηνπ νπνίνπ ε ζπκβνιή θαη ε βνήζεηα ήηαλ 

αλεθηίκεηεο. ΐνήζεζαλ πάξα πνιχ νη γνλείο ηεο ηάμεο κε φιν ην πιηθφ πνπ 

πξφζθεξαλ, νη καζεηέο κε ηηο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εξγαζίεο ηνπο, νη θάηνηθνη ηεο 

πεξηνρήο θαη νη εξγαδφκελνη ζηνπο θνξείο πνπ επηζθεθηήθακε. εκαληηθή ε βνήζεηα 

ηεο δηεπζχληξηαο ηνπ 83
νπ

 δεκνηηθνχ πνπ καο δέρηεθε θαη καο ελεκέξσζε γηα ην 

ζρνιείν ην νπνίν είλαη θαη δσξεά ηεο ηζξαειηηηθήο θνηλφηεηαο. Σέινο έλα κεγάιν 

επραξηζηψ ζηνπο θπξίνπο Εσαλλίδε Άγγειν θαη Παπαδφπνπιν Κσλζηαληίλν πνπ νη 

ζπλεληεχμεηο πνπ καο έδσζαλ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθέο θαζψο έδσζαλ ηελ επθαηξία 

ζηνπο καζεηέο λα αθνχζνπλ απφ πξψην ρέξη καξηπξίεο ηεο επνρήο. 
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Βηζαγσγή 

 

«Παξαηεξώ ζα πεη βιέπσ κε πξνζνρή θαη κε θαηαλόεζε.             

Δκείο όκσο νη Έιιελεο δελ μέξνπκε λα παξαηεξνύκε.     

Βιέπνπκε δειαδή επηπόιαηα ……  

Απηό ην ειάηησκα ην’ ρνπκε όινη νη Έιιελεο» 

                                                                                                                        

Μηράιεο Παπακαύξνο  

 

     Βπεξεαζκέλε έληνλα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε θξάζε 

ηνπ Παπακαχξνπ πνπ έθεξε ζηελ επηθάλεηα πξνζσπηθά βηψκαηα (επηζθέςεηο ζε 

κνπζεία, ζε εθζέζεηο, ζε εθδξνκέο), ζθέθηεθα φηη έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ζα έπξεπε λα είλαη ε εμάζθεζε ησλ καζεηψλ ζηελ 

πξνζεθηηθή θαη κεζνδηθή παξαηήξεζε θαη έξεπλα. Κάηη πνπ ειάρηζηνη απφ καο ην 

θάλνπκε θαζψο δελ έρνπκε κάζεη λα θνηηάκε κε πξνζνρή, λα παξαηεξνχκε αιιά θαη 

λα εξεπλνχκε. 

     Ο ζεκεξηλφο καζεηήο δέρεηαη πνηθίια ηζηνξηθά κελχκαηα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ, 

φπσο επηζεκαίλεη ν Schorker (1984), άιια θηάλνπλ ζε απηφλ σο νξγαλσκέλε κάζεζε 

κέζα απφ ην ζρνιείν θαη άιια σο κε νξγαλσκέλε κάζεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ιεγφκελνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, φπσο απφ ηελ ηειεφξαζε, ηνλ πεξηνδηθφ ηχπν, απφ 

βηβιία, απφ ηαμίδηα, απφ δηάθνξεο εθδειψζεηο θα εθζέζεηο. Δ κε νξγαλσκέλε 

κάζεζε ηεο ηζηνξίαο είλαη βέβαηα πξναηξεηηθή θαη ραξαθηεξίδεηαη απ’ ηελ ειεχζεξε 

ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή, ηε ραξά θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηθαλνπνίεζε θαζψο καζαίλεη 

ρσξίο λα θαηαβάιιεη ηδηαίηεξα κεγάιν θφπν θαη ρσξίο λα εληάζζεηαη ζε αζθπθηηθά 

ρξνληθά πξνγξάκκαηα. Δ κε νξγαλσκέλε κάζεζε ζπλδπαζκέλε κε έληνλε 

παξαηήξεζε ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα δπλαηφ εξγαιείν κάζεζεο. 

     Δ ηνπηθή ηζηνξία αλήθεη ζ’ απηήλ ηελ θαηεγνξία κάζεζεο, πνπ ηα κελχκαηά ηεο 

έθηαλαλ κέρξη ηψξα ζην καζεηή θπξίσο κέζα απφ ην αζπληφληζην πιέγκα ηεο κε 

νξγαλσκέλεο κάζεζεο. Δ εηζαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ζηε 

ζηνηρεηψδε θαη ζηε κέζε εθπαίδεπζε ζηε ρψξα καο επηηξέπεη κηα πην ζπζηεκαηηθή 

γλσξηκία ηνπ καζεηή κε ην πεξηερφκελφ ηεο, ζπκβάιινληαο έηζη ζεκαληηθά ζηελ 

νηθνδφκεζε ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο. 

     Δ κειέηε ηεο ηζηνξίαο δελ αθνξά κφλν ζηελ εμέηαζε ηνπ παξειζφληνο. Σν 

παξειζφλ βέβαηα δίλεη πνιιέο αθνξκέο γηα λα κειεηήζεη θαλείο ηελ ηζηνξία ηνπ 

ηφπνπ ηνπ. εκείν αλαθνξάο δελ είλαη ηα πεξαζκέλα αιιά ην παξφλ, αθνχ ζε απηφ 

ζηεθφκαζηε γηα λα πξνζεγγίζνπκε ην παξειζφλ. Ώθφκα θαη φηαλ κηιάκε γηα 

πεξαζκέλα γεγνλφηα, ε αμία ηνπο έγθεηηαη ζηε ζχγθξηζε κε ην ζήκεξα θαη ηε γλψζε 

πνπ έρνπκε γηα ηηο δεδνκέλεο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο δνχκε. Ξεθηλψληαο απφ ην παξφλ 

πεγαίλνπκε ζην παξειζφλ θαη σο θνξείο ηνπ παξφληνο ρξφλνπ θαζψο θαη ησλ 

πξνζδνθηψλ καο γηα ην κέιινλ, πεξηγξάθνπκε, θξίλνπκε θαη εξκελεχνπκε ηελ 

ηζηνξία (Παπαγηαλλφπνπινο, θ.ά.,1999, ζει.16). 
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     Ώληίζεηα κε φζα εθάξκνδαλ παιαηφηεξνη ηζηνξηθνί, νη νπνίνη ζηακαηνχζαλ ηε 

δηήγεζε ησλ γεγνλφησλ αξθεηά ρξφληα πξηλ ηελ επνρή ηνπο, νη ζχγρξνλνη ηζηνξηθνί 

πξνρσξνχλ ηελ εμηζηφξεζε ησλ γεγνλφησλ κέρξη ην ζήκεξα, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζε 

απηή θαη ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο. ηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ε έλλνηα ηνπ ρξφλνπ πξνζεγγίδεηαη θαη ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο: 

ζην παξειζόλ, ζην παξόλ θαη ζην κέιινλ, ζεσξψληαο φηη ηα ηξία απηά επίπεδα είλαη 

ηζνδχλακα θαη ηζνβαξή, αιιειέλδεηα θαη αλαπφζπαζηα ζηελ εξκελεία ηεο ηζηνξίαο 

ελφο ηφπνπ (Friedman,1992). 

     Έηζη ζηελ εξγαζία ζα γίλεη κηα ζχλδεζε, κηα ζπζρέηηζε θαη κηα ζχγθξηζε κε ηηο 

ηξεηο απηέο δηαζηάζεηο ηεο έλλνηαο ηνπ ρξφλνπ κε βάζε ην θνηλσληθφ θαηλφκελν ηεο 

πξνζθπγηάο. Θα γίλεη κηα πξνζπάζεηα γηα λα αλαδεηρζεί ε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα 

ηνπ πξνβιήκαηνο, αιιά θαη νη ηζηνξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ, κέζα απφ ηελ έληνλε 

παξαηήξεζε θαη ηελ έξεπλα πνπ πξνζθέξεη ε εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ project 

θαη ηεο ηέρλεο ( Ώrtful thinking).  
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ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

     Οη πεξηζζφηεξνη ζα ζπκθσλνχζαλ φηη ε ηζηνξηθή εθπαίδεπζε είλαη ζεκαληηθή, 

ρξήζηκε θαη απαξαίηεηε γηα ηα άηνκα θαη ηελ θνηλσλία, εθφζνλ θαιιηεξγεί ζηα 

λεαξά άηνκα θξηηηθή ηζηνξηθή ζθέςε θαη γλψζε, δηαλνεηηθέο δεμηφηεηεο πνπ 

κπνξνχλ λα ηνπο βνεζήζνπλ λα αληηιεθζνχλ, λα γλσξίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο ζε ζρέζε κε ην θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη εζληθφ πεξηβάιινλ ηνπο, αιιά 

θαη ζε ζρέζε κε ηνπο «άιινπο». Ώζθνχληαη νη καζεηέο ζηελ επεμεξγαζία 

νπζηαζηηθψλ ηζηνξηθψλ εξσηήζεσλ, ππνζέζεσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ φρη κφλν γηα ηνλ 

ίδην ηνλ εαπηφ ηνπο, αιιά θαη γηα ηνπο «άιινπο», φρη κφλν γηα ην παξειζφλ, αιιά, ην 

ζπνπδαηφηεξν, γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ. Δ θαηαλφεζε ηνπ παξφληνο πξνυπνζέηεη 

κηα θξηηηθή αληίιεςε ηνπ παξειζφληνο, γη’ απηφ εμάιινπ «αλ είλαη θάπνηνο ηζηνξηθά 

αλππνςίαζηνο, είλαη θαζαπηφ αλππνςίαζηνο» (P. Lee, 1984
 
α, ζει.4). 

     Σα ηειεπηαία ρξφληα έγηλαλ αξθεηά ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ ειιεληθή κέζε 

εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο. Ώλαδείρηεθαλ δεηήκαηα, φπσο  ε 

κεηάβαζε απφ ην εζλνθεληξηθφ ζην επξσπατθφ θαη πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν 

εθπαίδεπζεο, απφ ηα απνκνλσκέλα κεηαμχ ηνπο γλσζηηθά αληηθείκελα ζηε 

δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο απφ ηελ ηζηνξία σο «αθήγεκα» ζηελ ηζηνξία 

σο «πξφβιεκα». 

     Παιαηφηεξα βαζηθφο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο ήηαλ ε εζληθή 

δηαπαηδαγψγεζε θαη ε ζηείξα απνκλεκφλεπζε ζηξαηησηηθψλ θαη πνιηηηθψλ 

γεγνλφησλ εηο βάξνο ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο ηζηνξίαο. Σν 

ζρνιείν – ηφπνο επίζεκεο δεκφζηαο ηζηνξίαο – ήηαλ θαηεμνρήλ ρψξνο φπνπ 

θαιιηεξγνχληαλ κηα ιεηηνπξγηθή ζεψξεζε ηεο ηζηνξίαο. Σν ζρνιείν ζπγθξνηνχζε κηα 

εζληθή ηαπηφηεηα επάισηε θαη αλαζθαιή, ερζξηθή απέλαληη ζηνπο άιινπο θαη θνβηθή 

απέλαληη ζηελ αιιαγή.  

      ήκεξα ν καζεηήο βαζηδφκελνο ζηηο δηθέο ηνπ εκπεηξίεο, θαιείηαη λα αλαθαιχςεη 

θαη λα νηθνδνκήζεη κφλνο ηνπ ηε γλψζε. Σν κάζεκα ηεο ηζηνξίαο απαιιάζζεηαη απφ 

ην ηδενινγηθφ θνξηίν ηνπ εζλνθεληξηζκνχ. ηφρνο νη καζεηέο λα θαιιηεξγήζνπλ 

εζληθή ηαπηφηεηα θαη απηνγλσζία. Σν κάζεκα ηεο ηζηνξίαο αληηκεησπίδεηαη σο 

καζεηεία ζηηο αμίεο ηνπ νξζνινγηζκνχ, ηεο θξηηηθήο εγξήγνξζεο, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο 

πνιηηηζκηθήο αλνρήο, ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ, ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη 

ηεο αλαδήηεζεο ηεο αιήζεηαο κέζα απφ πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο πεγέο. Δ 

ζεκαζία ηεο ρξήζεο ησλ πεγψλ θαη ηεο εξκελείαο ηνπο σο καξηπξηψλ γηα ηελ 

ηζηνξηθή δηαδηθαζία ππνγξακκίδεηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηζηνξηθνχο. Ο R. G. 

Collingwood (1994) δειψλεη : « Δ ηζηνξηθή δηαδηθαζία, ε κέζνδνο, ζπλίζηαηαη 

θπξίσο ζηελ εξκελεία καξηπξηψλ». Μέζα απφ φιε απηή ηε δηαδηθαζία νη καζεηέο 

απνθηνχλ ηζηνξηθή ζθέςε.  

      Δ ηζηνξηθή ελζπλαίζζεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζεκαληηθφ εηδηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο, ζχκθσλα κε ηηο κνληέξλεο αληηιήςεηο ηεο 

ηζηνξίαο θαη ηεο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο. Βίλαη κηα ζχλζεηε έλλνηα, γηαηί, εθηφο ησλ 

πνιιψλ ζπλεθδνρψλ ζε ζρέζε κε δηάθνξεο επηζηήκεο θαη πεξηνρέο ηεο αλζξψπηλεο 
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εκπεηξίαο, ζθέςεο θαη γλψζεο, κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή ηφζν σο «δηαδηθαζία» φζν 

θαη σο « επίηεπγκα», ηφζν σο «ζπλαηζζεκαηηθή» φζν θαη σο «γλσζηηθή». χκθσλα 

κε ηνλ P. J. Lee (1995) « Δ ελζπλαίζζεζε σο επίηεπγκα ζπλδέεηαη ζηελά κε 

ζεκαληηθέο πιεπξέο ηεο ηζηνξηθήο θαηαλφεζεο. Δ θαηαλφεζε πξάμεσλ ζηελ ηζηνξία 

πξνυπνζέηεη ηελ ελζπλαίζζεζε σο επίηεπγκα, γηαηί αθνξά ζην λα δεηο κία πξάμε σο 

αξκφδνπζα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνζέζεηο απηνχ πνπ έπξαμε θαη κε ηε δηθή ηνπ 

αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο». 

      Ο P. Lee (1996) ηζρπξίδεηαη επίζεο φηη: « Σα παηδηά αληηκεησπίδνπλ ηεξάζηηεο 

δπζθνιίεο γηα λα θαηαλνήζνπλ γηαηί θάπνηνο έπξαμε ή απέηπρε λα πξάμεη θάηη ζηελ 

ηζηνξία. Αελ ππάξρνπλ θαλφλεο αλαθνξάο σο πξνο ηη κπνξεί λα ππνινγηζηεί σο κέξνο 

ησλ κειεκάησλ, ησλ θξνληίδσλ ή ησλ επζπλψλ απηνχ πνπ έπξαμε». Βπηπιένλ ν D. 

Shemilt (1980) ηζρπξίδεηαη φηη ε ελζπλαίζζεζε καο βνεζά λα μεπεξάζνπκε ηε 

λννηξνπία ηεο επνρήο καο θαη φηαλ ην επηηχρνπκε απηφ επαλαθέξνπκε ην παξειζφλ 

ζηε δσή, αιιά φρη αλαδεκηνπξγψληαο ηε ζθέςε φπσο ππήξμε. Δ θαιιηέξγεηα ηεο 

δεμηφηεηαο ηεο ελζπλαίζζεζεο ζηα παηδηά εμαξηάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηε δηάδξαζε 

θαη ηε ζπδήηεζε ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο θαη ιηγφηεξν απφ ηε δηδαθηηθή 

θαζνδήγεζε. Βπίζεο εμαξηάηαη απφ ηε λννηξνπία ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. 

       Παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδεη ε αλάιπζε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο ησλ 

παηδηψλ σο πξνο ηελ ηζηνξηθή ελζπλαίζζεζε, είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηαηί καο δείρλεη 

αλ θαη θαηά πφζν ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ νπζηαζηηθή θαηαλφεζε ηνπ παξειζφληνο  

κέζα ζην δηθφ ηνπο δηαθνξεηηθφ ηζηνξηθφ πιαίζην. Πξἐπεη λα μεπεξάζνπλ ηνλ 

εγσθεληξηζκφ ηνπο  θαη ηελ πξνζθφιιεζή ηνπο ζην παξφλ. 

      Παξάιιεια κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη ηεο ηζηνξηθήο 

ελζπλαίζζεζεο, επηηπγράλεηαη ε ελδπλάκσζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε.  

      Δ έλλνηα ηεο ιδιόηηηας ηοσ πολίηη (citizenship) γίλεηαη αληηιεπηή κέζα απφ ηξεηο 

θπξίαξρεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο (Jochum θ.ά., 2005)  πνπ θάλνπλ δηάθξηζε 

αλάκεζα ζε: 

 κηα θαηάζηαζε, ε νπνία απνδίδεηαη απφ ην θξάηνο, αλαγλσξίδεη ίζα 

δηθαηψκαηα θαη πξνσζεί ηδησηηθά ζπκθέξνληα, 

 κία ηαπηόηεηα, ε νπνία πξνθχπηεη απφ έλα αηνκηθφ αίζζεκα θαη έλα αίζζεκα 

ηνπ αλήθεηλ ζε κία θνηλφηεηα, θαη 

 κία πξαθηηθή, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο θαη 

δηακνξθψλεηαη απφ κία θνηλή δεκφζηα θνπιηνχξα. 

       Ο Ώξηζηνηέιεο ζηα Πνιηηηθά ππνζηεξίδεη φηη ε πφιε ππάξρεη απφ ηε θχζε ηεο 

θαη πξνεγείηαη ηνπ αηφκνπ, θαζψο θαη φηη αληηπξνζσπεχεη έλα είδνο θνηλσλίαο. 

Βπνκέλσο, ππάξρεη κηα θπζηθή νξκή πνπ σζεί ηνπο αλζξψπνπο ζηε δηακφξθσζε 

απηήο ηεο θνηλσλίαο. Δ αξραία ειιεληθή πφιε δελ απνηειεί ηελ πφιε-θξάηνο ζηε 

θπζηθή ηεο ηνπνζεζία . Ώληίζεηα, νξίδεηαη σο ε νξγάλσζε ησλ αλζξψπσλ, φπσο απηή 

πξνθχπηεη απφ ηελ θνηλή δξάζε θαη νκηιία, θαζψο ε δξάζε θαη ν ιφγνο είλαη νη 

θαηαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ρψξν αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζθηαγξαθνχλ 

ηελ χπαξμε ηεο πφιεο. 

      ηελ ειιεληθή πφιε, έλαο πνιίηεο δελ αλακέλεηαη απιά, αιιά είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκφζηα θαη πνιηηηθή δσή θαη ην γεγνλφο απηφ 

θσηίδεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο δεκφζηαο δσήο ηφηε θαη ηψξα.  Οη δεκφζηνη ρψξνη, 
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είηε νλνκάδνληαλ αγνξά, θφξνπκ ή πηάηζα, ήηαλ δσηηθά θαη νπζηψδε ζηνηρεία πνπ 

θηινμελνχζαλ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο. 

    ήκεξα φζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε θαη ηδηαίηεξα ηνπ ελεξγνχ 

πνιίηε κε ηελ εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε ηνλ Καζηνξηάδε (2008), ν ελεξγφο πνιίηεο 

είλαη δεκηνχξγεκα ηεο δεκνθξαηίαο, ε νπνία ζπγρξφλσο πξνυπνζέηεη ηνλ ελεξγφ 

πνιίηε θαη εθφζνλ ν πνιίηεο είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ χπαξμε ηεο δεκνθξαηίαο ε 

εθπαίδεπζε ησλ λέσλ θαη ε δηακφξθσζε ησλ πνιηηψλ γίλεηαη αληηιεπηή σο 

«condition sine qua non».  

        Δ δηακφξθσζε ησλ πνιηηψλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο απνηεινχζε αλέθαζελ έλαλ 

απφ ηνπο θχξηνπο ζθνπνχο ηνπ ζρνιείνπ. Ώπφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 δφζεθε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε γηα κηα δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ελψ 

ππνζηεξίδεηαη φηη ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ θαηάθηεζε 

ησλ ηδαληθψλ ηεο εηξήλεο, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. χκθσλα 

κε ηελ Ώκεξηθαλίδα θηιφζνθν Amy Gutmann (1999, φπ. αλαθ. ζην Καξαθαηζάλε, 

2004), «Αλ κνλαδηθόο  ζηόρνο ελόο δεκνθξαηηθνύ θξάηνπο είλαη λα πξνεηνηκάδεη ηα 

κέιε ηνπ γηα ηελ ηδηόηεηα ηνπο σο πνιηηώλ, απηό ζα πξέπεη λα ην επηδηώθεη κε όζν 

γίλεηαη πεξηζζόηεξε εθπαίδεπζε».  

      χκθσλα κε κειεηεηέο, πνιίηεο γηλφκαζηε κέζα απφ κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία, 

ζηελ νπνία ε εθπαίδεπζε δηαδξακαηίδεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν. πσο ππνζηεξίδεη ε θ. 

Α. Καξαθαηζάλε (2004), ε επηδησθφκελε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή αγσγή πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη κηα εθπαίδεπζε γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. Μηα εθπαίδεπζε, δειαδή, 

ε νπνία δελ ζηνρεχεη απιψο ζην λα δηακνξθψζνπκε έλαλ  ελεκεξσκέλν θαη 

πιεξνθνξεκέλν πνιίηε-καζεηή, αιιά κηα εθπαίδεπζε ε νπνία πξέπεη λα βνεζάεη ηνλ 

καζεηή λα αλαπηχμεη εξγαιεία γλψζεο θαη θαηαλφεζεο θαη λα θαιιηεξγήζεη ηηο  

δεμηφηεηεο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο αμίεο πνπ ηνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ελεξγνχο, 

δηνξαηηθήο  θαη ππεχζπλεο ζπκκεηνρήο. 

      Δ εθπαίδεπζε κε ζηφρν ηνλ ελεξγφ δεκνθξαηηθφ θαη παγθφζκην πνιίηε (active 

democratic global citizen) ζπλδέεηαη φρη κφλν κε ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ αιιά θαη κε ηνλ ηξφπν παηδαγσγηθήο 

πξνζέγγηζεο θαη εθπαηδεπηηθήο πινπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ. 

Τπνζηεξίδεηαη επίζεο φηη ηα καζήκαηα, κέζσ ησλ νπνίσλ δηδάζθεηαη ε Κνηλσληθή 

θαη Πνιηηηθή Ώγσγή, βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηνπο ξφινπο, ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο σο πνιηηψλ. 

      Δ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή αγσγή ζπλδέεηαη µε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, ε νπνία 

ιεηηνπξγεί σο θεληξηθφο άμνλαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο 

Ώγσγήο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, ελψ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη έλλνηεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγψγεζε ζπλαληάκε ζε φια ζρεδφλ ηα 

καζήκαηα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. 

    πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζηα καζήκαηα ηεο Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Ώγσγήο 

ηεο Β΄ θαη ηεο Σ΄ Αεκνηηθνχ, φπσο πξνδηαγξάθνληαη ζην ΑΒΠΠ, ζθνπφο ηεο 

Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Ώγσγήο ζηελ πξνζρνιηθή θαη ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε 

είλαη, κεηαμχ άιισλ, λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο ηε γλψζε, ηελ θαηαλφεζε θαη ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ ειεχζεξε, ππεχζπλε θαη ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ γίγλεζζαη. Έλαο απφ ηνπο 
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εηδηθνχο ζθνπνχο ηνπ ΏΠ ηεο Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Ώγσγήο είλαη λα 

θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηελ έλλνηα ηνπ πνιίηε θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνλ ξφιν 

ηνπ Έιιελα πνιίηε. 

    Δ θαιιηέξγεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε ή αιιηψο ηεο πνιηηεηφηεηαο (ή 

πνιηηφηεηαο), φπσο έρεη απνδνζεί ζηα ειιεληθά ν φξνο citizenship απνηειεί 

δεηνχκελν ζε επξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν θαζψο απνηειεί βάζε θάζε είδνπο 

αεηθνξίαο: πεξηβαιινληηθή, πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή (UNESCO, 2010). Γηα 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε είραλ ήδε κηιήζεη απ’ ηελ αξραηφηεηα ν Πιάησλαο θαη ν 

Ώξηζηνηέιεο: ν πξψηνο πξφβαιιε ηελ αιεζηλή παηδεία σο εθείλε πνπ ζα ελέπλεε ζηνλ 

καζεηή ηελ επηζπκία λα γίλεη ν ηέιεηνο πνιίηεο θαη ν δεχηεξνο ζεσξνχζε πνιίηε 

απηφλ πνπ εκπιέθεηαη ελεξγά ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο πφιεο.  

    Σα νθέιε ηεο αλάπηπμεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε ζηνπο καζεηέο ιεηηνπξγνχλ ζε 

δχν επίπεδα. Ώθελφο, ζην θνηλσληθφ – πνιηηηθφ επίπεδν, νη δεκνθξαηίεο βαζίδνληαη 

ζε πνιίηεο πνπ γλσξίδνπλ ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο, αξζξψλνπλ ιφγν, 

είλαη ελεξγνί ζηηο θνηλφηεηέο ηνπο θαη ππεχζπλνη γηα ηηο πξάμεηο ηνπο. Ώθεηέξνπ, ζην 

ζρνιηθφ –πξνζσπηθφ επίπεδν, ε έκθαζε ζηελ πνιηηεηφηεηα δεκηνπξγεί άηνκα κε 

απηνπεπνίζεζε ηθαλά λα αληηκεησπίζνπλ πξνθιήζεηο φπσο νη δηαθξίζεηο θαη ν 

εθθνβηζκφο.         

    Σα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ πνιίηε είλαη απηά πνπ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ 

βησζηκφηεηα ζε θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν. Ίζσο κε απηφ ηνλ ηξφπν 

λα απνθεπρζνχλ ιάζε πνπ ζα είλαη θαζνξηζηηθά γηα ηελ χπαξμε θαη ηελ εμέιημε ηνπ 

έζλνπο αιιά θαη ηεο ππφινηπεο αλζξσπφηεηαο θαζψο ζα ζπληειέζεη ζηελ εμάιεηςε 

εκθάληζεο θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ πνπ είλαη επηθίλδπλα γηα ηελ αλζξσπφηεηα( 

κεηαλάζηεπζε, πξνζθπγηά, πφιεκνη, ξαηζηζκφο, θαθνπνίεζε, νηθνλνκηθή 

εθκεηάιιεπζε θ.η.ι.). 
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Δ Αηδαζθαιία ηεο Σνπηθήο Εζηνξίαο ζην Αεκνηηθφ ρνιείν 

     χκθσλα κε ην ΑΒΠΠ, γεληθφο 

ζθνπφο δηδαζθαιίαο ηεο  Εζηνξίαο 

είλαη ε αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο 

ζθέςεο θαη ηεο ηζηνξηθήο 

ζπλείδεζεο. Δ γλψζε ηνπ 

παξειζφληνο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

παξφληνο θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

κέιινληνο, πθίζηαηαη σο βαζηθή ηδέα 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηζηνξηθήο 

ζπλείδεζεο θαη ηεο ηζηνξηθήο 

ζθέςεο. Βηδηθφηεξα, ε αλάπηπμε 

ηζηνξηθήο ζθέςεο αθνξά ηελ 

θαηαλφεζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ 

θαη ηε ζχλδεζε αηηίσλ θαη 

απνηειεζκάησλ, ελψ ε θαιιηέξγεηα 

ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο αθνξά ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ 

εθδήισζε ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο ζην παξφλ θαη ην κέιινλ. Ο ζθνπφο ηεο 

ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο ζπλδέεηαη έηζη κε ην γεληθφηεξν 

ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεηνηκαζία ζπλεηδεηψλ πνιηηψλ.  

     Οη γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο ηεο Εζηνξίαο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ΏΠ, 

είλαη νη καζεηέο: 

 Να ελεκεξσζνχλ γηα ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη εζληθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ησλ θνηλσληψλ ηηο νπνίεο κειεηνχλ 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο εηξεληθήο ζπλχπαξμεο, ηεο 

αιιεινθαηαλφεζεο θαη ηεο ζπλεμέιημεο ησλ ιαψλ. 

 Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ νξνινγία ηεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο θαη λα νηθεησζνχλ 

ην αλαγθαίν ιεμηιφγην γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηφδσλ θαη 

ζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη 

     Σα ηειεπηαία  ρξφληα  ην ελδηαθέξνλ ηεο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο έρεη επεθηαζεί 

ζηελ Σοπική Ιζηοπία  θαη ηε ρξήζε ησλ ιζηοπικών πηγών. Γηα λα γίλεη αληηιεπηφο 

ν φξνο «ηνπηθή ηζηνξία» πξέπεη λα εμεηαζηεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηζηνξία θαη 

θπξίσο κε ηα λεφηεξα ηζηνξηθά ξεχκαηα. Κπξίαξρε αλάκεζα ζε απηά είλαη ε λέα ή 

ζπλνιηθή ηζηνξία, πνπ νθείιεη πνιιά ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ηνλ 

19ν αηψλα θαη ζε ζεσξεηηθνχο φπσο ν Karl Marx, o Emilie Durkheim θαη ν Max 

Weber. Δ λέα ή ζπλνιηθή ηζηνξία αλαπηχρζεθε ζην πεξηβάιινλ ηνπ επηζηεκνληθνχ 

πεξηνδηθνχ Annales (ηδξχζεθε απφ ηνπο Lucien Fabvres θαη Marc Bloch ην 1929). 

Κεληξηθφο ζηφρνο ηεο «ζρνιήο» απηήο είλαη ε εμέηαζε θαηλφκελσλ καθξάο 

δηάξθεηαο, πνπ παξνπζηάδνπλ αληνρή ζην ρξφλν θαη αζθνχλ θαζνξηζηηθή επίδξαζε 

ζηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο (Φξαγθνχιεο & Φξαληδή,2010, ζζ.13-14). 

    Οη επηκέξνπο δηαθξίζεηο ηεο (φπσο γεληθή, εζληθή ή ηνπηθή ηζηνξία) απνξξένπλ 

απφ ηελ νπηηθή γσλία ζεψξεζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο ηζηνξηθήο 
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πξαγκαηηθφηεηαο, θαζψο ηα γεγνλφηα πεξηγξάθνληαη, αλαιχνληαη θαη αμηνινγνχληαη 

απφ ηνλ εξεπλεηή κε βάζε ηελ νπηηθή γσλία απφ ηελ νπνία ελδηαθέξεηαη λα ηα 

πξνζεγγίζεη (Ώζσλίηεο & Παππάο,2006, ζζ.12-13). 

    Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ε ηνπηθή ηζηνξία απνηειεί ηδηαίηεξν ηξφπν πξνζέγγηζεο 

ηνπ αλζξψπηλνπ παξειζφληνο απφ ηελ άπνςε ηεο θιίκαθαο, θαζψο ν ρψξνο αλαθνξάο 

ηεο ηνπνζεηείηαη κεηαμχ ηεο γεληθήο ηζηνξίαο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο ή ηεο 

βηνγξαθίαο. Σν ελδηαθέξνλ ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο εζηηάδεηαη ινηπφλ ζε έλαλ 

πεξηνξηζκέλν ρψξν αλαθνξάο θαη ε πξνζνρή ηεο ζηξέθεηαη θπξίσο ζε κηθξέο 

θνηλσληθέο νκάδεο. Θα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε ηελ ζέζε φηη πξφθεηηαη γηα 

κηα κηθξντζηνξία  θαη φηη γηα λα αμηνπνηεζνχλ ηα πνξίζκαηά ηεο, ρξεηάδεηαη λα 

εληαρζνχλ ζηε καθξντζηνξία, δειαδή ζηε γεληθή ηζηνξία. Δ Σνπηθή Εζηνξία 

κεηαηνπίδεη ην ελδηαθέξνλ απφ ηα κεγάια γεγνλφηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή, απφ ην 

γεληθφ ζην αηνκηθφ θαη ην εηδηθφ (Λενληζίλεο & Ρεπνχζε, 2001). Σαπηφρξνλα δίλεη 

πξνηεξαηφηεηα φρη ζηελ ηζηνξηθή πιεξνθφξεζε αιιά ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

θαη κέζνδν θαη εηζάγεη λέα εξσηήκαηα, λένπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο θαη λέα 

αληηθείκελα έξεπλαο πξνζδίδνληαο έηζη ζηελ Εζηνξία κηα δηεπηζηεκνληθή νπηηθή. 

    Θέινληαο λα δηαηππψζνπκε έλαλ νξηζκφ γηα ηελ ηνπηθή ηζηνξία ζα κπνξνχζακε λα 

ππνζηεξίμνπκε φηη ε ηνπηθή ηζηνξία εμεηάδεη: 

 ηελ Εζηνξία κηαο κηθξήο πεξηνρήο πνπ ε έθηαζή ηεο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπίνπ ηεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη 

νξαηά, φηαλ ηα παξαβάιινπκε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ άκεζα γεηηνληθψλ 

πεξηνρψλ ηεο ηα νπνία αζθνχλ νξαηή επίδξαζε ζηε δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο, 

 ηελ Εζηνξία κηαο κηθξήο θνηλσλίαο αλζξψπσλ νη νπνίνη θαηνηθνχλ ζε κηα 

γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη έρνπλ θνηλέο κλήκεο, παξαζηάζεηο θαη ζπλήζεηεο 

εκθαλψο δηαθξηηέο απφ εθείλεο ησλ θαηνίθσλ γεηηνληθψλ πεξηνρψλ, 

 ηελ Εζηνξία ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κηθξή 

απηή πεξηνρή, ηα νπνία επεξέαζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ ηζηνξηθή ηεο 

εμέιημε 

 ηελ Εζηνξία φισλ ησλ θαηαινίπσλ ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

βξίζθνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ηα νπνία είλαη νξαηά απφ ηα κέιε 

κηαο θνηλφηεηαο αλζξψπσλ πνπ θαηνηθεί εθεί, αλεμάξηεηα απφ ην αλ νη 

άλζξσπνη απηνί έρνπλ άκεζε ζρέζε ζπγγέλεηαο ή θαηαγσγήο ή θνηλήο 

δηακνλήο κε απηνχο πνπ ηα δεκηνχξγεζαλ (Παπαγηαλφπνπινο θ.ά.,199, ζει. 

17∙Φξαγθνχιεο & Φξαληδή,201, ζει.15). 

    Ο Υαξίιανο Νηνχιαο γξάθεη ην 1988 ζην αθηέξσκα ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο 

Φηινιφγσλ γηα ηε δηδαθηηθή ηεο Εζηνξίαο: «Σνπηθή Εζηνξία είλαη ην ηζηνξηθφ εθείλν 

πιηθφ πνπ βξίζθεηαη ζηε γεηηνληθή πεξηνρή θαη είλαη ήδε γλσζηφ, νηθείν ζηα παηδηά ή 

κπνξεί λα γλσζζεί θπξίσο σο απνηέιεζκα εξγαζηψλ θαη επηηφπηαο έξεπλαο». 

    Με ηνλ φξν «Σνπηθή Εζηνξία» γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ελφο επξχηεξνπ 

ρψξνπ ζηνλ νπνίν ππεηζέξρνληαη θνηλνί, ηζηνξηθά θαζνξηζηηθνί θαη ζηελά 

αιιεινεμαξηψκελνη παξάγνληεο, φπσο είλαη ε θνηλή δηνίθεζε, ην θνηλφ δίθαην, θνηλή 

πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή δνκή, θνηλνί ζξεζθεπηηθνί δεζκνί, ζηαζεξά γεσγξαθηθά 

δεδνκέλα πνπ επεξεάδνπλ αθφκε θαη ηε κνξθή ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ. Ο 
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ηφπνο ινηπφλ δελ πξνζδηνξίδεηαη κνλνδηάζηαηα-γεσγξαθηθά. Ώληίζεηα είλαη δεκέλνο 

κε φιν ην θάζκα ηεο αλζξψπηλεο θνηλσληθήο δσήο πνπ αλαθέξεηαη (ΐατλά, 1997). 

     Έηζη ε ηνπηθή ηζηνξία ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο θαη 

ζ’ απηφ έγθεηηαη θαη ε κνξθσηηθή ηεο αμία. Αελ ζηνρεχεη ζηελ ηφλσζε ηεο εζληθήο 

ζπλείδεζεο, αιιά ζηε δηακφξθσζε ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο. Δ δηαθνξά είλαη φηη ε 

ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλεη αξκνληθά ηελ πξψηε, ελψ αλ ηεζεί σο πξνηεξαηφηεηα ε 

ηφλσζε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο, θηλδπλεχεη λα δηακνξθσζεί αηξνθηθή  ε ηζηνξηθή 

ζπλείδεζε, ε νπνία είλαη πνιπζχλζεηε ζπλεηδεζηαθή έθθξαζε. 

     πσο παξαηεξεί ε Ώβδειά (2003) ε κειέηε ηεο Σνπηθήο Εζηνξίαο επηηξέπεη ζηνπο 

καζεηέο «λα βιέπνπλ ηελ άκεζε ζρέζε ηεο κε ηε δσή θαη ηελ θνηλφηεηα ζηελ νπνία 

δνπλ». Μ΄ απηφλ ηνλ ηξφπν πξνάγεηαη ε δηάζηαζε ηνπ ηφπνπ σο θνηλνχ ζηνηρείνπ 

αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο θνηλφηεηαο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ε 

Σνπηθή Εζηνξία ιεηηνπξγεί σο ηφπνο ζπλεχξεζεο θνηλνχ παξειζφληνο, σο ελνπνηεηηθφ 

ζηνηρείν. Καζψο πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηάβαζε απφ ην ηνπηθφ ζην εζληθφ θαη ην 

ππεξεζληθφ ή ην δηεζλέο, ζρεηηθνπνηνχληαη νη ηνπηθέο δηαθνξέο, αλαδεηθλχνληαη νη 

νκνηφηεηεο θαη ακβιχλνληαη νη δηαρσξηζηηθέο γξακκέο (Ώβδειά, 2003,ζζ. 34-35).  

     ην ζρνιείν δελ πξνζηίζεηαη σο έλα επηπιένλ κάζεκα κε ηελ παξαδνζηαθή 

ζεκαζία ηνπ φξνπ. Ώληίζεηα, ελδείθλπηαη λα ζπλδεζεί επζχο εμ αξρήο κε 

ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηε κέζνδν project. ηα λέα 

Ώλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ζπγγξαθήο δηδαθηηθψλ 

βηβιίσλ ηνλίδεηαη φηη ηα δηδαθηηθά βηβιία πξέπεη λα είλαη επζχλνπηα θαη φρη 

εθηεηακέλα, γηα λα νινθιεξψλεηαη ε δηδαζθαιία φισλ ησλ ελνηήησλ ζην ρξφλν πνπ 

δηαηίζεηαη απφ ην Χξνιφγην Πξφγξακκα. Με βάζε απηή ηελ πξννπηηθή έγηλε θαη ε  

ζεζκνζέηεζε ηεο Σνπηθήο Εζηνξίαο, δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα αζρνιεζνχλ θαη κε άιια ζέκαηα αιιά θαη νη καζεηέο λα 

αζρνιεζνχλ κε ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπο θαη λα ηελ εληάμνπλ ζηελ Γεληθή Εζηνξία. 

    ηα βηβιία ηζηνξίαο ηνπ δαζθάινπ πξνηείλνληαη ελδεηθηηθά ζρέδηα εξγαζίαο 

ηνπηθήο ηζηνξίαο πνπ αθνινπζνχλ ηε ζεκαηηθή ινγηθή. Σα ζρέδηα εξγαζίαο ηνπηθήο 

ηζηνξίαο δελ εμαληινχληαη σζηφζν ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηζηνξηθήο χιεο ηνπ 

Ώλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δ εθπαηδεπηηθή ηνπο δπλακηθή είλαη πεξηζζφηεξν ζηε 

δπλαηφηεηα ηεο καζεηηθήο ηάμεο, λα ππεξβεί ηα φξηα πνπ ζέηεη ε ζεκαηηθή αλά ηάμε 

χιε θαη λα νδεγεζεί ζηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ, αθνινπζψληαο ηε ινγηθή ηεο κεζφδνπ 

ηνπ project. ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε πξνβιέπεηαη ρξφλνο κε βάζε ηνλ εηήζην 

πξνγξακκαηηζκφ γηα ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο. ηνλ ρξφλν απηφλ κπνξεί λα πξνζηεζεί 

θαη ρξφλνο άιισλ καζεκάησλ θαζψο ηα ζρέδηα εξγαζίαο ηνπηθήο ηζηνξίαο είλαη ζηελ 

νπζία ηνπο δηαζεκαηηθά.  

    Δ ζεκαηνγξαθία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο 

είλαη εμαηξεηηθά επξεία. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ε αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα ζην ζχλνιφ ηεο, ζην φξην 

πνπ ζέηεη ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ, ε 

γεηηνληά, ν νηθηζκφο, ε θνηλφηεηα, ε πφιε, ε 

επαξρία, ε επξχηεξε πεξηνρή είλαη 
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αληηθείκελν ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο. Βλδεηθηηθά κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ηα ζέκαηα 

ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

α. Εζηνξία ηνπ ηφπνπ  

β. Εζηνξία ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

γ. Εζηνξία ηεο νηθνγέλεηαο  

δ. Εζηνξία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

    Βπηδίσμε ηεο κειέηεο ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ είλαη: 

 λα δηακνξθψζεη πνιίηεο ζπλεηδεηνχο νη νπνίνη λα ελδηαθέξνληαη γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

ιφγσ ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θζνξάο ηεο 

πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο, 

 λα δεκηνπξγήζεη θίλεηξα θαη πξνυπνζέζεηο γηα αηνκηθή θαη ζπιινγηθή δξάζε 

ζηελ ηνπηθή θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσλία, 

 λα αλαπηχμεη πνηθίιεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ζηνπο πνιίηεο φπσο 

επηθνηλσλία, ζπλεξγαζία, επίιπζε πξνβιεκάησλ, ελεξγεηηθή αθξφαζε, 

ελζπλαίζζεζε, 

 λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο ζηα πξνβιήκαηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

ζηελ νπνία δνπλ θαη λα ηνπο παξαθηλήζεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε επίιπζήο ηνπο 

 λα πξνεηνηκάζεη θαηάιιεια ηνπο απξηαλνχο πνιίηεο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη 

ηελ εξκελεία ηεο Γεληθήο Εζηνξίαο θαη ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο. 

    Οη πεγέο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο δελ δηαθέξνπλ σο πξνο ηηο ππφινηπεο ηζηνξηθέο 

πεγέο. Δ δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο είλαη φηη απηέο απνηεινχλ 

ζηε ινγηθή ηεο κεζφδνπ ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο, αληηθείκελν αλαδήηεζεο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ καζεηηθψλ νκάδσλ θαη δελ πξνζθέξνληαη έηνηκεο γηα κειέηε θαη 

επεμεξγαζία φπσο γίλεηαη κέζα απφ ην εγρεηξίδην. 

    Βπηπιένλ νη πεγέο ηνπ ηνπίνπ θαη νη πξνθνξηθέο καξηπξίεο, είλαη ζην ρψξν ηεο 

ηνπηθήο ηζηνξίαο πξνλνκηαθά αμηνπνηήζηκεο. Οη πξψηεο είλαη επηζθέςηκεο απφ ηνπο 

καζεηέο θαη νη δεχηεξεο κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ καζεηέο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη 

ζηε γεηηνληά ηνπο. Οη πεγέο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο είλαη εθηθηφ λα γίλνληαη αληηθείκελν 

καζεηηθήο έξεπλαο θαζψο βξίζθνληαη ζε ρψξνπο πξνζηηνχο ζηε καζεηηθή 

ζπιινγηθφηεηα. Δ πξφζβαζε ησλ παηδηψλ ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο θξίλεηαη ηδηαίηεξα 

σθέιηκε, γηαηί εθηφο ησλ πνιχηηκσλ δηεξγαζηψλ πνπ πξνζθέξεη ε εξγαζία ζηελ 

ηνπηθή βηβιηνζήθε, ζην θέληξν ηζηνξίαο ή ζε έλα ηνπηθφ αξρείν, δηακνξθψλεη 

δεζκνχο αλάκεζα ζηα παηδηά θαη ζηνπο θνξείο πνπ δηαζψδνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ 

θαη εληζρχεη ηε ζρέζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

     Δ Σνπηθή Εζηνξία, ηδηαίηεξα ιφγσ ηεο ακεζφηεηαο ησλ πεγψλ ηεο, πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ηνπ ηνπηθνχ νξίδνληα ησλ καζεηψλ - ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν – κε ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή. Δ ηζηνξία γίλεηαη ζχγρξνλε, απνθηά 

παξνληηθή δηάζηαζε θαη ζπκβάιιεη ζηε δηεξεχλεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ζχγρξνλνπ 

αλζξψπνπ (Λενληζίλεο, 2003  Λενληζίλεο & Ρεπνχζε, 2001). Μέζα απφ ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ πξνάγεηαη ε αλαγλψξηζε ηεο πνιπκνξθίαο σο 

πνιχηηκνπ θνξέα αλάδεημεο ηνπ πνιηηηζκηθνχ πινχηνπ κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ή κηαο ρψξαο γεληθφηεξα (Ώζσλίηεο & Παππάο, 2009, ζει.19). 
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    Καζίζηαηαη, ινηπφλ, ζαθέο φηη ε κειέηε ζεκάησλ ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο κε 

ζπζηεκηθή θαη δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, νδεγεί ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ, θαζψο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ αλαγλψξηζεο ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν. Δ δηακφξθσζε ζπλεηδεηψλ, 

επαηζζεηνπνηεκέλσλ θαη ελεξγψλ πνιηηψλ απνηειεί αίηεκα ηεο επνρήο καο, ηδηαίηεξα 

ζήκεξα πνπ νηθνλνκηθφ-θνηλσληθέο αιιαγέο ζε ηνπηθφ, εζληθφ, επξσπατθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν ζπληεινχληαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο. 

     Δ Σνπηθή Εζηνξία δελ πξνάγεη ηνλ ηνπηθηζκφ. ην πιαίζην πινπνίεζεο δξάζεσλ 

Σνπηθήο Εζηνξίαο αλαγλσξίδεηαη ε χπαξμε δηαθνξνπνηήζεσλ ζηε λννηξνπία, ζηηο 

αληηιήςεηο θαη ζηνλ ηξφπν δσήο θνηλσληθψλ, γεσγξαθηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη άιισλ 

νκάδσλ. Ο εκπινπηηζκφο ηνπ πεδίνπ ηεο Σνπηθήο Εζηνξίαο κε ζηνηρεία ακνηβαίνπ 

ζεβαζκνχ θαη απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ άιισλ, ζπκβάιιεη ζηε 

δηακφξθσζε κηαο λέαο θνπιηνχξαο, ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο νπνίαο είλαη ε αγσγή γηα 

ηελ εηξήλε, ηε δεκνθξαηία, ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ησλ θπιψλ (Κνδαξίδεο, 2004, 

ζει. 299). 

    Άιισζηε φπσο αλαθέξεη θαη ν H. Noack (1961, φπ. αλαθ. ζην ΐατλά, 1997, 

ζει.21): «Παξειζφλ πνπ δε δακάζηεθε, απνηειεί απεηιή γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ 

κέιινληνο …   Σν λα γλσξίδεη θαλείο ηελ ηζηνξηθφηεηα ηεο ίδηαο ηεο χπαξμήο ηνπ, 

αιιά θαη ηελ ηζηνξηθφηεηα ηνπ ιανχ ηνπ, θαζψο θαη ησλ άιισλ ιαψλ, απνηειεί πιένλ 

βαζηθφ φξν ηεο αλζξψπηλεο δσήο».  
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Δ Σνπηθή Εζηνξία ηεο Κάησ Σνχκπαο 

    Δ Σνχκπα είλαη κηα πεξηνρή ηεο πφιεο ηεο 

Θεζζαινλίθεο πνπ αλήθεη ζηε δεκνηηθή 

θνηλφηεηα ηνπ δήκνπ Θεζζαινλίθεο. ήκεξα 

έρεη πιεζπζκφ 92.882 θαηνίθνπο κε βάζε ηελ 

απνγξαθή ηνπ 2001. Αεκηνπξγήζεθε απφ 

πξφζθπγεο Μηθξαζηάηεο, Κσλζηαληηλνπνιίηεο 

θαη Θξαθηψηεο κεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή 

Καηαζηξνθή ηνπ 1922 θαη ηελ αληαιιαγή 

πιεζπζκψλ (1923-1924). ηε ζεκεξηλή επνρή 

απνηειεί κηα απφ ηηο πην γλσζηέο ηηο πεξηνρέο ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο, θπξίσο 

ιφγσ ηνπ ηζηνξηθνχ αζιεηηθνχ ζπιιφγνπ ΠΏΟΚ, αιιά θαη ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ 

ζηνλ ιφθν ηεο Σνχκπαο, φπνπ γίλνληαη αλαζθαθέο απφ ην 1984 απφ ην Ώξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (βνξψλνπ, 2006). 

    Πήξε ην φλνκά ηεο θαηά κηα άπνςε απφ ηνπο ινθίζθνπο θαη ηα βνπλαιάθηα πνπ 

αθζνλνχλ ζηελ πεξηνρή. Δ πην αιεζνθαλήο σζηφζν εθδνρή (εθφζνλ δε βξέζεθε 

επίζεκε γξαπηή πεγή) είλαη πσο νλνκάζηεθε έηζη απφ ηνλ πξντζηνξηθφ ινθίζθν πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ Άλσ Σνχκπα, αλάκεζα ζηελ νδφ Λακπξάθε θαη ζηνλ νηθηζκφ 

Σξηαλδξίαο (Κεξαζίδεο & Γεσξγνχιεο, 2002). Δ  ηνύκπα αλαθέξεηαη ζε παιαηφηεξεο 

καξηπξίεο σο «ηνχκπα Καιακαξηάο».  Kαηνηθήζεθε απφ ηηο αξρέο ηεο 2
εο

 ρηιηεηίαο    

π.Υ. (πεξίπνπ 2.200 π .Υ.) ηελ πξψηκε επνρή ηνπ Υαιθνχ. Με ηελ αξρή ηεο επνρήο 

ηνπ ηδήξνπ (1050 π .Υ.)ν νηθηζκφο κεγαιψλεη ζεκαληηθά θαη επεθηείλεηαη γχξσ απφ 

ηε βάζε  ηνπ πξντζηνξηθνχ ππξήλα. Ο νηθηζκφο  εγθαηαιείθηεθε νξηζηηθά κε ηελ 

ίδξπζε ηεο Θεζζαινλίθεοην 315 π.Υ. ε νπνία επέβαιε ηε κεηαθίλεζε ησλ θαηνίθσλ 

ηνπ αξραίνπ νηθηζκνχ ζην λεντδξπκέλν απφ ηνλ Κάζζαλδξν ιηκάλη, ρίιηα θαη θάηη 

κέηξα δπηηθφηεξα. 

     Δ επηινγή ηεο ζέζεο απηήο έγηλε επεηδή ήηαλ θνληά ζηελ ζάιαζζα, βξηζθφηαλ 

αλάκεζα ζε ξπάθηα θαη ζπλεπψο δηέζεηε άθζνλν πφζηκν λεξφ, είρε εδάθε θαηάιιεια 

γηα θαιιηέξγεηα, αιιά θαη γηα ηελ βνζθή ησλ δψσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαηνηθήζεθε. 

     ηαλ ηα ζπίηηα  ησλ αλζξψπσλ ραινχζαλ κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, έρηηδαλ 

θαηλνχξγηα επάλσ ζηα ραιάζκαηα ησλ παιηψλ. Έηζη, ζηγά-ζηγά δεκηνπξγήζεθε έλαο 

ςειφο ηερλεηφο ιφθνο, κηα ηνχκπα. ήκεξα  ν ιφθνο απηφο έρεη χςνο 23 κέηξα  θαη  

εκβαδφλ 30 πεξίπνπ ζηξέκκαηα. ηελ θνξπθή ηνπ ηερλεηνχ απηνχ ιφθνπ, ηεο 

ηνχκπαο, νη αξραηνιφγνη κε ηηο αλαζθαθέο έθεξαλ ζην θσο  έλα ρσξηφ πνπ 

θαηνηθήζεθε  πξντζηνξηθά  ηελ  Όζηεξε επνρή ηνπ  Υαιθνχ (1600-1100 π.Υ.).  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%91%CE%9F%CE%9A
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lofiskos,_Toumpa_excavation_site.jpg
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     Σα ζπίηηα ηνπ ρσξηνχ ήηαλ κεγάια, θνληά ην έλα ζην άιιν θαη ρσξηζκέλα ζε 

νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα. Βίραλ ηνίρνπο απφ πιηζηά πνπ ζηεξίδνληαλ απφ κεγάινπο 

παζζάινπο. ηελά δξνκάθηα ρψξηδαλ ην έλα απφ ην άιιν. Έλαο ρακειφο πεξίβνινο 

έθιεηλε ην ρσξηφ γχξσ-γχξσ γηα λα ζηεξίδεη ηα ζπίηηα, ελψ θαη άιινη ηέηνηνη 

πεξίβνινη ππήξραλ ρακειφηεξα, γηα λα ζπγθξαηνχλ ηα ρψκαηα ηεο ηνχκπαο. Δ 

θνηλφηεηα ηεο Σνχκπαο αθνινχζεζε κηα δηθή ηεο πνξεία ρσξίο έλδνμα γεγνλφηα, 

εγεκφλεο, πνιχηηκα κέηαιια αιιά βαζηζκέλε ζηελ απιή, θαζεκεξηλή δσή ησλ 

αλζξψπσλ πνπ ηελ θαηνηθνχζαλ (ΐαθαιφπνπινο, 1997).  

     Καηά ηνλ Ώ Παγθφζκην Πφιεκν ζηελ πεξηνρή εγθαηαζηάζεθαλ ζηξαηηψηεο ηεο 

Entente, νπφηε Γάιινη ζηξαηησηηθνί ζηξαηνπέδεπζαλ ζηελ Άλσ Σνχκπα σο ην ξέκα 

ηεο Σξηαλδξίαο, ελψ πξνο ηα θάησ ζηξαηνπέδεπζαλ νη Εηαινί κε ην ζεκεξηλφ 

λνζνθνκείν ησλ Λνηκσδψλ λα είλαη ην ζηξαηεγείν ηνπο. Γάιινη θαη Εηαινί έθηηζαλ 

παξαπήγκαηα, ηα νπνία κεηά ηελ απνρψξεζή ηνπο, αμηνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε πξνζθχγσλ. Μεηά ηελ ππξθαγηά ηνπ 1917  ε πεξηνρή  έγηλε ρψξνο 

ππνδνρήο ησλ ππξνπαζψλ. Ώξγφηεξα κε ηελ ήηηα ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ ζηνλ 

αγγάξην πνηακφ ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1922 θαη ηε δηάιπζε ηεο ηξαηηάο ηεο  Μ. 

Ώζίαο, αξρίδεη ε ηξαγσδία ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο  θαη ν μεξηδσκφο  

ρηιηάδσλ Βιιήλσλ ρξηζηηαλψλ. Με ηελ ππξπφιεζε ηεο κχξλεο  ηνλ επηέκβξην ηνπ 

1922, νη πιεζπζκνί απηνί πξνζπαζνχλ  ελαγσλίσο , αλ θαη εκπνδίδνληαη απφ άληξεο 

ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ  θαη άηαθηνπο ηζέηεο , λα ζσζνχλ, δηαθεχγνληαο κε  

νπνηνδήπνηε πισηφ κέζν. 

     ηε Θεζζαινλίθε ην 1922 θηάλνπλ απφ ηε κχξλε 110.000 πξφζθπγεο. 

Αηπιαζηάδεηαη ζρεδφλ ν πιεζπζκφο ηεο πφιεο. Δ Θεζζαινλίθε, πξψηνο ηφπνο 

ππνδνρήο ησλ πξνζθχγσλ ζηε Μαθεδνλία, είρε θαη πξηλ δερηεί νκνγελείο απφ ηε 

ΐνπιγαξία(1913 θαη 1916), ηε εξβία(1913), ηνλ Καχθαζν (1913,1919-1920), ηελ 

Ώλαηνιηθή  Θξάθε  θαη ηε Μηθξά Ώζία. Οπζηαζηηθά φκσο ε ηζηνξία ηεο Σνχκπαο 

ησλ κεηαγελέζηεξσλ ρξφλσλ μεθηλάεη κε ηνλ εξρνκφ ησλ Καπθαζίσλ πξνζθχγσλ 

(1913,1919-1920) θαζψο θαη ησλ πξνζθχγσλ απφ ηε Μηθξά Ώζία, ηελ Ώλαηνιηθή 

Θξάθε, ηελ Κσλ/πνιε  ( 1922) θαη αξγφηεξα ησλ Πνληίσλ (Σδηνχξηδηα, 2002). 

      Χζηφζν ηα θχκαηα ησλ εμαζιησκέλσλ πξνζθχγσλ, πνπ μεκπάξθαξαλ θαηά 

ρηιηάδεο ζην ιηκάλη ηεο κεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, ήηαλ κηα νδπλεξή 

εκπεηξία γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο. Μεηά ην 1924, εγθαηαζηάζεθαλ  ζηελ 

Σνχκπα μεξηδσκέλνη νκνγελείο απφ ηελ παιηά Βιιάδα, ηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ 

Καιακαξηά (θαηνίθεζαλ ζε ζθελέο θαη παξαπήγκαηα κέρξη ην 1927).  

      Ώξρηθά νη πξφζθπγεο πνπ 

ήξζαλ ζηε Θεζζαινλίθε απφ ηε 

Μ. Ώζία θνηκφηαλ ζε δξφκνπο, 

θήπνπο θαη εθθιεζίεο. Οη  

πξψηνη πξφζθπγεο θαηέιπζαλ 

ζηα ηέζζεξα κεγάια 

ζηξαηφπεδα ησλ Άγγισλ έμσ 

απφ ηελ πφιε. Γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα  νη 
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αξκφδηνη θαηέθπγαλ ζε επίηαμε  ζρνιείσλ θαη λαψλ θαη ζηε ζπλέρεηα δεκφζησλ 

θηηξίσλ, θαθελείσλ, θηλεκαηνγξάθσλ, αθφκε θαη ηδησηηθψλ θαηνηθηψλ (ζε απηέο δελ 

πεξηιακβάλνληαλ κεγάιεο επαχιεηο  θαη δηακεξίζκαηα πινπζίσλ ηεο πφιεο). Δ ΒΏΠ 

έθηηζε 3.000 κνλνθαηνηθίεο  θαη 200 πνιπθαηνηθίεο  πνπ θάζε κία ζηέγαδε 8-10 

νηθνγέλεηεο. Γεξκαληθά πξνθαηαζθεπαζκέλα μχιηλα ζπηηάθηα απνξξφθεζαλ 

αξθεηνχο απφ ηνπο πξφζθπγεο πνπ δηέκελαλ κέρξη ηφηε ζε απζαίξεηα ή θαηεηιεκκέλα 

νηθήκαηα ζηελ πφιε, θαη άιια 500 νηθήκαηα έγηλαλ κε απηνζηέγαζε (Σδνχξηδηα, 

2002). Σν 1933, ε Σνχκπα ζπγθξνηνχζε ήδε κηα κηθξή πφιε κε 32.000 θαηνίθνπο, κε 

δηθή ηεο ηνπηθή δσή, ηέζζεξα δεκφζηα δεκνηηθά ζρνιεία θαη έλα ηδησηηθφ, παηδηθφ 

ζηαζκφ, νξθαλνηξνθείν, ηξεηο εθθιεζίεο, ηξία σδεία, δπν ηαηξεία, έλα 

θηλεκαηνζέαηξν θαη δχν κεγάια γεηηνληθά εξγνζηάζηα (Τθαλέη θαη Σνπξπάιε). 

      Ο επνηθηζκφο ηεο Σνχκπαο πξνρψξεζε κε ζρεηηθά γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη ν 

πιεζπζκφο ηεο παξνπζίαζε απμεηηθή ηάζε. Ώπφ 5.000 θαηνίθνπο πνπ είρε ην 1922, 

έθηαζε ζηηο 25.000 ην 1928 θαη ηηο 32.000 ην 1933, γηα λα θαηαζηεί έηζη ν 

κεγαιχηεξνο πξνζθπγηθφο νηθηζκφο ηεο Θεζζαινλίθεο. ινο απηφο ν θφζκνο 

δνθηκάζηεθε ζθιεξά ηα πξψηα ρξφληα ηεο εγθαηάζηαζεο απφ δηάθνξεο αζζέλεηεο 

φπσο ηχθνο, δάγθεηνο ππξεηφο, εινλνζία, νη νπνίεο είραλ νδπλεξέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ 

πιεζπζκφ (Καξαδήκνπ, θ.ά., 2010). Βθηφο απφ ην πξφβιεκα ησλ επηδεκηψλ, νη 

θάηνηθνη ηεο Σνχκπαο ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε αληηκεηψπηδαλ θαη άιια ζνβαξά 

πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαλ ζηελ ειιηπή πδξνδφηεζε ηνπ ζπλνηθηζκνχ, ζηελ 

αλππαξμία απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζην θαθφ νδηθφ δίθηπν (Κεξαζίδεο & 

Γεσξγνχιεο, 2002). 

     Παξφιεο ηηο δπζθνιίεο, ε πεξηνρή αλαθάκπηεη θαη βξίζθεη ηνπο ξπζκνχο 

αλάπηπμήο ηεο, κέρξη πνπ νη Γεξκαλνί ζηηο 9/4/41 κπαίλνπλ ζηε Θεζζαινλίθε. 

Ώπαγνξεχνπλ ηελ θπθινθνξία ησλ Ββξαίσλ  θαη νδεγνχλ πνιινχο απφ απηνχο ζε 

θηαλαγθαζηηθά έξγα. Ώπφ ηνπο 46.091 Θεζζαινληθείο Ββξαίνπο πνπ έθπγαλ ζε 

ζηξαηφπεδα κφλν 1950 επέζηξεςαλ , πεξίπνπ δειαδή ην 4%. 
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ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ  

 

  

                                                  Oη καζεηέο δε καζαίλνπλ κε ηνλ ίδην ηξόπν,  

 αιιά ρξεηάδεηαη αμηνπνίεζε από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

                                                 όισλ ησλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ θαη πιηθώλ. 

                                                                                                            Muthukrisna et al. (1993) 

 

 

         O Howard Gardner (2010), κειεηψληαο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ, ηε δνκή 

ηνπο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηέο αλαθαινχληαη θαη ζπληνλίδνληαη, έθαλε ιφγν γηα ηελ 

πνιιαπιφηεηα θαη ηελ πνιπκνξθία ηεο αλζξψπηλεο λνεκνζχλεο θαη γηα ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κάζεζεο  πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θαζεκηά απφ απηέο ηηο κνξθέο 

( Παξάξηεκα 1). Οη κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία είλαη ε κέζνδνο ηνπ Project, ηνπ Artful Thinking, Βηζήγεζε – Αηάιεμε, Νέεο 

Σερλνινγίεο, Βιεχζεξνο Αηάινγνο θαη Αηακαζεηηθή πδήηεζε, Αηεξεπλεηηθή θαη 

Οκαδνζπλεξγαηηθή Μέζνδνο, Βπηρεηξεκαηνινγία, Κξηηηθή θέςε θαη χγθξηζε, 

Φηινζνθία γηα Παηδηά θ. ά. 

      Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ δειαδή λέεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο εληειψο δηαθνξεηηθέο 

απφ ην παξαδνζηαθφ ηζηνξηθφ κνληέιν πνπ είλαη αζθπθηηθά δεζκεπκέλν κε ην 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην. Οη κέζνδνη πνπ ζα εθαξκνζηνχλ έρνπλ πξνζαλαηνιηζκφ ηε 

καζεηνθεληξηθή ηνπνζέηεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο κε ζηφρν ηελ θαηάθηεζε ησλ 

αμηψλ κε ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο θαη κέζα απφ πνιχπιεπξεο, ζπλεξγαηηθέο, 

νκαδηθέο θαη επέιηθηεο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα κηαο 

πνιπηξνπηθήο πξνζέγγηζεο κηαο ζεκαηηθήο ελφηεηαο κε ηελ ηαπηφρξνλε αμηνπνίεζε 

πνιιψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ εγθεθάινπ. ηαλ ε γλψζε απνθηάηαη κέζα ζηελ νκάδα ν 

καζεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθαιχςεη δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη 

ζηξαηεγηθέο αηηηνιφγεζεο κε επθνιφηεξν ηξφπν, θαζψο θαη ηερληθέο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ. Δ κάζεζε κέζα απφ ηελ εξγαζία ζε νκάδεο φπσο 

ηνλίδεηαη απφ ηε Cohen (1994) «έρεη γίλεη απνδεθηή σο ε κέζνδνο δηδαζθαιίαο πνπ 

επηθέξεη καζεζηαθά θέξδε θαη βνεζά γεληθφηεξα ζηελ αλάπηπμε ησλ αλψηεξσλ 

λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο ελδνθπιεηηθήο 

απνδνρήο». Θα αμηνπνηεζνχλ επίζεο έξγα ηέρλεο, ζην πιαίζην πξνζέγγηζεο ηνπ 

ζέκαηνο, κε ηα νπνία ζα αζρνιεζνχλ νη καζεηέο θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε 

νιηζηηθήο ζπζηεκηθήο ζθέςεο θαη ζηνραζηηθήο δηάζεζεο (Κφθθνο, 2011). 

       ηελ αξρή, κε ηε βνήζεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ζα πξνβιεζεί έλα βίληεν θαη 

εηθφλεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα γηα πξνβιεκαηηζκφ θαη ζα αθνινπζήζεη ειεχζεξνο 

δηάινγνο θαη δηακαζεηηθή ζπδήηεζε (Φηινζνθία γηα Παηδηά), πνπ ζα πξνθαιέζεη 

πξνβιεκαηηζκφ κάζεζεο. ηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζεζεί ε δηεξεπλεηηθή κέζνδνο 

φπνπ ζα γίλεη κειέηε θαη έξεπλα θαη κέζα απφ απηήλ ηε δηαδηθαζία ζα παξαρζνχλ 

γλψζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο κεζφδνπο (αληηπαξάζεζε 

επηρεηξεκάησλ, νκαδνζπλεξγαηηθή, θ.ά.). Δ κέζνδνο Artful Thinking θαζψο θαη ε 

κέζνδνο ηεο δξακαηνπνίεζεο ζα είλαη δηάρπηεο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 



22 
 

        ΐαζηθή αξρή ησλ λέσλ κεζφδσλ είλαη ε απφιπηε θαη ζπλεηδεηή ζπκκεηνρή ηνπ 

καζεηή ζε φιε ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κε ζθνπφ λα ηνπ πξνζθεξζνχλ νη 

απαξαίηεηεο γλψζεηο έηζη ψζηε λα κάζεη λα επεθηείλεη θαη λα γεληθεχεη ηηο γλψζεηο 

απφ κφλνο ηνπ. Βθηφο απφ ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο φκσο νη καζεηέο θαιιηεξγνχλ 

αλαιπηηθνζπλζεηηθέο ηθαλφηεηεο, πξνβιεκαηηζκφ, αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ, ελζπλαίζζεζε, θαιιηέξγεηα θαληαζίαο, θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε, 

πνιιαπιή λνεκνζχλε. 

       Με απηνχο ηνπο ηξφπνπο κεγηζηνπνηείηαη ν ρξφλνο ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο. 

Με ηελ εξκελεία θαη ηελ αηηηνιφγεζε ηεο γλψζεο δηαηεξείηαη κνληκφηεξα ε γλψζε. 

Δ αληαιιαγή απφςεσλ ελεξγνπνηεί ηηο λνεηηθέο δηεξγαζίεο θαη ηηο γισζζηθέο 

επηδφζεηο, ππνβαζκίδεηαη ζηαδηαθά ν δαζθαιηθφο ιφγνο θαη αλαβαζκίδεηαη ν 

καζεηηθφο, δηφηη απαηηείηαη δηεξεχλεζε, πξνβιεκαηηζκφο, αθήγεζε, πεξηγξαθή, 

αλάιπζε θαη ζπζρέηηζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηε δηαηχπσζε απφςεσλ θαη 

επηρεηξεκάησλ. 

          Άιισζηε φπσο ιέγεηαη απφ πνιχ παιηά: «Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα κάζεη 

θαλείο νηηδήπνηε είλαη λα ην αλαθαιχςεη ν ίδηνο» ( σθξαηηθή κέζνδνο). 
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Η μέθοδορ Project 

 

 

 

     Δ κέζνδνο Project είλαη κηα δπλακηθή 

κέζνδνο δηδαζθαιίαο, πνπ εμαξηάηαη άκεζα 

απφ ηηο επηινγέο ησλ καζεηψλ θαη δελ κπνξεί 

λα έρεη ζηαζεξά θαη ζπγθεθξηκέλα φξηα θαη 

δνκή. Βίλαη κία αλνηρηή δηαδηθαζία κάζεζεο 

ηεο νπνίαο νη δηαδηθαζίεο δελ είλαη απζηεξά 

θαζνξηζκέλεο αιιά εμειίζζνληαη αλάινγα κε 

ηελ εθάζηνηε θαηάζηαζε θαη ηα ελδηαθέξνληα 

ησλ καζεηψλ. 

        «Βίλαη κηα αλνηθηή θαη ζπγρξφλσο 

ζπιινγηθή δηαδηθαζία κάζεζεο, ηα φξηα ηεο 

νπνίαο δελ είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλα αιιά κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ηελ 

εθάζηνηε θαηάζηαζε, πνπ επηθξαηεί φηαλ εθαξκφδεηαη, θαη αλάινγα κε ην 

ελδηαθέξνλ πνπ επηδεηθλχνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζ’ απηήλ» (K. Frey, 1986). 

     «Βίλαη κηα κέζνδνο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, πνπ εκπιέθεη ην καζεηή ζηελ έξεπλα, 

ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, θαζψο θαη ζηε γξαπηή ή πξνθνξηθή αλαθνξά ησλ 

πεπξαγκέλσλ» (I. Reece, St. Walker, 2002). 

      Ο φξνο project (< ιαη. projicere: ζρεδηάδσ, ζθνπεχσ, βάδσ θάηη ζην κπαιφ κνπ) 

πξσηνρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20oπ αηψλα (αξρηθά ν Richards σο δηδαζθαιία 

ηεο ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο θαη κεηά ν Kilpatrick σο πξνγξακκαηηζκέλε δξάζε πνπ 

γίλεηαη κε φιε ηελ θαξδηά ζε έλα θνηλσληθφ πεξηβάιινλ). ηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αη. ε 

κέζνδνο project επαλεκθαλίζηεθε ζε δηαθνξεηηθφ ζεσξεηηθφ, θνηλσληθφ θαη 

θηινζνθηθφ πιαίζην (ζρνιείν εξγαζίαο) θαη ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία 

παξνπζηάζηεθε θαη ηεθκεξηψζεθε απφ ηνπο Κ. Frey θαη Κ. Υξπζαθίδε.  

     Πην ζπγθεθξηκέλα ν φξνο πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε πξάγκα θαη ζεκαίλεη ελέξγεηα, 

πξαθηηθή δξάζε. Ώπηή ε πξαθηηθή δξάζε είλαη έλαο απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο γηα 

λα κεηαηξέπεη ηε γλψζε ζε ελέξγεηα θαη ζε πξάμε. Σηο βαζηθέο αξρέο ηνπ 

πξαγκαηηζκνχ δηαηχπσζε ν Charles Peirce (1839 – 1914), ν νπνίνο δίδαζθε πσο ε 

αμία ηεο θάζε έλλνηαο, ζηεξίδεηαη ζηηο πξαθηηθέο ηεο ζπλέπεηεο. πλερηζηέο ηεο 

ζεσξίαο: ν W. James  (ε ζεσξία ηνπ πξαγκαηηζκνχ ηαπηίδεη ην αιεζηλφ κε ην 

ρξήζηκν), ν J. Dewey (έδσζε βαξχηεηα ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή πνπ πξέπεη λα 

αλαπηχζζεη ν καζεηήο παξά ζηε ζεσξία θαη ζηελ επηζηήκε) θαη ν W. Kilpatrick 

(δεκνζίεπζε γηα πξψηε θνξά ην ζρεδηαζκφ θαη ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε κέζνδν 

project). 

      Οη Bastian/Gudjons (Υξπζαθίδεο, 2000, ζει.44) αλαθέξνπλ δέθα ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα ηεο κεζφδνπ πνπ βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ νξηζκνχ ηεο: 

 

             1.ρέζε κε βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο  

             2. Πξνζαλαηνιηζκφο ζηα ελδηαθέξνληα ησλ κειψλ ηεο νκάδαο 

             3.Ώπηννξγάλσζε, ππεπζπλφηεηα 
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             4. Κνηλσληθή ζεκαζία 

             5. πζηεκαηηθή νξγάλσζε 

             6.Αεκηνπξγία, παξαγσγή ελφο πξντφληνο  

             7. πκκεηνρή φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ αηζζήζεσλ 

             8. Κνηλσληθή κάζεζε 

             9.Αηαθιαδηθφ κάζεκα 

            10. χλδεζε κε ηα καζήκαηα 

 

      Σα projects είλαη πην ζχλζεηα απφ ηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο, πνπ αλαηίζεληαη 

ζηνπο καζεηέο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζρνιηθήο κέξαο, απαηηνχλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ ην καζεηή θαη ηνλ δάζθαιν, έρνπλ πςειφηεξεο απαηηήζεηο 

θαη είλαη θαζαξά καζεηνθεληξηθά, αθνχ νη καζεηέο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

απφθηεζε ηεο δηθήο ηνπο γλψζεο ( Katz & Chard, 2004). θνπφο ηνπο είλαη λα κάζεη 

θαλείο πεξηζζφηεξα γηα θάπνην ζέκα παξά λα αλαδεηήζεη ζσζηέο απαληήζεηο ζε 

εξσηήζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ην δάζθαιν ή απφ ηνπο καζεηέο ή ζε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ηνπο. Αίλεη έκθαζε ζηε δηαδηθαζία θαη φρη ζην απνηέιεζκα απηφ θαζ` απηφ 

θαη βνεζά ην καζεηή λα θαηαζηεί πεξηζζφηεξν ελεξγφ θαη ππεχζπλν ππνθείκελν 

κάζεζεο (Frey, 1986).  

       Ώπαηηεί έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ καζεηψλ πνπ είλαη αξθεηά κεγάινο (καζεηέο κηαο 

ηάμεο ή θαη νιφθιεξνπ ηνπ ζρνιείνπ). Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε πνιιά γλσζηηθά 

αληηθείκελα πνπ πξνβιέπεη ην Ώλαιπηηθφ Πξφγξακκα, θαζψο κέζα ζε απηφ 

ελζσκαηψλνληαη γλψζεηο απφ δηάθνξα πεδία φπσο:  καζεκαηηθά, θπζηθή, θ.ά.. Αελ 

κπνξεί λα απνηειέζεη ηε κνλαδηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο αιιά έλα κέξνο ηεο. Πξηλ απφ 

ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ είλαη αλαγθαίν ν εθπαηδεπηηθφο λα πξνβεί ζε κηα επίδεημή 

ηεο γηα λα ελεκεξψζεη ηνπο καζεηέο γηα ην πψο κπνξνχλ λα ηελ εθαξκφζνπλ εληφο 

θαη εθηφο ζρνιηθνχ ρψξνπ. Πξνυπνζέηεη εθνχζηα ζπκκεηνρή, δηάζεζε γηα εξγαζία, 

ππεπζπλφηεηα, θέθη θαη δξάζε. 
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     ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία εθαξκφζηεθε ην ζρέδην πλεξγαηηθήο Έξεπλαο 

(Project). Αειαδή απνηειεί έλαλ ηξφπν νκαδηθήο δηδαζθαιίαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη 

απνθαζηζηηθά φιε ε ηάμε θαη είλαη ππεχζπλε ζην ζχλνιφ ηεο γηα ηε δηακφξθσζε θαη 

δηεμαγσγή ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Δ κέζνδνο ηνπ Project ζπλνπηηθά ζα 

κπνξνχζε λα απνηειείηαη απφ δψδεθα βήκαηα φπσο αλαθέξεη ζηελ εηζήγεζή ηεο ζε 

εκεξίδα γηα ηα λενθιαζηθά ηεο Λακίαο ε Παπαγηαλλνπνχινπ Σδέλε (2015),  

ππεχζπλε ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Α/λζεο ΐ/ζκηαο Βθπ/ζεο Ν. Φζηψηηδαο:  

1. Βπηινγή Θέκαηνο – Βπαηζζεηνπνίεζε καζεηψλ/ηξηψλ. 

2. πγθξφηεζε νκάδσλ θαη ρσξηζκφο ζε ππννκάδεο. 

3. Καζνξηζκφο ζθνπνχ θαη ζηφρσλ.  

4. Βληνπηζκφο ησλ ζεκαηηθψλ ππν-ελνηήησλ.  

5. πιινγή Αεδνκέλσλ. 

6. Ώλαηξνθνδφηεζε. 

7. Βπαλαπξνζδηνξηζκφο θαη επεμεξγαζία ζηφρσλ. 

8. Πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Project. 

9. χλζεζε – ηαμηλφκεζε θαη αξρεηνζέηεζε πιηθνχ. 

10. Οξγάλσζε ηεο παξνπζίαζεο. 

11. Σειηθή παξνπζίαζε /δηάρπζε απνηειεζκάησλ. 

12. Ώλαηξνθνδφηεζε – Ώμηνιφγεζε 
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       Πην αλαιπηηθά ε δνκή ηνπ project αθνξά ηξεηο δηαθξηηέο θάζεηο (Katz & Helm, 

2011, Παξάξηεκα 2). Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ θάζεσλ ν δάζθαινο αμηνινγεί ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ ζέκαηνο, πξνβιέπεη πνηα ζα είλαη ηα βνεζήκαηα θαη νη πεγέο πνπ 

ζα ρξεηαζηνχλ, ζρεδηάδεη θάπνηεο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε ρψξνπο ζρεηηθνχο κε 

ην ζέκα θαη βξίζθεη θάπνηνπο εηδηθνχο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έξζνπλ ζην ζρνιείν, γηα 

λα κηιήζνπλ κε ηα παηδηά θαη λα ηνπο δείμνπλ θάπνηα πξάγκαηα.  

     Δ πξψηε θάζε ηνπ project νλνκάδεηαη ην μεθίλεκα. ε απηή ηε θάζε επηιέγεηαη ην 

ζέκα ηεο εξγαζίαο κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο δηαιφγνπ κε ηα παηδηά, θαηά ηελ νπνία ν 

παηδαγσγφο δηεξεπλά ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα δηάθνξα πηζαλά ζέκαηα. Παξάιιεια ν 

παηδαγσγφο εθηηκά θαηά πφζν είλαη εθηθηφ λα εξεπλεζεί ην ζέκα απφ ηελ άπνςε ησλ 

ηνπηθψλ πφξσλ θαη ησλ επθαηξηψλ γηα άκεζεο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ 

ζρεηηθέο κε ην ζέκα. Καηά ηελ πξψηε θάζε δεκηνπξγείηαη έλα δηάγξακκα γηα ην 

ζέκα, πξνβιέπνληαο πηζαλέο θαηεπζχλζεηο ηεο έξεπλαο , ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

πφξσλ, εηδηθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηζθεθηνχλ ην ζρνιείν θαη ρψξσλ ζρεηηθψλ 

κε ην ζέκα. Σαπηφρξνλα δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα δηθφ ηνπο 

δηάγξακκα κε ηηο δηθέο ηνπο εξσηήζεηο, εκπεηξίεο, γλψζεηο θαη αληηιήςεηο. Οη 

καζεηέο κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δαζθάινπ ηνπο  θαη κε βάζε ηηο ζπδεηήζεηο θαη ην 

δηάγξακκά ηνπο γηα ην ζέκα, δεκηνπξγνχλ έλαλ θαηάινγν εξσηεκάησλ ηα νπνία ζα 

επηρεηξήζνπλ λα απαληήζνπλ κε ηελ έξεπλά ηνπο. 

      ηαλ νινθιεξσζεί ε αλάπηπμε ησλ εξσηεκάησλ ην  project πξνρσξά ζηε 

δεχηεξε θάζε, ηε θάζε ηεο έξεπλαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο μεθηλά ε 

πξνεηνηκαζία γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Βπηιέγνληαη νη ρψξνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

επηζθέςεσλ, θαλνλίδνληαη νη επηζθέςεηο ησλ εηδηθψλ θαη ηνπνζεηνχληαη ζηελ ηάμε 

εηδηθά βνεζήκαηα γηα ηελ έξεπλα. Οη καζεηέο επηδίδνληαη ζε πνηθίιεο 

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα βξνπλ απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα 

πνπ δηαηχπσζαλ θαηά ηελ πξψηε θάζε ηνπ project.  

     Οη δξαζηεξηφηεηεο δηεξεχλεζεο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηνλ εηδηθφ ρψξν, ηε ζπλέληεπμε απφ 

ηνπο εηδηθνχο, ηε δηεξεχλεζε αληηθεηκέλσλ κε φιεο ηηο αηζζήζεηο θαη ηε ρξήζε 

πξφζζεησλ πεγψλ, φπσο βηβιία, εθεκεξίδεο, θάξηεο θ.ά. ΐηψλνληαο απηέο ηηο 

εκπεηξίεο, νη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα δσγξαθίζνπλ, λα γξάςνπλ, λα εξεπλήζνπλ, λα 

θάλνπλ θαηαζθεπέο θαη λα δξακαηνπνηήζνπλ πνιιά απφ απηά πνπ έρνπλ κάζεη. 

Καζψο νη καζεηέο βξίζθνπλ απαληήζεηο  θαη ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα κέζα, ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο κπνξεί λα κεησζεί, ηφηε κάιινλ είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα 

κεηαβνχκε ζηελ ηξίηε θάζε έηζη ψζηε λα θνξπθσζεί ην project. Πνιιέο θνξέο κπνξεί 

λα ρξεηαζηεί λα επηζθεθηείηε έλαλ ρψξν μαλά ή λα δεηήζεηε θαη άιιε ζπλέληεπμε 

απφ έλαλ εηδηθφ, θαζψο θαη λα αλαπαξαζηήζνπλ νη καζεηέο φζα έκαζαλ κέρξη ηψξα 

πξηλ ράζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ην project πξνρσξήζεη ζηελ ηξίηε θάζε.  

      Δ ηξίηε θάζε είλαη ε ζηηγκή πνπ νη καζεηέο είλαη έηνηκνη λα θάλνπλ θαηλνχξηα 

πξάγκαηα. Δ βαζηθή δνπιεηά πνπ έρνπλ λα θάλνπλ είλαη λα απνθαζίζνπλ γηα πνηα 

πξάγκαηα απφ απηά πνπ έκαζαλ ζα ελεκεξψζνπλ ηνπο ππνινίπνπο θαη πψο ζα ην 

θάλνπλ απηφ θαη ζηε ζπλέρεηα λα κνηξαζηνχλ ηελ εκπεηξία. Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ 

είλαη λα αλαθέξεη ελ ζπληνκία απηά πνπ είπαλ νη καζεηέο θαη λα επαλεμεηάζεη καδί 

κε απηά ην project, κέζσ ηεο θαηαγξαθήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο επίηεπμεο ή  κε 
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ησλ ζηφρσλ. Φηάλνληαο ζην ζεκείν θνξχθσζεο ηνπ project, νη καζεηέο αξρίδνπλ λα 

βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο άηνκν πνπ καζαίλεη θαη απνθηνχλ εκπηζηνζχλε ζηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα δηεμάγνπλ έξεπλεο θαη λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα. 

     Πνιχ ζεκαληηθά θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ project είλαη ηα δηαιείκκαηα ελεκέξσζεο. 

Οη καζεηέο δηαθφπηνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο γηα ιίγα ιεπηά ή γηα κεγαιχηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα κε ζθνπφ λα αληαιιάμνπλ κεηαμχ ηνπο πιεξνθνξίεο θαη εκπεηξίεο 

θαη λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηελ φιε θαηάζηαζε θαη πνξεία. Βπηπιένλ είλαη έλα 

κέζν γηα λα νξγαλψζνπλ ηα επφκελά ηνπο βήκαηα, λα δηαπηζηψζνπλ ηελ πξφνδν πνπ 

έρεη γίλεη, λα εξεκήζνπλ θαη λα ζπγθεληξσζνχλ. 

     Σν δηάιεηκκα ελεκέξσζεο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία απφ νξγαλσηηθή άπνςε γηαηί 

βνεζά λα δηαηεξείηαη ην project ζε δηαξθή ιεηηνπξγία. Παξάιιεια απνηειεί έλα 

αζθαιέο κέζν ελάληηα ζηελ ηπθιή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ απψιεηα πξνζαλαηνιηζκνχ 

θαη ζηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ αλάκεζα ζηνλ θάζε καζεηή θαη ζηελ νκάδα. Βίλαη 

θαηά θάπνην ηξφπν ν νξγαλσηηθφο νδεγφο, ε ππμίδα ησλ ελεξγεηψλ πνπ ηίζεηαη ζε 

ιεηηνπξγία αλ ρξεηαζηεί (Frey, 1986, ζει.31).   

      Δ κέζνδνο Project είλαη έλα πιέγκα δηδαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ σο 

αθφξκεζε βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Βίλαη δειαδή αλάγθεο, πξνβιήκαηα θαη απνξίεο 

ηνπ παηδηνχ, πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή θαζψο θαη απφ ηηο εκπεηξίεο θαη 

ηηο αλεζπρίεο πνπ ηνπ δεκηνπξγνχληαη κέζα ζηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν φπνπ δεη θαη 

ελζσκαηψλεηαη.. Καιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ γηα εληαηηθνπνίεζε ηεο 

πξνζσπηθήο δηεξεχλεζεο θαη ηεο επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο. Θέηεη ζην επίθεληξν 

ηεο δηαδηθαζίαο ηηο βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ παηδηψλ (αηνκηθά θαη νκαδηθά) ζην 

πιαίζην κηαο επηθνηλσληαθήο αιιειεπίδξαζεο. Δ γλψζε κπαίλεη ζηελ ππεξεζία ηεο 

αλαδήηεζεο θαη ηεο πξνβιεκαηηθήο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Ο καζεηήο καζαίλεη λα 

πξνζεγγίδεη ηελ επηζηεκνληθή αιήζεηα κέζα απφ αηνκηθέο θαη νκαδηθέο αλαδεηήζεηο, 

λα κνηξάδεηαη ηε ραξά ηεο επηηπρίαο θαη λα ληψζεη ηε ραξά ηεο ζπκβνιήο, πνπ 

εληζρχεη ην απηνζπλαίζζεκά ηνπ (Υξπζαθίδεο, 1994).  
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      Έλα ηδηαίηεξν πξφβιεκα πνπ πηζαλφλ έλαο εθπαηδεπηηθφο λα αληηκεησπίζεη θαηά 

ηε δηεμαγσγή ελφο project είλαη ε ζέζε ησλ γνλέσλ. Οη γνλείο είλαη αλήζπρνη φηαλ 

πιεξνθνξνχληαη φηη ε ηππηθή κνξθή δηδαζθαιίαο, πνπ βαζίδεηαη ζην σξνιφγην 

πξφγξακκα, ζα αληηθαηαζηαζεί γηα αξθεηέο κέξεο ή θαη εβδνκάδεο απφ «θάηη άιιν», 

απφ δηαδηθαζίεο πνπ δελ κπνξνχλ λα ηηο θαηαλνήζνπλ θαη ηφζν εχθνια. 

     Δ παηδαγσγηθή εξγαζία ηνπ project θαη νη γλψζεηο πνπ απνθηηνχληαη κέζα απφ 

απηφ δελ είλαη εκθαλείο θαη παξεκθεξείο κε ηηο παξαδνζηαθέο δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο 

νη γνλείο ήηαλ κέρξη ηψξα ζπλεζηζκέλνη. Ο εθπαηδεπηηθφο πξηλ μεθηλήζεη ην project 

νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνπο γνλείο είηε πξνθνξηθά (κε κηα ζπγθέληξσζε πνπ ζα έρεη 

ηε κνξθή επηκφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ ζηα projects θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα γίλεη αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ θάζεσλ, ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

απαηηήζεσλ  ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο πνπ ζα εθαξκνζηεί), είηε γξαπηά (κε κηα επηζηνιή 

– Παξάξηεκα 3). ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία εθαξκφζηεθαλ θαη νη δπν ηξφπνη. ηελ 

αξρή ζηάιζεθε κηα επηζηνιή –πξφζθιεζε ζηνπο γνλείο γηα ζπγθέληξσζε, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο νη γνλείο εμέθξαζαλ απνξίεο-αλεζπρίεο αιιά θαη δφζεθαλ 

γεληθέο νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ.  

     Δ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ κε ηελ θαιή επίδνζε ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν. Οη γνλείο κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ζην project κε δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο πεγαίλνληαο εθδξνκέο καδί ηνπο 

εθηφο ζρνιείνπ, αγνξάδνληαο βηβιία, πιηθά ή βνεζήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα. Βπίζεο 

νη γνλείο κπνξνχλ λα γίλνληαη επηζθέπηεο ηνπ ζρνιείνπ θαη κε ηηο εηδηθέο γλψζεηο πνπ 

έρνπλ λα πξνζθέξνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Μεξηθέο θνξέο νη γνλείο ζπλνδεχνπλ ηνπο 

καζεηέο ζηηο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ηνπο, φπνπ καζαίλνπλ θάπνηα ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ην ζέκα καδί κε ηα παηδηά ηνπο.  

     Σα πεξηζζφηεξα projects 

νινθιεξψλνληαη κε κηα 

δξαζηεξηφηεηα πνπ απνηειεί 

ηελ θνξχθσζε ηνπ project 

θαη ε νπνία κπνξεί λα είλαη 

κηα επίδεημε ησλ έξγσλ ησλ 

παηδηψλ, ζηα νπνία 

ζπκκεηείραλ θαη νη γνλείο( 

π.ρ. έθζεζε θσηνγξαθίαο ή 

δσγξαθηθήο, δεκηνπξγία 

κνπζείνπ κέζα ζηελ ηάμε ή 

ζην ζρνιείν, ζθελνγξαθία 

θαη ελδπκαζία ζε θάπνηα 

δξακαηνπνίεζε). 
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    Ο Kilpatrick, έλαο απφ ηνπο 

πλεπκαηηθνχο παηέξεο ηεο κεζφδνπ 

Project έγξαςε ζρεηηθά: «Ο 

δάζθαινο θαζνδεγεί θαη θαηεπζχλεη 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη επεκβαίλεη 

κφλν ηφηε, φηαλ νη καζεηέο 

ρξεηάδνληαη βνήζεηα. Οη καζεηέο 

θάλνπλ φια ηα βήκαηα θαηά ην 

δπλαηφ κφλνη ηνπο. Ο δάζθαινο ζα 

πξέπεη λα εξγάδεηαη κε ηέηνην ηξφπν 

θαη λα δεκηνπξγεί εθείλεο ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζα ηνπ παξέρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα απνζχξεηαη απφ 

ην παξαζθήλην ησλ δηαδηθαζηψλ»  

(Frey, 1986, ζει. 57). 

     Ο δάζθαινο νθείιεη λα είλαη φζν 

πην αθαλήο γίλεηαη. Παχεη λα είλαη ην θεληξηθφ πξφζσπν ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο 

ρσξίο φκσο λα γίλεηαη κηα αζέαηε θηγνχξα θαζψο δξα απφ ην παξαζθήλην. Βπεξεάδεη 

άκεζα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο αιιά θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ. Βηδηθφηεξα θαιείηαη λα είλαη ζπκβνπιεπηηθφο, ζπλεξγαηηθφο θαη 

θαζνδεγεηηθφο. Αελ επεκβαίλεη ζηελ εξγαζία ησλ νκάδσλ θαη αξλείηαη λα δψζεη 

γξήγνξεο απαληήζεηο. Βίλαη επηηξεπηή ε παξέκβαζή ηνπ κφλν γηα ηε ιχζε απνξηψλ ή 

φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεηε. 

     Βπίζεο εκςπρψλεη θαη δηαθξηηά ππνζηεξίδεη ζηα δχζθνια ζεκεία. Δ κέζνδνο 

Project απνηειεί κηα ζχλζεηε κνξθή δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο πνπ απαηηεί επειημία 

απφ κέξνο ηνπ δαζθάινπ, ψζηε λα αλαπηχζζεηαη θαη λα αμηνπνηείηαη ε πξσηνβνπιία, 

ε απηελέξγεηα θαη ε θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ ηνπ. 
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        Επιπλζον θ ςυγκεκριμζνθ κέζνδνο  ζπληειεί ζηελ αλάπηπμε ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ καζεηψλ θαη κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ θαη θαιιηεξγεί 

δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ζε απηνχο  πνπ ηνπο ζπλνδεχνπλ ζηε κεηεμέιημή ηνπο. 

Μπεί ηνπο καζεηέο ζε βαζηθέο δεκνθξαηηθέο αμίεο, φπσο ζηελ απνδνρή ησλ άιισλ, 

ζηελ επηθνηλσλία, ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ζηελ απηνπεηζαξρία, ζηελ εθδήισζε 

πξνβιεκαηηζκψλ, ζηελ αληίιεςε ηνπ βαζκνχ αιιειεπίδξαζεο πνπ πξνθαιείηαη κε ηα 

ηεθηαηλφκελα ζηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά δξψκελα. Ο εθπαηδεπηηθφο 

απνδεζκεχεηαη απφ ηνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο ηνπ Χξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο. Οη 

καζεηέο έξρεηαη ζε επαθή κε γλσζηηθά αληηθείκελα γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο θαη 

ηνπο δίλεηαη έηζη ε επθαηξία λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη λα 

απνθηήζνπλ θαηλνχξηα, θαζψο θαη λα δηεξεπλήζνπλ ζε βάζνο έλα ζέκα (π.ρ. ηνπηθή 

ηζηνξία, ιανγξαθία θ.η.ι.). 

      Ώπηή ε κέζνδνο αλαπηχζζεη νιφπιεπξα ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ καζεηψλ, δηφηη ν 

θαζέλαο είλαη ππνινγίζηκε κνλάδα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Καζηζηά 

ππεχζπλνπο ηνπο καζεηέο, δηφηη αλαιακβάλνπλ θαζήθνληα, θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο, απμάλεη ηε δεκηνπξγηθή θαληαζία θαη ηνπο εμαζθεί ζηελ επθξάδεηα ηνπ ιφγνπ, 

θαηαξγεί ηνλ ειηηηζκφ κέζα ζηελ ηάμε, αλαπηχζζεη αηζζεηηθά, θνηλσληθά θαη εζηθά 

θξηηήξηα, αλαδεηθλχεη ηελ απζφξκεηε επηθνηλσλία, θαηαξγεί ηηο ζπλζήθεο 

αληαγσληζηηθήο αηκφζθαηξαο. Οη καζεηέο αλαπηχζζνπλ θξηηηθφ ζηνραζκφ θαη 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη αζθνχληαη ζηελ θξηηηθή αμηνιφγεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ. Παξάγνπλ πξσηφηππν πιηθφ, ζπλεξγάδνληαη κε ηελ επξχηεξε 

θνηλφηεηα, θαιιηεξγνχλ ηε ζπιινγηθφηεηα θαη ηε ζπλεξγαζία ελψ παξάιιεια 

απνδέρνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα κεηαμχ ηνπο. 
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Ένηεσνορ ςλλογιζμόρ ( Artful thinking) 

     Ο Έληερλνο πιινγηζκφο γλσζηφο θπξίσο σο Artful Thinking είλαη έλα πξφγξακκα 

πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ νκάδα Project Zero (David Perkins, Ron Richard, Mark 

Church and Terri Turner) ηνπ παλεπηζηεκίνπ Harvard ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Traverse 

City θαη κε δεκφζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο Michigan. Σν πξφγξακκα επηδνηείηαη απφ 

ην Τπνπξγείν Παηδείαο ησλ ΔΠΏ θαη ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ελφο κνληέινπ 

πξνζέγγηζεο θαη έληαμεο ηεο ηέρλεο ζηε δηδαζθαιία κε ηαθηηθή ρξήζε εηθαζηηθψλ 

θαη κνπζηθψλ έξγσλ ζηα ζρνιηθά καζήκαηα κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ζθέςεο θαη 

ηεο κάζεζεο 

(Πανεπιζηήμιο HARVARD: http://www.pz.harvard.edu/at/overview.cfm - γηα ην 

Project Zero, Παξάξηεκα 4). 

     θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Artful Thinking, 2006) είλαη λα βνεζήζεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα δεκηνπξγήζνπλ πνιιαπιέο ζπλδέζεηο αλάκεζα ζηα έξγα ηέρλεο 

θαη ηα ζέκαηα ηεο χιεο πνπ δηδάζθνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε δπλακηθή ηεο 

ηέρλεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ησλ καζεηψλ. Ώξρηθά είρε ζρεδηαζηεί 

γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ δάζθαιν ηεο ηάμεο ζε κηθξέο ειηθίεο. ήκεξα φκσο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο θαη ζε κνπζεία. 

    Σν πξφγξακκα ζηεξίδεηαη ζε κηα κεηαθνξά θαη αμηνπνίεζε ηεο παιέηαο ηνπ 

δσγξάθνπ ζηε δηδαθηηθή πξάμε. πλήζσο κηα παιέηα απνηειείηαη απφ έλα κηθξφ 

αξηζκφ βαζηθψλ ρξσκάησλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα αλακεηγλχνληαη, 

παξάγνληαο έηζη κηα πνηθηιία ρξσκάησλ.  

    Δ παιέηα ηνπ Έληερλνπ πιινγηζκνχ απνηειείηαη απφ έμη ξνπηίλεο (Παξάξηεκα 

2). Οη ξνπηίλεο απηέο είλαη ζχληνκεο, 

έρνπλ πεξίπνπ δηάξθεηα 10-15 ιεπηά, 

εχθνιεο ζην λα γίλνπλ θαηαλνεηέο 

θαη λα θαηαθηεζνχλ κίλη-

ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο δηεπξχλνπλ 

θαη εκβαζχλνπλ ηε ζθέςε ησλ 

καζεηψλ (Μέγα, 2002) θαη γίλνληαη 

κέξνο ηεο εηθφλαο ηεο θαζεκεξηλήο 

ζρνιηθήο δσήο. Υξεζηκνπνηνχληαη 

επέιηθηα θαη θαη’ επαλάιεςε κε ηελ 

ηέρλε θαη κε έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. 

    Δ θηινζνθία ηνπο ζηεξίδεηαη ζηελ επεμεξγαζία θαηάιιεισλ εξσηεκάησλ, ηα 

νπνία δελ έρνπλ πξνθαλείο απαληήζεηο (ζσζηφ ή ιάζνο), αιιά αληίζεηα ελεξγνπνηνχλ 

ηε ζθέςε, ηελ παξαηήξεζε, ηνλ ζηνραζκφ, ηελ έξεπλα, ηελ ακθηζβήηεζε θαη ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία.    
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Οη ξνπηίλεο 

Ώ. Ρσηάσ θαη Βξεπλψ 

1. θέθηνκαη, Πξνβιεκαηίδνκαη, Αηεξεπλψ 

2. Αεκηνπξγηθέο  Βξσηήζεηο 

3. ΐιέπσ, θέθηνκαη, Ώλαξσηηέκαη 

    ε απηή ηελ ξνπηίλα νη καζεηέο παξαηεξνχλ πξνζεθηηθά, πξνβαίλνπλ ζε 

ζηνραζηηθέο εξκελείεο θαη απνθεχγνπλ ηηο βηαζηηθέο εθηηκήζεηο. ηφρνο είλαη λα 

δηεγείξνπκε ηελ πεξηέξγεηά ηνπο θαη λα ζέζνπκε βάζεηο γηα κηα ζπζηεκαηηθή έξεπλα 

θαη αλαδήηεζε. 

Παξάδεηγκα γηα ηελ πξψηε: 

 Ση λνκίδεηο φηη γλσξίδεηο ζρεηηθά κε απηφ ην έξγν ηέρλεο;  

 Πνηεο εξσηήζεηο έρεηο φηαλ ην παξαηεξείο; 

 Παξαηεξψληαο ην έξγν ηη ζα ήζειεο λα δηεξεπλήζεηο; 

Παξάδεηγκα γηα ηε δεχηεξε: 

 Γηαηί …..; 

 Γηα πνηνπο ιφγνπο ….; 

 Ση ζα γηλφηαλ αλ …….; 

 Γηα πνην ζθνπφ ………; 

 Πνηα ζα ήηαλ ε δηαθνξά εάλ ….; 

 Ση ζα ζπλέβαηλε αλ γλσξίδακε φηη ….; 

 Ση ζα άιιαδε αλ ….; 

 Ώλ ππνζέζνπκε φηη …; 

ΐ. Παξαηεξψ θαη Πεξηγξάθσ 

1. Ώξρή, Μέζε θαη Σέινο 

2. ΐιέπνληαο ή Ώθνχγνληαο 10 ιέμεηο 2 θνξέο 

3. Παηρλίδη Βπεμεξγαζίαο 

4. Υξψκαηα, ρήκαηα, Γξακκέο 

    Σν κνηίβν απηφ ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα βιέπνπλ πξνζεθηηθά θαη ζε βάζνο ηηο 

ιεπηνκέξεηεο. Σνπο πξνθαιεί λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ιεθηηθψλ πεξηγξαθψλ, νη 

νπνίεο είλαη επεμεξγαζκέλεο, επθάληαζηεο θαη κε ιεπηέο απνρξψζεηο. Βπίζεο ηνπο 

πξνηξέπεη λα δηαθξίλνπλ κεηαμχ παξαηεξήζεσλ θαη εξκελεηψλ θαη λα ζπγθξαηνχλ ηηο 

ηδέεο ηνπο σο ην ηέινο ρσξίο λα βηάδνληαη λα πξνρσξήζνπλ ζε γξήγνξεο εξκελείεο. 

 

Παξάδεηγκα γηα ηε δεχηεξε (Ώθνχγνληαο 10x2): 

    Σν κνηίβν απηφ βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα επηβξαδχλνπλ θαη λα θάλνπλ πξνζεθηηθέο 

παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηε κνπζηθή. Γεηάεη απφ ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ ιέμεηο ή 

θξάζεηο γηα λα πεξηγξάςνπλ ην έξγν θαη ηνπο ελζαξξχλεη λα πξνρσξήζνπλ πέξα απφ 

ην πξψην άθνπζκα θαη ηελ εληχπσζε πνπ πξνθαιεί. 
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Γ. πγθξίλσ θαη πλδέσ 

1. Λέμε, Φξάζε, Πξφηαζε 

2. Σίηινη 

3. πλδέσ, Βπεθηείλσ, Πξνθαιψ 

4. Αεκηνπξγηθέο πγθξίζεηο 

    Έλα κνηίβν κε ην νπνίν νη καζεηέο ζπιιακβάλνπλ ηελ νπζία ή ηνλ ππξήλα ελφο 

ζέκαηνο, ελφο δεηήκαηνο πνπ κειεηνχλ ή δηαπξαγκαηεχνληαη. Βπηπιένλ ηνπο βνεζάεη 

λα ζπλνςίδνπλ θαη λα βγάδνπλ θάπνηα πξνζσξηλά ζπκπεξάζκαηα. Μνηάδεη πνιχ κε 

ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί κηα δεκνζηνγξαθηθή νκάδα έηζη ψζηε λα επηιέμεη ηνπο 

θαηάιιεινπο ηίηινπο γηα ηελ εθεκεξίδα ηεο. Καιιηεξγεί ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

ζπλζεηηθήο ζθέςεο ζηνπο καζεηέο ψζηε λα δηαηππψλνπλ ζπλνπηηθά θαη 

ζπκππθλσκέλα κηα ηδέα, έλα γεγνλφο, έλα ζέκα ζπιιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ 

νπζία ηνπ. 

 

Α. Αηεξεπλψ ηελ πνιππινθφηεηα 

1. Δ θιίκαθα ηεο πνιππινθφηεηαο 

2. Σκήκαηα, θνπνί, Πνιππινθφηεηεο 

 

Β. Βμεηάδσ απφ δηαθνξεηηθέο γσλίεο ζέαζεο 

1. Ώληηιακβάλνκαη, Γλσξίδσ, Φξνληίδσ 

2. πλήζηδα λα ζθέθηνκαη ….. 

    Σψξα ζθέθηνκαη 

    Σν κνηίβν δεηάεη απφ ηνπο καζεηέο λα εηζέιζνπλ ζηελ ςπρή θαη ζηνλ ξφιν ελφο 

ραξαθηήξα ή ελφο αληηθεηκέλνπ κηαο εηθφλαο πνπ βιέπνπλ, κηαο ηζηνξίαο πνπ 

δηαβάδνπλ, ελφο ζηνηρείνπ απφ έλα έξγν ηέρλεο ή ελφο ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο πνπ 

ζπδεηείηαη. Να ηαπηηζηνχλ κε απηά θαη λα θαληαζηνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο εληφο ηεο 

νπηηθήο θαη ηνπ πιαηζίνπ πνπ απηά ιεηηνπξγνχλ. Υξεζηκνπνηείηαη φηαλ ζέινπκε νη 

καζεηέο λα δηεπξχλνπλ ηελ ζθέςε ηνπο θαη λα θνηηάμνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηα 

πξάγκαηα. 

 

Παξάδεηγκα γηα ηελ πξψηε: 

    Αείηε κε εξεκία ηελ εηθφλα αθήλνληαο ηνλ εαπηφ ζαο λα πεξηπιαλεζεί θαη λα 

απνξξνθεζεί. Ώπαληήζηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: 

 Ση κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη, λα ζθέθηεηαη ή λα ληψζεη ην πξφζσπν ηεο 

εηθφλαο; 

 Ση ζα κπνξνχζε λα πηζηεχεη; 

 Ση είλαη απηφ γηα ην νπνίν λνηάδεηαη; 

 

 

η. Ώηηηνινγψ 

1. Εζρπξίδνκαη, Τπνζηεξίδσ, Αηεξσηάκαη  

2. Γηαηί ην ιεο απηφ; 
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    Σν κνηίβν απηφ είλαη έλα κνηίβν ζηνραζκνχ θαη απφδεημεο. ηφρν έρεη νη καζεηέο 

λα αλαπηχμνπλ ζηνραζηηθέο εξκελείεο ελφο έξγνπ ηέρλεο ή ζέκαηνο ελζαξξχλνληάο 

ηνπο λα ζπδεηνχλ ινγηθά θαη λα ην αηηηνινγνχλ κε απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

 

Παξάδεηγκα γηα ηελ πξψηε: 

    Παξάζεζε έλαλ ηζρπξηζκφ( κηα άπνςε, κηα εξκελεία) ζρεηηθά κε απηφ πνπ βιέπεηο. 

Βλίζρπζε ηελ άπνςε ζνπ κε αλαδήηεζε ζηνηρείσλ απφ ην ίδην ην έξγν ηέρλεο ή κέζα 

απφ ην δηθφ ζνπ ξεπεξηφξην εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ. Πξφβαιε έλα λέν εξψηεκα –

απνξία πνπ λα αλαδεηθλχεη θάηη πνπ δελ εμεγήζεθε απφ ηα πξνεγνχκελα εξσηήκαηα. 

 

Παξάδεηγκα γηα ηε δεχηεξε: 

    ην γηαηί ην ιεο απηφ πξνζζέηνπκε άιια δπν ππνεξσηήκαηα: 

 Ση ζπκβαίλεη εδψ; 

 Ση βιέπεηο θαη ην ιεο απηφ; 

    Βληζρχνληαη έηζη ε δηεξεπλεηηθή θαη εξκελεπηηθή δηάζεζε ηνπ καζεηή. 

    Σν πξφγξακκα ηνπ Έληερλνπ πιινγηζκνχ επηθεληξψλεηαη ζηε γλσξηκία θαη ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο ηέρλεο αληί λα θάλεη ηέρλε. Ώξθεηνί ζεσξεηηθνί, φπσο ν Gardner, ν 

Eisner, ν Perkins θαη ν Κφθθνο, δηαηππψλνπλ ηελ άπνςε πσο ε εθπαίδεπζε κέζα απφ 

ηελ αμηνπνίεζε έξγσλ ηέρλεο ζπκβάιιεη ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ελψ 

παξάιιεια βνεζά ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ πνηθίιεο δεμηφηεηεο, φπσο θξηηηθήο 

ζθέςεο, δεκηνπξγηθφηεηαο, ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο, ελζπλαίζζεζεο. Οη ηέρλεο 

απνηεινχλ πινχζην δπλακηθφ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ εληζρχνπλ ηελ αηζζεηηθή 

αληίιεςε, δηεπξχλνπλ ηελ θνπιηνχξα θαη εμειίζζνπλ ηελ πνιππνιηηηζκηθή 

ζπλείδεζε (Κφθθνο, 2011). Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ηέρλε κέζα ζηελ ηάμε πξνθαιείηαη 

πινχζηα θαη πνιπεπίπεδε δεκηνπξγία ελλνηψλ κε ηξφπν πνπ έξρεηαη ζε πιήξε 

αληίζεζε κε άιινπο θιάδνπο. Θέηεη εξσηήκαηα, πξνθαιεί ζπλδέζεηο –ζπζρεηηζκνχο 

θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δίλεη κνξθή ζηελ έξεπλα. Τπάξρνπλ πάξα πνιινί ηξφπνη 

γηα λα ζπλδεζεί ε ηέρλε κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, απφ ζηνρεπκέλεο ζπλδέζεηο 

κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ έξγσλ ηέρλεο θαη ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ, κε πην 

αλνηρηέο πξνζεγγίζεηο πνπ αθήλνπλ ραιαξά ηηο θαηεπζχλζεηο ζηηο νπνίεο έλα έξγν 

ηέρλεο ζα νδεγήζεη. Ο Έληερλνο πιινγηζκφο είλαη ππέξ ηεο ζχλδεζεο κε ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα, εθφζνλ νη καζεηέο θαινχληαη λα ζθεθηνχλ άκεζα θαη ζε 

βάζνο γηα έλα έξγν ηέρλεο,  απνδεηθλχνληαο φηη ν πνιηηηζκφο θαη ηα δεκηνπξγήκαηά 

ηνπ δελ πξέπεη λα είλαη απνθιεηζκέλα απφ ηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, 

αιιά πξέπεη λα απνηεινχλ κέξνο ηεο (Μέγα, 2002).      

    Πνιχ ζπρλά νη καζεηέο εθηίζεληαη κφλν ζηα ηειηθά πξντφληα ηεο ζθέςεο ( ην ηέινο 

ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, ηελ θαζηεξσκέλε επηζηεκνληθή ζεσξία, ηελ επίζεκε ηζηνξηθή 

αθήγεζε). Πνιχ ζπάληα βιέπνπλ ηα ζηάδηα ηεο ζθέςεο πνπ νδεγνχλ ζην 

νινθιεξσκέλν απνηέιεζκα θαη είλαη αθξηβψο απηά ηα ζηάδηα ηεο ζθέςεο πνπ πξέπεη 

λα αλαπηχμνπλ. Έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ έληερλνπ ζπιινγηζκνχ ζηνρεχεη ζην λα 

θάλεη ηνπο καζεηέο λα ζθέθηνληαη νξαηά ηεθκεξηψλνληαο ηηο δηαδηθαζίεο ζθέςεο πνπ 

μεηπιίγνληαη θαζψο ρξεζηκνπνηνχλ ζθεπηηθηζηηθέο ξνπηίλεο. 
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Φιλοζοθία για Παιδιά 

     Δ «Φηινζνθία γηα Παηδηά» είλαη 

έλα θηινζνθηθφ-παηδαγσγηθφ θίλεκα 

πνπ μεθίλεζε απφ ηελ Ώκεξηθή θαηά 

ηε δεθαεηία ηνπ 1970 αιιά 

αλαγλσξίδεηαη επίζεο φηη ν 

πξσηεξγάηεο απηήο ηεο θηινζνθηθήο-

παηδαγσγηθήο αλακφριεπζεο είλαη ν 

Ώζελαίνο σθξάηεο. Σν θίλεκα 

ππνζηεξίδεη φηη ε θηινζνθία είλαη 

κηα δξαζηεξηφηεηα (θαη φρη έλα 

ζχλνιν ζεσξηψλ ή δεδνκέλσλ) πνπ 

κπνξεί θαη πξέπεη λα αζθείηαη απφ ηα 

παηδηά 4-12 εηψλ σο εξεπλεηηθή, 

δηαινγηθή θαη θξηηηθή δηαδηθαζία. Ώπηή ε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ζπληνλίδεηαη απφ 

ηε δαζθάια ή ηνλ δάζθαιν, λα παίξλεη αθνξκή απφ θάπνην παξακχζη, αθήγεκα, 

πνίεκα ή άιιν θαιιηηέρλεκα, λα δνκείηαη κε εξσηήκαηα δηαηππσκέλα απφ ηα ίδηα ηα 

παηδηά θαη λα πξνρσξεί εξεπλεηηθά κε εβδνκαδηαίεο ή δεθαπελζήκεξεο ζπλεδξίεο. 

    Ξεθηλά κε ηνλ Μatthew Lipman (1933), φηαλ ζέηεη ζε εθαξκνγή ηα εξεπλεηηθά ηνπ 

πξνγξάκκαηα, αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο παηδηθήο λνεκνζχλεο. Οπζηαζηηθά ζα 

απαληήζεη ζηνλ J. Piaget (1933), φηαλ εθείλνο ηζρπξηδφηαλ φηη ηα παηδηά πξηλ ηελ 

ειηθία ησλ 11-12 εηψλ είλαη αδχλαηνλ λα κπνξνχλ λα δηδάζθνληαη θηινζνθία. Ο 

Lipman ζα ππνζηεξίμεη φηη ε ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα ζθέθηνληαη αθαηξεηηθά ηα 

θέξλεη πνιχ πην θνληά ζηε θηινζνθία. Παξάιιεια ε θηινζνθία βνεζάεη ηα παηδηά λα 

αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαη ηηο "ζπιινγηζηηθέο" ηνπο δεμηφηεηεο. 

    Ο Matthew Lipman απνθαιεί φιε απηή ηε πξνζπάζεηα « Que Pensar». Ώπφ ηα 

πξψηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα «Φηινζνθία γηα Παηδηά» ηνπ Lipman έσο θαη 

ζήκεξα έρνπλ δνθηκαζηεί πνιιέο πεηξακαηηθέο πξνζπάζεηεο κε κεγάιε επηηπρία ζε 

Ώκεξηθή θαη Βπξψπε. Δ ηδέα κηαο θηινζνθίαο γηα παηδηά επεθηάζεθε κε εθπιεθηηθή 

ηαρχηεηα ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Βπξψπεο, φπνπ κειεηάηαη ζήκεξα κέζα απφ κηα 

νγθψδε βηβιηνγξαθηθή παξαγσγή, κέζα απφ ζπλέδξηα, εκεξίδεο, εμεηδηθεπκέλα 

πεξηνδηθά, ηλζηηηνχηα, επηζηεκνληθά ηδξχκαηα θιπ. ε πνιιέο ρψξεο ε θηινζνθία 

εληάρζεθε ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θηηάρηεθαλ 

εηδηθά εγρεηξίδηα γηα παηδηά θαη δαζθάινπο, έλα πξψην πεηξακαηηθφ ζηάδην 

αθνινπζήζεθε απφ εηδηθνχο ζεζκνχο θαη σξνιφγηα πξνγξάκκαηα. 

    Δ Φηινζνθία γηα παηδηά (ΦγΠ) είλαη κηα δνκεκέλε πξνζέγγηζε ζηε κάζεζε πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ εξψηεζε – απνξία θαη ζηνλ δηάινγν αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλα 

βήκαηα. Αίλεη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ παηδηψλ θαη 

νξγαλψλεη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ κε απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο. Δ δνκή ηνπ καζήκαηνο – ζπλεδξίαο «Φηινζνθία γηα Παηδηά» 

απνηειείηαη ηειηθά απφ έμη βήκαηα (Lipman, 1993, Παξάξηεκα 6): 
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Α) Κύκλος:  
      Δ κνξθή ηεο αίζνπζαο πξνζαξκφδεηαη ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηεο 

ηζφηηκεο θνηλφηεηαο: ηα θαζίζκαηα ηνπνζεηνχληαη ζε θχθιν, κέξνο ηνπ νπνίνπ 

απνηειεί θαη ν εθπαηδεπηηθφο. Ο θχθινο ζπκβνιίδεη ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηελ 

νκάδα, εληζρχεη ην πιαίζην ηνπ δηαιφγνπ (αθνχσ – κηιάσ) θαη δίλεη έκθαζε ζηελ 

αμία ηεο νκάδαο – θνηλφηεηαο. 

Β) Δρέθιζμα: 

    ηελ νκάδα παξνπζηάδεηαη ην εξέζηζκα, ην νπνίν ζα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα ηε 

δηαινγηθή ζπδήηεζε. Μπνξνχκε λα επηιέμνπκε θσηνγξαθία, πίλαθα, απφζπαζκα απφ 

θάπνην θείκελν ή νηηδήπνηε άιιν πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη πξνβιεκαηηζκφ. 

Γ) Πρόζκληζη ερωηήζεων:  

    Ώθνχ ε νκάδα κειεηήζεη ην εξέζηζκα, ν εθπαηδεπηηθφο 

πξνζθαιεί ηε δηαηχπσζε εξσηεκάησλ πνπ γελλήζεθαλ 

ζηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ην εξέζηζκα, εξσηήκαηα πνπ 

αηζζάλνληαη φηη ζα ήζειαλ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ. Ώπηφ 

είλαη ην πην νπζηαζηηθφ κέξνο ζηελ φιε δηαδηθαζία, είλαη 

ην ζεκείν πνπ νη καζεηέο ελεξγνπνηνχλ ηε ζθέςε ηνπο, 

αλαδχεηαη ε πξφηεξε γλψζε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

θαληαζία λέα εξσηήκαηα δεκηνπξγνχληαη. 

    Πξηλ ηε δηαηχπσζε ησλ εξσηεκάησλ κπνξεί λα 

πξνεγεζεί δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο κε ηνλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ – ελλνηψλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ην εξέζηζκα θαη ηελ θαηεγνξνπνίεζή ηνπο ψζηε λα πξνθχςνπλ 

πεξηζζφηεξα θαη πην πιαηηά εξσηήκαηα. Ο εθπαηδεπηηθφο θαηαγξάθεη ηα εξσηήκαηα 

ζηνλ πίλαθα ή ζε ραξηί ηνπ κέηξνπ. 

Γ) Ψηθοθορία:  
     Μεηά ηε δηαηχπσζε θαη ηε θαηαγξαθή απνξηψλ αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηεο 

ςεθνθνξίαο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ εξσηήκαηνο ή ησλ εξσηεκάησλ (ζπλήζσο ηξία) 

πνπ ζα απαζρνιήζνπλ ηελ νκάδα ζε πεξαηηέξσ ζπδήηεζε θαη επεμεξγαζία ηνπ 

ζέκαηνο. Δ επηινγή ηνπ εξσηήκαηνο γίλεηαη ζχκθσλα κε ην ελδηαθέξνλ πνπ 

παξνπζηάδεη θαη ην θξηηήξην θαηά πφζν νη καζεηέο ζα ήζειαλ λα αζρνιεζνχλ καδί 

ηνπ. Πξαθηηθά ε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο κπνξεί λα παξνπζηάζεη δηάθνξα 

πξνβιήκαηα, φπσο λα επηιέγνληαη νη εξσηήζεηο βάζεη ηνπ πνηνο ηηο δηαηχπσζε  θαη 

φρη ηεο βαξχηεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζέκαηνο ή νη ςήθνη λα εμαληινχληαη ζηα πξψηα θαηά 

ζεηξά εξσηήκαηα θαη λα αδηθνχληαη ηα ηειεπηαία. Λχζεηο ζε απηέο ηηο αδπλακίεο ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ δηάθνξα κνληέια ςεθνθνξίαο φπσο ε δπλαηφηεηα 

πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο ςήθνπ κε ηε ρξήζε θαξηψλ – ςήθσλ, ε κπζηηθή ςεθνθνξία 

θ.ά. 

Δ) Γιάλογος: 

    ην ζηάδην απηφ νη καζεηέο δηαπξαγκαηεχνληαη ην εξψηεκα πνπ πιεηνςήθηζε. Δ 

δηαδηθαζία κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ ηνλ καζεηή πνπ έζεζε ην εξψηεκα εμεγψληαο 

αλαιπηηθά ηηο ζθέςεηο ηνπ. Δ ζπδήηεζε είλαη δηαινγηθή, ζπκκεηνρηθή, 

ζπκπιεξσκαηηθή θαη φρη αληαγσληζηηθή. Παξαηίζεληαη ζθέςεηο, ζπλεηξκνί γχξσ απφ 

ην ζέκα θαη λέα εξσηήκαηα – πξνβιεκαηηζκνί πνπ γελληνχληαη. Οη καζεηέο 

ελζαξξχλνληαη λα αζθήζνπλ δεμηφηεηεο φπσο ε ελεξγεηηθή αθξφαζε, ε δεκηνπξγία 

ζπλδέζεσλ, ε εθηίκεζε ησλ επηρεηξεκάησλ, ε παξάζεζε παξαδεηγκάησλ, ε αλάπηπμε 

ελλνηψλ θ.ά. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή, αζθνχληαη θαη άιιεο δεμηφηεηεο φπσο ε 

δηεμαγσγή δηαιφγνπ κε θαλφλεο ζεβαζκνχ πξνο ηνλ νκηιεηή θαη ηελ ππφινηπε 

νκάδα, ε δηαδηθαζία ηνπ δεηάσ θαη παίξλσ ην ιφγν θ.ά.. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

δηαιφγνπ γίλεηαη πξνζπάζεηα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ηρλνγξαθείηαη ε ξνή ηεο 

ζπδήηεζεο είηε κε πξνθνξηθή πεξίιεςε είηε κε ράξηεο ελλνηψλ. 
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ΣΤ) Απολογιζμός:  
      Δ ζπδήηεζε θιείλεη κε ην ζηάδην ηνπ απνινγηζκνχ  ηεο δηαπξαγκάηεπζεο πνπ 

πξνεγήζεθε. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αλαθεθαιαηψζεη ηηο απφςεηο πνπ 

δηαηππψζεθαλ, νκαδνπνηψληαο θαη ζπλνςίδνληάο ηεο. Οη καζεηέο, ν θαζέλαο κε ηε 

ζεηξά ηνπ, ζπκβάιινπλ κε έλα ζρφιην ζηελ νινθιήξσζε ηεο ζπδήηεζεο πνπ αθνξά 

ζε κία ηειεπηαία ζθέςε ηνπο, ζε έλα λέν πξνβιεκαηηζκφ, ζην πψο αλαζεψξεζαλ ηε 

ζηάζε ηνπο πάλσ ζην ζέκα θ.η.ι. ηε δηαδηθαζία πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα γηα έλαλ 

καζεηή λα κελ εθθξάζεη θάηη λέν ρξεζηκνπνηψληαο ηε θξάζε «πάζν» ζε πεξίπησζε 

πνπ έρεη θαιπθζεί απφ ηνπο πξνιαιήζαληεο ή δε ζέιεη ή δελ έρεη θάηη λέν λα 

πξνζζέζεη. πλεπψο, ην ζηάδην απηφ δε ιεηηνπξγεί θαηαπηεζηηθά αιιά δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα θαη ζηνπο πην ρακειψλ ηφλσλ καζεηέο λα εθθξαζηνχλ ρσξίο λα κπνπλ 

ζηε δηαδηθαζία λα δεηήζνπλ ην ιφγν. 

     Δ δηάξθεηα ελφο καζήκαηνο – ζπλεδξίαο ηεο Φηινζνθίαο γηα Παηδηά ππνινγίδεηαη 

γχξσ ζηα 50 – 60 ιεπηά (ΐνξχιια, 2014 - www.sapere.net).  

  

 

    Δ πξνζεθηηθή αθξφαζε είλαη θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην λα αθνχλ νη 

δηαιεγφκελνη ν έλαο ηνλ άιιν. Πξνυπνζέηεη ηελ αθνή (hearing), αιιά επηπξφζζεηα 

ζπκπεξηιακβάλεη ηελ εξκελεία θαη ηε ζπγθξφηεζε λνεκάησλ. Αελ είλαη ινηπφλ κηα 

παζεηηθή αηζζεηεξηαθή δηαδηθαζία, αιιά απαηηεί ηε ζσκαηηθή θαη λνεηηθή 

δξαζηεξηνπνίεζε ζε ηφζε έληαζε, ψζηε δίθαηα νλνκάδεηαη «δεκηνπξγηθή», δηφηη 

αλαιακβάλεη ηελ θαζνδήγεζε ηεο δηαινγηθήο πνξείαο, ηνλ παξακεξηζκφ ηεο 

δαζθαιηθήο εμνπζίαο, ηνλ έιεγρν πάλσ ζηηο παξεκβαιιφκελεο γλψκεο-ζεσξίεο-

εκπεηξίεο θιπ. Ο πξνζεθηηθφο αθξναηήο δελ απνδέρεηαη αλαγθαζηηθά ηα κελχκαηα 

πνπ δέρεηαη, αιιά δξα θξηηηθά. Ώθελφο παξέρεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ζηνλ 

ζπλνκηιεηή, αθεηέξνπ επηθπιάζζεηαη ζε ζεκείν λα παξέρεη θαη ηε δπζπηζηία ηνπ. Δ 

πξνζεθηηθή αθξφαζε δελ είλαη κηα έκθπηε ηδηφηεηα, γη’ απηφ ρξεηάδεηαη λα 

θαιιηεξγεζεί, λα ηεο δνζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαη ε ηαηξηαζηή θαζνδήγεζε. 

Ώλ π.ρ. ν δάζθαινο δελ εκπηζηεπηεί ηα παηδηά θαη δελ αθνχζεη πξνζεθηηθά ηηο 

ζθέςεηο ηνπο, αο κελ ειπίδεη λα κάζνπλ απηά λα αθνχλ παξά κφλν ππ-αθνχνληαο, 

δειαδή ππνηαζζφκελα. Ώλ ν δάζθαινο δελ δείμεη ελδηαθέξνλ γηα ηα λνήκαηα θαη ηηο 

http://www.sapere.net/
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εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ, είλαη ακθίβνιν αλ ζα δείμνπλ ηα παηδηά θαηαλφεζε. 

Υξεηάδεηαη ινηπφλ λα ελζαξξπλζεί, λα εθαξκνζηεί θαη λα θαηαθηεζεί ε πξνζεθηηθή 

αθξφαζε.  
      Δ ηδέα κηαο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο ζηεξίδεηαη επίζεο ζε κηα αληίιεςε ζρεηηθά 

κε ηε γλψζε, απφ φπνπ έρεη αθαηξεζεί ην ζηνηρείν ηεο βεβαηφηεηαο θαη ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο. ζνη παίξλνπλ κέξνο ζε κηα ηέηνηα θνηλφηεηα δελ θαινχληαη λα 

απνκλεκνλεχζνπλ θάπνηα πνζφηεηα εγθαζηδξπκέλσλ γλψζεσλ, αιιά μεθηλνχλ 

ακθηζβεηψληαο θαη αλαδεηψληαο ηα αίηηα θαη ηα ζεκέιηα. Δ κάζεζε παίξλεη ηε 

κνξθή ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Δ έκθαζε δίλεηαη φρη ζε 

κηα απνζήθεπζε ηεο γλψζεο (ζηα παηδηθά θεθαιάθηα ή ζηα βνεζεηηθά εγρεηξίδηα), 

αιιά ζε κηα παξαγσγή ηεο γλψζεο (knowledge making). 

      Ώπνθαζηζηηθφ ξφιν παίδεη εδψ ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο. Ο 

δηάινγνο δελ δηεμάγεηαη αλάκεζα ζηνπο επθξαδείο, ζηνπο εηδήκνλεο ή ζηνπο 

έκπεηξνπο, αιιά επηδηψθεηαη ε ελεξγνπνίεζε θαη ησλ πην δηζηαθηηθψλ. Οπνηνδήπνηε 

ζπκπέξαζκα νθείιεη λα ειεγρζεί θαη λα εγθξηζεί απφ ηελ νινκέιεηα, θαη φρη λα 

επηβιεζεί απφ ηνπο επηηήδεηνπο κε θάπνηα ξεηνξηθά ηερλάζκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο είλαη ε ζπλεξγαζία θαη ε αιιειεπίδξαζε (ή 

αιιηψο «δηάδξαζε», αγγι. interaction). ηα θξίζηκα ρξφληα ηεο παηδηθήο ειηθίαο 

καζαίλεηαη πξνπάλησλ ε ζπκκεηνρή ζε έλαλ θνηλφ θαη απφ θνηλνχ απνθαζηζκέλν 

ζηφρν. Αελ καζαίλνπλ νη επθπέζηεξνη ή επηκειέζηεξνη γηα λα απνξξηθζνχλ νη 

ιηγφηεξν πξνηθηζκέλνη, αιιά ζπκβαδίδνπλ φινη ζπλδξάκνληαο θαηά ηηο δπλάκεηο ηνπο 

θαη ηα ηδηαίηεξα ηαιέληα ηνπο. Έηζη καζαίλνληαη επίζεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο φπσο ε 

θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο φπσο ε νκαδηθή απηνδηαρείξηζε. 

Σα παηδηά εμαζθνχληαη ζην λα απνθαζίδνπλ ηνπο θαλφλεο ζηνπο νπνίνπο ζα ππαθνχλ, 

θαη νινέλα ιηγφηεξν επηηξέπνπλ λα ηνπο ηίζεληαη άλσζελ αλεμέιεγθηνη θαλφλεο-

δφγκαηα. Με απηά δελ απνθηψληαη απιά αηνκηθέο εζηθέο αξεηέο, αιιά ραιθεχνληαη 

νη θνηλνηηθέο αξεηέο φπσο είλαη ε «θνηλνηηθή ππεπζπλφηεηα» (communal 

responsibility) θαη ε αιιειεγγχε.                             
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Ανηιπαπάθεζη επισειπημάηων  (Debate) 

 

            Δ αληηπαξάζεζε επηρεηξεκάησλ ή ν 

δεκφζηνο δηάινγνο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε 

δεκφζην ρψξν είλαη δηεζλψο γλσζηή κε ηνλ φξν 

debate. Δ αληηπαξάζεζε επηρεηξεκάησλ έρεη 

νξηζηεί σο «ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία 

γίλνληαη θάπνηνη ηζρπξηζκνί θαη πξνβάιινληαη 

δηθαηνινγίεο γηα ηνπο ηζρπξηζκνχο 

ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο ελδείμεηο ή 

ππνδείμεηο» (Toulmin, 1958), επίζεο σο «ε 

ηέρλε λα πείζεηο ηνπο άιινπο γηα ηηο απφςεηο ζνπ ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, αξθεί ε 

θάζε πιεπξά λα θαηαζέηεη ειεχζεξα ηα επηρεηξήκαηά ηεο θαη λα κπνξεί ε κηα πιεπξά 

λα απαληήζεη ζηα επηρεηξήκαηα ηεο άιιεο» ή θαη «ε δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία 

νη ζπκκεηέρνληεο αλαπηχζζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη ηηο ππνζηεξίδνπλ θαη, φηαλ νη 

απφςεηο απηέο ακθηζβεηνχληαη, ηηο ππεξαζπίδνληαη (Branham, 1991) ή σο «ε 

δηαδηθαζία εθείλε ηεο επηθνηλσλίαο θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχκε ηε ινγηθή γηα λα 

επεξεάζνπκε ηνπο άιινπο» (Πνξηίδεο θ. ά., 2007).  

        Δ αληηπαξάζεζε επηρεηξεκάησλ έρεη παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε πνιινχο 

πνιηηηζκνχο θαη ζε πνιιέο επνρέο ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο θαη έρεη, αληίζηνηρα, 

απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο. Ο Ώξηζηνηέιεο δηέθξηλε ηέζζεξα ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία ηεο πεηζνχο θαη ζηήξημε ζε απηά ηε «Ρεηνξηθή»  ηνπ. ηελ Ειηάδα ηνπ 

Οκήξνπ πεξηγξάθνληαη αληηπαξαζέζεηο πάλσ ζε ζέκαηα δηπισκαηίαο αιιά θαη 

πνιεκηθήο ζηξαηεγηθήο. 

        ηνλ 21
ν
 αηψλα ε αληηπαξάζεζε επηρεηξεκάησλ, πέξα απφ ην φηη θαηέρεη 

ζεκαληηθή ζέζε ζηελ θνηλσληθή δσή, απφ ην ζεκειηψδεο σο ην πην εμειηγκέλν 

επίπεδν επηθνηλσλίαο, έρεη βξεη ηα ηειεπηαία ρξφληα επξχηαηε εθαξκνγή, ζε φινλ ηνλ 

θφζκν αιιά θαη ηελ Βιιάδα, ζε ηνκείο φπσο ε πνιηηηθή, ε νηθνλνκία, ε θνηλσληθή 

δσή, ε εθπαίδεπζε. Καζψο ην ζχγρξνλν ζρνιείν ζηνρεχεη ζε πνιιά πεξηζζφηεξα απφ 

ηελ απιή κεηάδνζε γλψζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε γλσζηηθψλ θαη πξαθηηθψλ 

δεμηνηήησλ, ε αληηπαξάζεζε επηρεηξεκάησλ βξίζθεη δηεζλψο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

απμαλφκελε εθαξκνγή ζηελ εθπαίδεπζε σο ελαιιαθηηθή δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή κέζα 

ζηα πιαίζηα ηεο ελεξγνχο κάζεζεο θαη, εηδηθφηεξα, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο.  πγθεθξηκέλα, νη εξεπλεηέο (Kuhn, 2003 θαη Toulmin, 1958)  

ηφληζαλ φηη κε ηελ πξνζέγγηζε απηή ε κάζεζε κεγηζηνπνηείηαη κέζα απφ ηελ 

αληηπαξάζεζε ησλ απφςεσλ θαη ηδεψλ θαη ελδπλακψλεηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ γηα ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν Δ αληηπαξάζεζε επηρεηξεκάησλ, σο 

ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο, κπνξεί λα ηεζεί ζηελ ππεξεζία πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ 

γλσζηηθψλ πεδίσλ, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ. 

      Δ δηδαζθαιία ζηελ ηζηνξία παξέρεη γφληκν πεδίν γηα ζπδήηεζε θαη αληηπαξάζεζε 

επηρεηξεκάησλ. Οη αληηπαξαζέζεηο πάλσ ζε δηάθνξα ζέκαηα κπνξνχλ εχθνια λα 

γίλνπλ αληηιεπηέο θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ηζηνξηθήο 

ελζπλαίζζεζεο ησλ καζεηψλ αθνχ ηνπο βνεζνχλ λα εμνηθεησζνχλ ζηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηερληθψλ αληηπαξάζεζεο επηρεηξεκάησλ ζηε ζρνιηθή ηάμε . 
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     Δ αληηπαξάζεζε επηρεηξεκάησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ ρξήζε, ζα πξέπεη λα είλαη 

κηα δνκεκέλε δηαδηθαζία, λα εθπιεξψλεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη λα ηίζεηαη ζε 

κηα δηαδηθαζία αλαηξνθνδφηεζεο θαη αλαζχλζεζεο. Χο δηαδηθαζία κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζηελ πξναγσγή θαη άιισλ επξχηεξσλ ζηφρσλ, φπσο ζηελ ελίζρπζε ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο, ην δηεπξπκέλν πλεχκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άξηηα νξγάλσζε θαη 

ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ηνπ (Mavrikaki & Kyridis, 2003). Δ θξηηηθή ζθέςε σο 

πξνσζεκέλε κνξθή ζθέςεο είλαη βαζηθή επηδίσμε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, θαζψο ην 

θξηηηθά ζθεπηφκελν άηνκν, ζην νπνίν απνβιέπεη ε εθπαίδεπζε, πξέπεη λα έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα θαη ηε βνχιεζε λα απνζηαζηνπνηεζεί πξνο ζηηγκήλ απφ ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπ πεπνηζήζεηο, ηηο θνηλσληθνγλσζηηθέο ηνπ πξνθαηαιήςεηο θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ, 

λα εμεηάζεη ηα πξαγκαηηθά θαη ινγηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζηεξίδνπλ θαη εξκελεχνπλ 

έλλνηεο, πιεξνθνξίεο, ζρέζεηο θξίζεηο, ζπιινγηζκνχο, θαηλφκελα, ζηάζεηο θαη 

ζθφπηκεο πξάμεηο, θαζψο επίζεο λα δεηήζεη παξαδνρέο θαη ηηο ζπλεπαγσγέο θάζε 

άπνςεο θαη ηνπο δπλαηνχο ηξφπνπο ζεψξεζεο ησλ πξαγκάησλ απφ δηαθνξεηηθή 

ζθνπηά (Μαηζαγγνχξαο, 1998,ζει.56). 

     Οη καζεηέο ζε κηα αληηπαξάζεζε κε επηρεηξήκαηα ζπλήζσο δεκηνπξγνχλ  νκάδεο. 

Κάζε νκάδα παίξλεη έλαλ θιεηζηφ θάθειν ν νπνίνο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηδέεο 

πνπ θαινχληαη λα ππνζηεξίμνπλ κε επηρεηξήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αληηπαξάζεζεο (κπνξνχλ επίζεο λα ςάμνπλ κφλνη ηνπο γηα ην πιηθφ ηνπο). Τπάξρεη 

επίζεο έλαο καζεηήο πνπ ζπληνλίδεη ηε ζπδήηεζε θαη αζθεί ην έξγν ηνπ 

δεκνζηνγξάθνπ. 

    ιεο νη νκάδεο παίξλνπλ θάπνην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα ησλ δπν πεξηπηψζεσλ. Ώπηέο νη πιεξνθνξίεο παξνπζηάδνληαη θαηά 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα παξέρνπλ ηζνξξνπία ζηελ αληηπαξάζεζε παξέρνληαο 

επηρεηξήκαηα θαη ζηηο δπν πιεπξέο, ψζηε θακηά νκάδα λα κε κπνξεί λα θεξδίζεη 

εχθνια ζηελ αληηπαξάζεζε επηρεηξεκάησλ. 

     Οη καζεηέο έρνπλ αξθεηφ ρξφλν ζηε δηάζεζή ηνπο γηα λα κειεηήζνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ αληηπαξάζεζε θαη ζπδεηνχλ ζηηο νκάδεο ηνπο γηα λα 

νηθνδνκήζνπλ ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπο. ηαλ φιεο νη νκάδεο είλαη έηνηκεο αξρίδεη 

ε πξαγκαηηθή αληηπαξάζεζε. Έλαο αληηπξφζσπνο γηα θαζεκία απφ ηηο  νκάδεο 

ππνζηεξίδεη ηηο ζέζεηο ηεο νκάδαο ηνπ ζε πέληε ιεπηά, ηφηε ν ζπληνληζηήο αξρίδεη λα 

δηαηππψλεη εξσηήζεηο θαη  ηα κέιε ησλ νκάδσλ δηαηππψλνπλ ηηο ελζηάζεηο ηνπο. 

        Δ αληηπαξάζεζε επηρεηξεκάησλ πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζηε δηαρείξηζε ηεο 

ηζηνξηθήο γλψζεο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζπληειείηαη ε αλάπηπμε 

ρξήζηκσλ δεμηνηήησλ φπσο ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ 

πνπ αθνξνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε. πλεπψο ηζηνξηθά ζέκαηα  πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ θνηλσλία ζηηο κέξεο καο ή επεξεάζηεθαλ απφ ηελ θνπιηνχξα ,ηελ 

πνιηηηθή, ηελ νηθνλνκία, ηελ εζηθή θ.ιπ. ζην παξειζφλ δίλνπλ ζηνλ καζεηή ηελ 

επθαηξία λα έξζεη ζε αληηπαξάζεζε κε ηδέεο πνπ κπνξεί λα είλαη παξφκνηεο έσο 

εληειψο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο δηθέο ηνπ. Κάζε ξφινο  είλαη θνξέαο κηαο ζηάζεο ή ελφο 

θνηλσληθνχ ζηεξενηχπνπ πνπ απνηειεί αληηθείκελν επεμεξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δηδαζθαιίαο. Σν παηρλίδη ξφισλ ελζαξξχλεη ηελ παξαηήξεζε, ηελ αλάιπζε, ηελ 

έθθξαζε, θαη ηελ αλαγλψξηζε πνιιαπιψλ πηπρψλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο.    
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Η διαθεμαηικόηηηα 

 

     Ο φξνο «δηαζεκαηηθφηεηα» κπνξεί λα απνδνζεί θαη σο «δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε 

ηεο ζρνιηθήο γλψζεο» ή σο «ζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο». Ο φξνο 

«δηαζεκαηηθφο» απνηειεί ζχλζεηε ιέμε κε πξψην ζπλζεηηθφ ην πξφζεκα «δηά» θαη 

δεχηεξν ζπλζεηηθφ ηε ιέμε «ζεκαηηθφο». Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζπλζεηηθφ 

«ζεκαηηθφο», αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη πξνζέγγηζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο κέζα απφ 

ηε κειέηε θαη δηεξεχλεζε ζεκάησλ ελδηαθέξνληνο θαη ν φξνο «δηα» αθνξά ζηε 

ζπζρέηηζε ηεο γλψζεο εληφο θαη κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ ζεκάησλ.  

    Ο νξηζκφο ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο πνηθίιιεη. Ο Υξήζηνο Θενθηιίδεο (2002) κε ηνλ 

φξν «δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε» αλαθέξεηαη ζε εθείλε ηε κνξθή δηδαζθαιίαο θαηά 

ηελ νπνία ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο εληαηνπνηείηαη αιιά θαη ε δηδαζθαιία έρεη 

εξγαζηεξηαθή θαη επξπκαηηθή κνξθή. Βπίζεο δηάθνξνη κειεηεηέο ζπγθιίλνπλ ζηελ 

άπνςε σο δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε λνείηαη ε ζεσξεηηθή αξρή νξγάλσζεο ηνπ 

Ώλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ θαηαιχεη ηα δηαθξηηά καζήκαηα σο πιαίζηα 

νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο.  Με ηνλ φξν, ινηπφλ, «δηαζεκαηηθφηεηα» ελλννχκε 

ηε ζεσξεηηθή αξρή βάζεη ηεο νπνίαο ε ζρνιηθή γλψζε πξνζεγγίδεηαη σο εληαίν 

ζχλνιν κέζα απφ ηε κειέηε ζεκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ην καζεηή.  

    Δ δηαζεκαηηθφηεηα δελ είλαη κάζεκα θαη δελ είλαη κέζνδνο δηδαζθαιίαο. Αελ είλαη 

ε γλσζηή ζηνπο παιαηφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο Βληαία πγθεληξσηηθή Αηδαζθαιία θαη 

ην ζεκαληηθφηεξν δελ απνηειεί απηνζθνπφ , δειαδή δε γξάθηεθαλ ηα βηβιία γηα λα 

ππεξεηήζνπλ ηε δηαζεκαηηθφηεηα, αιιά είλαη έλα κέζν, έλα εξγαιείν, γηα ηελ 

θαιχηεξε νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ, ψζηε λα ππεξεηεζεί θαιχηεξα ν 

ζθνπφο φισλ ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ θαη ν ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα 

(γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ζηάζεηο, αμίεο, ζπκπεξηθνξέο).  

    Δ δηαζεκαηηθφηεηα είλαη ερζξφο ηεο απνζπαζκαηηθφηεηαο θαη ηεο παπαγαιίαο, 

είλαη κεηέξα ηεο Βπέιηθηεο Γψλεο θαη ησλ ζρεδίσλ Βξγαζίαο, είλαη πάλσ απ΄ φια 

ηξφπνο νξγάλσζεο ησλ Ώλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, γη απηφ θαη απηά νλνκάδνληαη 

Αηαζεκαηηθά.  ε έλα Αηαζεκαηηθφ Ώλαιπηηθφ Πξφγξακκα δελ ππάξρνπλ δηαθξηηά 

καζήκαηα, Εζηνξία, Θξεζθεπηηθά , Γεσγξαθία θηι. αιιά ζέκαηα, πνπ εμεηάδνληαη 

απφ πνιιέο νπηηθέο. Βδψ πξφθεηηαη γηα Ώλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπ θαηαξηίδνληαη 

κε βάζε ηελ Ώπφιπηε δηαζεκαηηθφηεηα.  

    Σα λέα Ώλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα δελ θαηαξηίζηεθαλ κε βάζε ηελ απφιπηε αιιά ηε 

ζρεηηθή δηαζεκαηηθφηεηα, δειαδή θξαηνχλ ηα δηαθξηηά καζήκαηα θαη αληηκεησπίδνπλ 

ηε δηαζεκαηηθφηεηα: α) κε δηαζεκαηηθά αληηθείκελα, π.ρ. Μειέηε ηνπ Πεξηβάιινληνο, 

β) κε πξνηάζεηο γηα αλαθνξέο ζηα θείκελα γ) κε δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δ) κε 

ζρέδηα εξγαζίαο θαη θπξίσο ε) κε ηηο έλλνηεο : εγρψξηεο θαη δηαζεκαηηθέο. 

     Οη έλλνηεο, φηαλ εληάζζνληαη ζε πιαίζην ζρέζεσλ, κε θαηάιιεινπο ζπζρεηηζκνχο 

θαηαιήγνπλ ζε γεληθεχζεηο, πνπ «νδεγνχλ ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο γλψζεο θαη 

εμαζθαιίδνπλ πξνυπνζέζεηο δηαηήξεζεο, εθαξκνγήο θαη θπξίσο κεηαθνξάο ηεο 

θσδηθνπνηεκέλεο γλψζεο ζε άιιεο θαηαζηάζεηο» (Μαηζαγγνχξαο , 2002, ζει. 175).               

      ηαλ ν καζεηήο θαηαλνεί εγρψξηεο έλλνηεο (π.ρ. ηηο ηζηνξηθέο έλλνηεο είισηεο, 

πεξίνηθνη, εμέγεξζε, επαλάζηαζε, απηνλνκία, αλεμαξηεζία θηι.) θαη ηηο εληάζζεη ζε 

πιαίζηα ζρέζεσλ (ζπζρεηηζκνί, γεληθεχζεηο) θαηαλνεί ην ηζηνξηθφ «γίγλεζζαη» θαη 
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ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα. (ηζηνξηθφο εγγξακκαηηζκφο). ηαλ, επηπιένλ, 

αμηνπνηεί θαη δηαζεκαηηθέο έλλνηεο (ζχζηεκα, κεηαβνιή θηι.) θαηαλνεί πσο ηνκείο 

ηεο επξχηεξεο πξαγκαηηθφηεηαο ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηζηνξηθνχ 

«γίγλεζζαη» θαη ηεο ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

     πγρξφλσο, ε δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία ζρεηίδεηαη κε νξηζκέλε κέζνδν εξγαζίαο 

πνπ ηε ραξαθηεξίδνπλ νη εμήο ζηφρνη (Υξπζαθίδεο, 2009):  

 Δ απηελέξγεηα θαηά ηελ δηδαζθαιία θαη ε βησκαηηθή κάζεζε 

 Δ θαηαλφεζε θαη αληηκεηψπηζε ελφο ζέκαηνο.  

 Δ αλαδήηεζε θαη επηινγή ηεο απαηηνχκελεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

ζέκαηνο γλψζεο. 

 Δ δηακφξθσζε κηαο ζπλνιηθήο θαη ζπγθξνηεκέλεο εηθφλαο γηα ην ππφ 

εμέηαζε ζέκα. 

 Δ νκαδνζπλεξγαηηθή δξάζε. 

 Δ αμηνιφγεζε ησλ πεγψλ άληιεζεο πιεξνθνξηψλ θαη ε κάζεζε κέζα απφ 

δηθφ ηνπο πξνβιεκαηηζκφ. 

 Δ ζχλζεζε πιεξνθνξηψλ ζην πιαίζην εθπφλεζεο εξγαζίαο. 

 Δ θαιιηέξγεηα δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Δ ελεξγφο ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

 Δ ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθνχ θαη εθπαηδεπφκελνπ 

     Μέζα απφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε δηαζεκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη 

εξγαζηψλ νη καζεηέο είλαη πιένλ ζε ζέζε λα ζπιιάβνπλ ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ρσξίο ηελ χπαξμε δηαρσξηζηηθψλ γξακκψλ κεηαμχ ησλ επηκέξνπο 

καζεκάησλ. Ώπαηηείηαη θαηά ην δπλαηφλ νξηδφληηα αλάπηπμε ησλ ΏΠ ησλ 

επηκέξνπο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε επεμεξγαζία 

ζεκάησλ απφ πνιιέο νπηηθέο γσλίεο. 
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Η μέθοδορ ηηρ δπαμαηοποίηζηρ 

     Σν «ζέαηξν ζηελ εθπαίδεπζε» απνηειεί έλαλ ηδηαίηεξα επξχ φξν ζηνλ νπνίν νη 

ζεσξεηηθνί ηνπ ζεάηξνπ, νη ζεαηξάλζξσπνη θαη νη εθπαηδεπηηθνί, κέζα απφ πνηθίιεο 

πξνζεγγίζεηο, δίλνπλ δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν. Μία απφ ηηο κνξθέο «ζεάηξνπ ζηελ 

εθπαίδεπζε» είλαη ε «δηεξεπλεηηθή δξακαηνπνίεζε». Παιαηφηεξα, κε ηνλ φξν 

«δξακαηνπνίεζε» απνδηδφηαλ ε κεηαηξνπή θαη κεηαγξαθή ελφο κε ζεαηξηθνχ 

θεηκέλνπ ζε ζεαηξηθφ θαη ε κεηέπεηηα αλαπαξάζηαζή ηνπ απφ ηα παηδηά ζηελ 

ππφινηπε ηάμε ή ζε θάπνην θνηλφ.  

      Δ «δηεξεπλεηηθή δξακαηνπνίεζε» ε νπνία θπξίσο  πξνβάιιεηαη εδψ λνείηαη σο 

κηα απηνζρέδηα ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο ελφο ζέκαηνο, παξκέλνπ απφ 

ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, κε ζηφρν ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ καο 

θαη ηνπ θφζκνπ πνπ καο πεξηβάιιεη. Βίλαη κηα κνξθή ζεαηξηθήο ηέρλεο κε θαζαξά 

παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο νη καζεηέο, ππνδπφκελνη 

ξφινπο, αληηκεησπίδνπλ δηιήκκαηα ή πξνβιήκαηα, δξνπλ, απνθαζίδνπλ θαη 

αλαζηνράδνληαη ηηο πξάμεηο ηνπο. Βίλαη έλα δηδαθηηθφ κέζν γηα ηε δηδαζθαιία 

δηαθφξσλ καζεκάησλ φπσο γηα παξάδεηγκα ζην κάζεκα ηεο Γιψζζαο θαη ζηηο έμη 

ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ  πξνηείλεηαη ζην ΏΠ  ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

φπσο :«Θέαηξν, παηρλίδηα ξόισλ, δξακαηνπνηήζεηο θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηηο 

εθδειώζεηο ηεο ζρνιηθήο δσήο» (Φ.Β.Κ.ηεχρνο ΐ΄, αξ. θχιινπ 303/13/3/03, ζει.37-

49), ελψ ζηελ Εζηνξία αιιά θαη ζηα Θξεζθεπηηθά αλαθέξνληαη αζθήζεηο 

δξακαηνπνίεζεο θαη παηρληδηνχ ξφισλ. Υξεζηκνπνηείηαη σο κέζν γηα λα 

εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο κε δηάθνξα θνηλσληθά δεηήκαηα θαη πξαθηηθέο, λα 

εθθξάζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, λα πεηξακαηηζηνχλ ρσξίο ηνλ θίλδπλν ηνπ ιάζνπο, λα 

θαιιηεξγήζνπλ ηε γιψζζα, λα ηνλψζνπλ ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη λα επηιχζνπλ 

πξνβιήκαηα (Faure & Lascar, 1994). 

      Πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ ηνλ θαληαζηηθφ θφζκν κέζα ζηνλ 

νπνίν ζα εμειηρζεί ε δξακαηηθή δξαζηεξηφηεηα, είλαη απαξαίηεην λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ ζεάηξνπ. Σαπηφρξνλα, νη δξαζηεξηφηεηεο 

δξακαηνπνίεζεο ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηεο ζεαηξηθέο θφξκεο, πξνθεηκέλνπ νη 

ζπκκεηέρνληεο λα δηεξεπλήζνπλ ην λφεκα. Οη θφξκεο απηέο, πνπ πεξηέρνπλ ηα 

ζηνηρεία ηνπ ζεάηξνπ, νλνκάδνληαη ηερληθέο δξακαηνπνίεζεο. Βπνκέλσο, γηα λα 

εθαξκνζηεί ε  κέζνδνο ηεο δξακαηνπνίεζεο ρξεηάδεηαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε 

θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζεάηξνπ ηα νπνία δίλνπλ ην ππφβαζξν γηα ηνλ θφζκν ηνπ 

ζεάηξνπ θαη κεξηθέο απφ ηηο ηερληθέο δξακαηνπνίεζεο πνπ  βνεζνχλ λα πινπνηεζεί ε 

κέζνδνο ηεο δξακαηνπνίεζεο. Σα ζηνηρεία ηνπ ζεάηξνπ είλαη:  ην δξακαηηθό 

πεξηβάιινλ ,νη ξόινη, ε εζηίαζε, ε δξακαηηθή έληαζε, ν ρξόλνο θαη ν ρώξνο, ν ιόγνο 

θαη ε θίλεζε ηνπ ζώκαηνο, ηα ζύκβνια, ην λόεκα. 

       Οη ηερληθέο δξακαηνπνίεζεο είλαη πάξα πνιιέο (Παπαδφπνπινο, 2010). 

Ώλαθέξνληαη κφλν θάπνηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εξγαζία: 

 Παγσκέλεο εηθόλεο: ηα παηδηά κε ηα ζψκαηά ηνπο δεκηνπξγνχλ κηα εηθφλα ε 

νπνία απνηππψλεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή δξάζεο ή κηα γεληθφηεξε έλλνηα ή 

ηδέα. Δ εηθφλα απηή, πνπ πξέπεη λα είλαη αθίλεηε, ελέρεη κηα δπλακηθή, θαζψο 

απνθξπζηαιιψλεη φιν ην λφεκα ηεο δξάζεο.  
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 Οκαδηθή δηακόξθσζε ρώξνπ: ηα παηδηά θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ ην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα δηαδξακαηηζηεί ε δξακαηνπνίεζε. Γηα λα 

κεηακνξθψζνπλ ηελ αίζνπζα ζηνλ επηζπκεηφ κπζνπιαζηηθφ ρψξν 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα θαηάιιεια αληηθείκελα: πθάζκαηα, ραξηφληα, 

κηθξναληηθείκελα, κνπζηθά φξγαλα  

 Πεξίγξακκα ραξαθηήξα: νη καζεηέο ζρεδηάδνπλ ζε έλα κεγάιν ραξηί ην 

πεξίγξακκα ελφο ξφινπ πνπ ηνπο ελδηαθέξεη. Πξνζζέηνπλ ζην πεξίγξακκα 

ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη ραξαθηεξηζκνχο πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν 

ξφιν, ηνπ ραξίδνπλ πνηήκαηα, ηξαγνχδηα θαη ζπκβνπιέο ή ζπλζέηνπλ γη’ 

απηφλ, αηνκηθά ή νκαδηθά, θείκελα φπσο επηζηνιέο, γξάκκαηα, επρέο θαη 

νδεγίεο.  

 Υάξηεο ηεο ηζηνξίαο: ζπλήζσο ζρεδηάδεηαη απφ ηα παηδηά, πξηλ αζρνιεζνχλ κε 

ηε δξάζε ηεο ηζηνξίαο θαη αλαιάβνπλ ξφινπο. ε απηφλ, εθηφο απφ ην 

πεξηβάιινλ, ηνπνζεηνχλ ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα θαη επεηζφδηα.  

 Αληηθείκελα ηνπ ραξαθηήξα: κηα ζεηξά αληηθεηκέλσλ (θσηνγξαθίεο, γξάκκαηα, 

ξνχρα, εκεξνιφγηα, κηθξναληηθείκελα) ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ-

εκςπρσηή, πξνθεηκέλνπ λα εηζαγάγεη έλα θαηλνχξην ξφιν. Σα αληηθείκελα 

ρξεηάδεηαη λα είλαη ζπλδεδεκέλα λνεκαηηθά κεηαμχ ηνπο, κε ηξφπν πνπ, κέζα 

απφ θαηάιιειεο εξσηήζεηο, λα νδεγνχλ ηνπο καζεηέο ζε ζπκπεξάζκαηα γηα 

ην ξφιν.  

 Ξελάγεζε: κε κηα κνξθή αθήγεζεο, κηα νκάδα καζεηψλ παξέρεη πιεξνθνξίεο 

γηα ην πεξηβάιινλ φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ην δξάκα. Καζψο παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα γηα κηα ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ δξακαηηθνχ ρψξνπ, κπνξεί λα 

απνηειέζεη έλα κέζν γηα λα πξνζεγγίζνπλ νη καζεηέο έλα δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν (ηφπν, κλεκείν, θηήξην) θαη λα ην παξνπζηάζνπλ ζεαηξηθά ζηνπο 

ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.  

 πλέληεπμε: θάπνηνη καζεηέο επηιέγνληαη λα εθκαηεχζνπλ πιεξνθνξίεο, 

θίλεηξα, ζπκπεξηθνξέο, δπλαηφηεηεο ζέηνληαο ηηο θαηάιιειεο εξσηήζεηο, ελψ 

νη ππφινηπνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ.  

 Σειεθσληθή επηθνηλσλία: έλα δεπγάξη ζπκκεηέρεη ζε ξφιν ζε κηα ηειεθσληθή 

ζπλδηάιεμε, ελψ ε ππφινηπε ηάμε παξαθνινπζεί. Μέζα απφ ηελ ηειεθσληθή 

επηθνηλσλία δίλνληαη πιεξνθνξίεο, αλαδεηνχληαη ζπκβνπιέο, δεκηνπξγείηαη 

δξακαηηθή έληαζε θαη παξάιιεια εμειίζζεηαη ε πινθή ηεο ηζηνξίαο.  

 Ρεπνξηάδ-ηειενπηηθή εθπνκπή: νη καζεηέο ζε ξφιν δεκνζηνγξάθνπ ή 

ηειενπηηθνχ παξνπζηαζηή θαινχληαη λα παξνπζηάζνπλ ηελ ηζηνξία απφ κηα 

λέα νπηηθή γσλία πνπ ηνπο πξνζθέξεη απφζηαζε απφ ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο 

ηζηνξίαο. ηελ εθπνκπή κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ εηδηθνί πξνζθεθιεκέλνη 

(επηζηήκνλεο, θαιιηηέρλεο, πνιηηηθνί), νπφηε θσηίδνληαη δηαθνξεηηθέο 

πιεπξέο ηεο ππφζεζεο.  

 Καξέθια ησλ απνθαιύςεσλ ή θαπηή/αλαθξηηηθή θαξέθια: κηα νκάδα καζεηψλ, 

εληφο ή εθηφο ξφινπ, ζέηεη εξσηήζεηο ζε έλα ραξαθηήξα ηνπ δξάκαηνο πνπ 

παξακέλεη ζε ξφιν. Ο ραξαθηήξαο απηφο θάζεηαη ζηελ θαξέθια ησλ 

απνθαιύςεσλ θαη ζπλήζσο βξίζθεηαη απέλαληη απφ ηελ ππφινηπε νκάδα πνπ 
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ζέηεη εξσηήζεηο. Μέζα απφ ηελ ηερληθή θσηίδνληαη ηα θίλεηξα, νη αμίεο, νη 

αληηιήςεηο, νη ζηάζεηο, νη επηζπκίεο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ραξαθηήξα. 

 Μηα κέξα ζηε δσή: κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηα παηδηά, πξνθεηκέλνπ λα 

παξνπζηαζηνχλ δηάθνξα ζηηγκηφηππα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ελφο ξφινπ. 

Βπίζεο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ηελ ηερληθή, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαδεηήζνπλ ζηνηρεία θαη λα δηεξεπλήζνπλ γεγνλφηα πνπ νδήγεζαλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο.  

 Μαλδύαο ηνπ εηδηθνύ: νη καζεηέο θαινχληαη λα πάξνπλ ξφινπο «εηδηθψλ» 

(επηζηεκφλσλ, επαγγεικαηηψλ) θαη κε ηε γλψζε πνπ ηνπο παξέρεη ν ξφινο 

ηνπο λα αλαιάβνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν. Ο καλδύαο ηνπ εηδηθνύ εληζρχεη 

ηελ εληαηνπνίεζε ηεο γλψζεο, ην ζπλδπαζκφ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, 

ηελ νιφπιεπξε αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ βησκάησλ ησλ παηδηψλ. 

Βίλαη έλαο ζαπκάζηνο ηξφπνο γηα λα παξνπζηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα κηαο 

έξεπλαο πνπ έρνπλ θάλεη. 

     Οη παξαπάλσ ηερληθέο πξνηείλνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ αλάινγα κε ην ζθνπφ 

θαη ηελ πεξίζηαζε. Οη καζεηέο, θαζψο εμνηθεηψλνληαη κε απηέο, είλαη ζε ζέζε λα 

βξίζθνπλ κφλνη ηνπο ηελ θαηάιιειε ηερληθή γηα λα εθθξάζνπλ απηά πνπ ζέινπλ. 

Σέινο, επεηδή ε δξακαηνπνίεζε εηνηκάδεηαη απφ νκάδα καζεηψλ ζε ιίγν ρξφλν, δελ 

πξέπεη λα ράλεη ηνλ απζφξκεην ραξαθηήξα ηεο θαη αθνινπζείηαη νπσζδήπνηε απφ 

ζπδήηεζε θαη λνεκαηνδφηεζε (Γαθεηξηάδεο & Ααξβνχζεο, 2010).  

 

 

 

  



46 
 

σεδιαζμόρ ηηρ επγαζίαρ 
 

Δκπιεθόκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο –ύλδεζε κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα 

     Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα « Θεζζαινλίθε: ΐηψζηκε πφιε, ην Ώζηηθφ Μνλνπάηη ηεο 

Σνχκπαο» αγγίδεη δηάθνξεο γλσζηηθέο πεξηνρέο θαη εκπιέθεη ηα πεξηζζφηεξα 

καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο φπσο: Γιψζζα, Εζηνξία, Λνγνηερλία, 

Μαζεκαηηθά, Γεσγξαθία, Θξεζθεπηηθά, Φπζηθή, Ώγσγή ηνπ Πνιίηε, Μνπζηθή, 

Υνξφο, Θέαηξν, Νέεο Σερλνινγίεο. Σν ζέκα είλαη πξνζαξκνζκέλν γηα καζεηέο ηεο Β΄ 

θαη ηεο η΄  ηάμεο ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ θαζψο πεξηέρεη ηζηνξηθά ζηνηρεία απφ ηελ 

Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή (1922) θαη ηε γεξκαληθή θαηνρή (1940) θαη έρεη πςειέο 

απαηηήζεηο γηα ηζηνξηθή ελζπλαίζζεζε θαη έξεπλα. Παξάιιεια γίλεηαη κεηαθνξά, 

ζπζρέηηζε θαη ζχγθξηζε κε ηηο ηξεηο έλλνηεο ηνπ ρξφλνπ (παξειζφλ-παξφλ-κέιινλ) 

έρνληαο σο ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ελεξγνχ παγθφζκηνπ πνιίηε 

κέζα απφ ηελ ελαζρὀιεζε κε έληνλα θνηλσληθά θαηλφκελα φπσο απηφ ηεο 

πξνζθπγηάο. 

 

Πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο ησλ καζεηώλ 

      Δ κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο δελ πξνυπνζέηεη 

πξνεγνχκελεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο Σνπηθήο Εζηνξίαο. 

Δ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή θαη ε γεξκαληθή θαηνρή σο ηζηνξηθά 

γεγνλφηα είλαη γλσζηά ζηνπο καζεηέο κέζα απφ ηηο δηάθνξεο 

εθδειψζεηο πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζην ζρνιείν. Χζηφζν ζα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν νη 

καζεηέο λα εμνηθεησζνχλ κε βαζηθέο έλλνηεο ηνπ ζέκαηνο θαη λα αμηνπνηεζνχλ νη 

πξνυπάξρνπζεο εκπεηξίεο ηνπο.  

     Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν 

δηδαζθαιίαο θαζψο θαη ηε δηεξεπλεηηθή – αλαθαιππηηθή. Οθείινπλ λα γλσξίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο νη ζπκκαζεηέο αξθεηά θαιά, λα έρνπλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξεο 

ζρέζεηο, λα γλσξίδνπλ ηηο αδπλακίεο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ 

θαζελφο. Γη’ απηφ ην ιφγν πξηλ μεθηλήζεη ε φιε δηαδηθαζία ηνπ project ζεκηηφ ζα ήηαλ 

λα γίλνπλ δηάθνξα παηρλίδηα γλσξηκίαο, θνηλψλ εκπεηξηψλ θαη απηνεθηίκεζεο             

(Παξάξηεκα 7). 

     Πξνυπφζεζε γηα λα δνπιέςνπλ πην επράξηζηα θαη εχθνια νη καζεηέο είλαη ν 

ηερλνινγηθφο αιθαβεηηζκφο θαη ε επρέξεηά ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία. Σν 

ζρνιείν δηαζέηεη εξγαζηήξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ αιιά θαη ζηελ ηάμε ζα 

ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο έλαο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο 

γλσξίδνπλ λα ρεηξίδνληαη ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο θαη λα δεκηνπξγνχλ έλα power point 

εθφζνλ δηδάζθνληαη Νέεο Σερλνινγίεο απφ ηελ Ώ΄ 

ηάμε θαη νη πεξηζζφηεξνη θαηέρνπλ ηακπιέηεο, 

θηλεηά, θσηνγξαθηθέο κεραλέο.  



47 
 

Ιζηνξηθό εξώηεκα 

 

Πνηα είλαη ε ηζηνξία ηεο πεξηνρήο ηεο Σνχκπαο; Πνηα είλαη ε θαηάζηαζε ζήκεξα; 

 

Τπνεξσηήκαηα 

 

Ση ζπκβαίλεη ζηε γεηηνληά ηεο Σνχκπαο; 

Πψο είλαη ε θαζεκεξηλή δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο; Ση ληψζνπλ; Πψο ηελ πεξηγξάθνπλ νη 

ίδηνη νη θάηνηθνη; 

Ση ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη πξνο ην θαιχηεξν; 

 

 

 

Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία 

 

     Δ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζρεδηάζηεθε σο ρέδην πλεξγαηηθήο Έξεπλαο (Project). 

Αειαδή απνηειεί έλαλ ηξφπν βησκαηηθήο δηδαζθαιίαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη 

απνθαζηζηηθά φιε ε ηάμε θαη είλαη ππεχζπλε ζην ζχλνιφ ηεο γηα ηε δηακφξθσζε θαη 

δηεμαγσγή ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Μέζα απφ ην project νη γλψζεηο απνθηψληαη 

κε ηε ζπλεξγαζία, ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, ηελ παξαηήξεζε εμέιημεο θαηλνκέλσλ 

θαη ηελ πεξηγξαθή εκπεηξηψλ θαη εμειίζζεηαη αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε θαηάζηαζε 

θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. Ώθφκε, νη καζεηέο εθθξάδνπλ ηηο απνξίεο ηνπο 

θαη δεηνχλ εμεγήζεηο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ελψ παξάιιεια ελδπλακψλεηαη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν (Helm & Katz, 2011). 

     Χο κέζνδνη δηδαζθαιίαο επηιέρζεθαλ ε νκαδνζπλεξγαηηθή, ε 

δηεξεπλεηηθή/απνθαιππηηθή, ε κέζνδνο Artful Thinking, ε Φηινζνθία γηα Παηδηά, ε 

κέζνδνο ηεο δξακαηνπνίεζεο θαη άιιεο πνπ αλαιχνληαη εμνλπρηζηηθά ζε 

πξνεγνχκελν  θεθάιαην «Αηδαθηηθή Μεζνδνινγία». 

     Καηά ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή, νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη εξγάδνληαη 

ζπλεξγαδφκελνη κεηαμχ ηνπο, ρσξίο ηελ άκεζε θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληνο γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο παηδαγσγηθνχο θαη δηδαθηηθνχο ζθνπνχο θαη 

ζηφρνπο. Δ εξγαζία δελ απνβιέπεη κφλν ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ, αιιά θαη ζηελ 

νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή.  

     Δ δηεξεπλεηηθή/απνθαιππηηθή κέζνδνο βαζίδεηαη θπξίσο ζηα εξσηήκαηα θαη ηηο 

απνξίεο πνπ δηαηππψλνπλ νη καζεηέο θαη ιηγφηεξν ζηελ επηθέληξσζε ζηε δηδαθηέα 

χιε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ώπηφ ζεκαίλεη πσο ν θάζε καζεηήο αθνινπζεί ηε δηθή ηνπ 

δηαδξνκή ζηελ νξγάλσζε ηεο γλψζεο θαη ηνλ δηθφ ηξφπν κάζεζεο. Ώξσγφο ζε απηή 

ηελ πξνζπάζεηα γίλνληαη νη επηζθέςεηο πεδίσλ πνπ βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα 

απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη εκπεηξίεο κε άκεζνπο θαη πνηθίινπο ηξφπνπο αληίζεηνπο απφ 

ηνπο θαζηεξσκέλνπο παξαδνζηαθνχο πνπ ζπλήζσο εθαξκφδνληαη κέζα ζηελ ηάμε. 
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Μέζα θαη Δξγαιεία Γηδαζθαιίαο 

 

     Οη  καζεηέο ζα δνπιέςνπλ πάλσ ζε πξνηεηλφκελα θχιια εξγαζίαο πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί ζρεηηθά κε ηελ πεξηνρή ηεο Σνχκπαο. Ώπαξαίηεηεο είλαη νη πεγέο πνπ 

δίλνληαη ζηηο νκάδεο, δειαδή νη πιεξνθνξίεο απφ εκεξνιφγηα πξνζθχγσλ θαη 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ βηβιία ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ηεο Σνχκπαο («Σν ηελεθεδέλην 

ζρνιείν ηεο Θεζζαινλίθεο» ηεο Βιέλεο Σδηνχξηδηαο θαη «Δ Σνχκπα ησλ 

Πξνζθχγσλ» ηνπ ίκνπ Κεξαζίδε θαη ηνπ Παλαγηψηε Γεσξγνχιε). Βπίζεο ζα γίλνπλ 

θαη επηζθέςεηο ζε βηβιηνζήθεο φπσο απηή ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο ( εληφο θαη εθηφο 

ζρνιηθνχ σξαξίνπ) θαη ζην Κέληξν Εζηνξίαο Θεζζαινλίθεο πνπ ζηεγάδεηαη ζην 

Μέγαξν Μπίιιε ζηελ πιαηεία Εππνδξνκίνπ θαη επηκειείηαη ηε ζπγθέληξσζε φινπ 

ηνπ ηζηνξηθνχ πιηθνχ πνπ ππάξρεη γηα ηε Θεζζαινλίθε.  

     Δ ρξήζε ειεθηξνληθψλ (ππνινγηζηήο, θηλεηά, ζθάλεξ, εθηππσηήο, ηακπιέηεο, 

θσηνγξαθηθέο κεραλέο θ.ά.) θαη άιισλ κέζσλ (ππμίδα, κεγεζπληηθφο θαθφο θ.ά.) 

είλαη απαξαίηεηε γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νη νκάδεο ηελ έξεπλά ηνπο θαζψο θαη ε 

επίζθεςε ζε δηάθνξεο ηζηνζειίδεο φπσο: www.culture.thessaloniki.gr, efimeris.nlg.gr 

(Βθεκεξίδα Μαθεδνλία) θ.ά. Δ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ νη 

ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο θαη ε ρξήζε ησλ δηάθνξσλ κεραλψλ αλαδήηεζεο, κε 

ζθνπφ λα βξνπλ ζηνηρεία γηα ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηθά κλεκεία, γεγνλφηα θαη πξφζσπα 

βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν αλεμάξηεηνη ζηελ αλαδήηεζε, ηελ 

επεμεξγαζία, ηελ νξγάλσζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Θα γίλεη 

πξνζπάζεηα νη καζεηέο λα κάζνπλ λα ρεηξίδνληαη θαη  λα δεκηνπξγνχλ power point, 

ζηαπξφιεμα κε ην πξφγξακκα hot potatoes θαη κε ην πξφγξακκα movie maker λα 

θάλνπλ ηελ ηαηλία ηεο Σνχκπαο. Βπίζεο ζα εμαζθεζνχλ ζηε ρξήζε ηνπ google earth 

γηα λα εληνπίζνπλ δηάθνξα ζεκεία θαη κέξε ζηε γεηηνληά ηνπο. Βπηπιένλ ζηελ ηάμε 

ζα ππάξρνπλ πνιιψλ εηδψλ ράξηεο φπσο πνιηηηθφο αιιά θαη γεσκνξθνινγηθφο 

Βιιάδαο, επξσπατθφο θαη παγθφζκηνο. 

     Σέινο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θάπνηα απνζπάζκαηα απφ ηελ ηαηλία «Οπδεξί, ν 

Σζηηζάλεο» θαζψο θαη νη ηαηλίεο κηθξνχ κήθνπο ηεο Unicef θαη ηεο Action Aid πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ πξνζθπγηά θαη παίδνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ ζην you tube. Θα 

αμηνπνηεζνχλ δηάθνξα αθνπζηηθά κέζα δηδαζθαιίαο (ηξαγνχδηα, απαγγειίεο 

πνηεκάησλ) αιιά θαη πίλαθεο δσγξαθηθήο κε θηιεηξεληθά ζέκαηα. Δ ρξήζε 

πνιιαπιψλ κέζσλ ρξψκαηνο, εηθφλαο, ήρνπ, βίληεν επηδξνχλ ζαλ ςπρνινγηθέο 

παγίδεο γηα ηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ καζεηή, φπσο άιισζηε ιέεη θαη κηα 

θηλέδηθε παξνηκία: «Μηα εηθφλα αμίδεη  ρίιηεο ιέμεηο».  
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Υξόλνο 

 

     Έλα project δελ πεξηνξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα φξηα ρξφλνπ. Τπάξρεη ειεπζεξία 

επηινγήο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα πξνζαξκφζεη ηε δηάξθεηα ηνπ project ζηνλ ζρνιηθφ 

ρξφλν. Έηζη έλα project κπνξεί λα δηαξθέζεη κηα νιφθιεξε ρξνληά αιιά θαη 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο ψξεο. 

     Σν παξφλ ζρέδην, αλ θαη ζην πξψην ζρεδηάγξακκα (Παξάξηεκα 8) ππνινγηδφηαλ 

πεξίπνπ 18+  δηδαθηηθέο ψξεο ψζηε λα νινθιεξσζνχλ κε ζπλέπεηα φια ηα ζηάδηα, 

κεηά ηελ Ώ΄ Φάζε ηα ρξνληθά πεξηζψξηα άιιαμαλ θαη απνθαζίζηεθε ην project λα 

πάξεη κεγαιχηεξε κνξθή θαη λα αζρνιεζνχκε νπζηαζηηθά κε απηφ κεηά ηηο 6 

Ώπξηιίνπ κέρξη ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο εθφζνλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο χιεο 

ησλ καζεκάησλ είρε νινθιεξσζεί. 

     Οη καζεηέο ζα δνπιεχνπλ θαζεκεξηλά πάλσ ζην ζέκα δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ζα ηνπο δίλνληαη, πεξίπνπ 3 δηδαθηηθέο ψξεο ηελ εκέξα (κεηά ηηο 15 ΜαΎνπ) . Δ 

εξγαζία ζα έρεη δηαζεκαηηθή κνξθή θαζψο αγγίδεη φια ζρεδφλ  ηα καζήκαηα   ηνπ 

σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. Οη γνλείο ελεκεξψζεθαλ θαηάιιεια κηα θαη ζα έπξεπε λα 

είλαη αξσγνί ζε απηή ηελ πξνζπάζεηά καο. 

 

 

 

Οξγάλσζε ηεο ηάμεο 

 

      Δ ηάμε απνηειείηαη απφ 18 καζεηέο (8 αγφξηα θαη 10 θνξίηζηα). Τπάξρεη έλαο 

καζεηήο πνπ βξίζθεηαη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ θαη έλαο άιινο πνπ έρεη καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. ε γεληθά πιαίζηα φκσο ην δπλακηθφ ηεο ηάμεο είλαη αξθεηά θαιφ θαη νη 

γνλείο ζπλεξγάζηκνη θαη πξφζπκνη λα ζπλδξάκνπλ. 

       ηαλ νη καζεηέο εξγάδνληαη κέζα ζηελ ηάμε είλαη ρσξηζκέλνη ζε ηέζζεξηο 

νκάδεο, δπν ησλ ηεζζάξσλ αηφκσλ θαη δπν ησλ πέληε  θαη φηαλ βξηζθφκαζηε ζε 

επηζθέςεηο πεδίνπ ζε ηξεηο νκάδεο ησλ έμη αηφκσλ. Οη νκάδεο είλαη αλνκνηνγελήο ( 

φζνλ αθνξά ην θχιν, ηελ εζληθφηεηα, ηηο επηδφζεηο, ην πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν, ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ραξαθηήξα, ηηο γλψζεηο θαη ηηο δπλαηφηεηεο).  

     Σα ζξαλία ηνπνζεηνχληαη  αλάινγα  κε ηηο νκάδεο (Παξάξηεκα 9) θαη ζηελ ηάμε 

ππάξρνπλ ράξηεο δηαθφξσλ ζεκάησλ, ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε ζχλδεζε ζην 

δηαδίθηπν, εθηππσηήο θαη κηα βηβιηνζήθε κε ηα βηβιία πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζε 

αξθεηά αληίηππα (ηνπιάρηζηνλ δπν απφ ην θαζέλα).  
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θνπόο θαη ηόρνη 

 

     Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ ηελ ηζηνξία 

ηεο γεηηνληάο ηνπο ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη λα αλαγάγνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε 

παγθφζκην επίπεδν κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε ελφο  παγθφζκηνπ ελεξγνχ  πνιίηε 

επαηζζεηνπνηεκέλνπ ζε επαλαιακβαλφκελα θνηλσληθά θαηλφκελα φπσο απηφ ηεο 

πξνζθπγηάο. Βπίθεληξν ηεο φιεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Σνπηθή Εζηνξία αιιά 

εκπιέθνληαη άκεζα θαη φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ελψ παξάιιεια ζπλδξάκνπλ 

ζηελ πξνέθηαζε θαη ηελ εκπέδσζε ηεο γλψζεο. Άιισζηε θαη ε αλαζεψξεζε ηνπ 

ΑΒΠΠ θαη ΏΠ θηλήζεθε ζηνλ νξηδφληην θαη θάζεην άμνλα ηεο γλψζεο, 

πξνζεγγίδνληάο ηελ δηαζεκαηηθά θαη νιηζηηθά δεκηνπξγψληαο έλα ζηέξεν ππφβαζξν 

γηα ηελ επνηθνδνκεηηθή θαη ηελ αλαιπηηθή – δηεξεπλεηηθή κάζεζε. 

     Οη ζηφρνη είλαη δηάθνξνη θαη πνηθίινη. Οη καζεηέο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

εξγαζίαο ζα πξέπεη: 

 λα θαηαλνήζνπλ ην ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο πεξηνρήο ηεο Σνχκπαο, 

 λα γλσξίζνπλ ηζηνξηθά γεγνλφηα κέζα απφ ηελ αλάγλσζε θαη ηελ έξεπλα 

πεγψλ (πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ) θαη λα αλαθαιχςνπλ θαη λα 

θαηαγξάςνπλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαγσγή ηνπο, 

 λα πιεξνθνξεζνχλ ηη είλαη πξφζθπγαο θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο  

γίλεηαη θάπνηνο πξφζθπγαο, 

 λα θαιιηεξγεζεί ε ελζπλαίζζεζε ησλ καζεηψλ γηα ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο 

ησλ παιαηφηεξσλ θαηνίθσλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ πξνζθχγσλ, 

 λα γλσξίζνπλ ηε γεηηνληά ζηελ νπνία δνπλ φζνλ αθνξά ηα θηήξηα, ηηο νδνχο, 

ηηο πιαηείεο, ηηο εθθιεζίεο θ.η.ι. 

 λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ απέλαληη ζε ζχγρξνλα 

θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα (ζπκπνιίηεο κε εηδηθέο αλάγθεο, πξφζθπγεο, 

νξθαλά, θησρνί), αλαπηχζζνληαο αμίεο φπσο: αιιειεγγχε, ππεπζπλφηεηα, 

δηθαηνζχλε, ζπιινγηθφηεηα, εζεινληηζκφ, 

 λα αλαπηχμνπλ πεξηβαιινληηθή θαη εηξεληζηηθή ζηάζε, 

 λα εθηηκήζνπλ ηε ζπκβνιή ησλ αλζξψπσλ ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληφο ηνπο 

θαη, θαη’ επέθηαζε, ηε δηθή ηνπο ζπκκεηνρή ζηε δεκηνπξγία ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

ηφπνπ ηνπο, 

 λα εληάμνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπο ζηε γεληθή ηζηνξία θαη ην 

αληίζηξνθν,  

 λα αλαγλσξίζνπλ ηα δηαθνξεηηθά είδε ηζηνξηθψλ πεγψλ (θάξηεο, εθεκεξίδεο, 

εκεξνιφγηα, γξάκκαηα, ζπλεληεχμεηο), 

 λα ζπιιέμνπλ, λα ζπγθξίλνπλ, λα επηιέμνπλ, λα ηαμηλνκήζνπλ θαη λα 

ζπζρεηίζνπλ πιεξνθνξίεο κε θξηηήξην ηε ζπλάθεηά ηνπο σο πξνο ην 

αληηθείκελν πνπ κειεηνχλ, 

 λα αζθεζνχλ ζηελ πξαθηηθή ηνπ πξνζρεδηαζκέλνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, 

 λα αζθεζνχλ ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ θαη ζηελ θαηαγξαθή 

ζπλεληεχμεσλ, 

 λα απνιαχζνπλ ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ παηδηθήο ινγνηερλίαο,  
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 λα γλσξίζνπλ ηα βηβιία γλψζεσλ θαη λα παξαθηλεζνχλ γηα επφκελεο ζρεηηθέο 

κε ηε ζεκαηνινγία αλαγλψζεηο, 

 λα θαιιηεξγήζνπλ ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε, 

 λα αζθεζνχλ ζηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο, 

 λα δνπιέςνπλ ζπλεξγαηηθά αλαιακβάλνληαο δηαθνξεηηθνχο ξφινπο, 

 λα θαιιηεξγήζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηε θαληαζία 

θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο γηα λα εθθξαζηνχλ, 

  λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο Νέεο Σερλνινγίεο θαη λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο 

ηνπο ζε απηέο, 

 λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο δηεξεχλεζεο, επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, 

 λα αλαπηχμνπλ ηε ζθέςε ηνπο κέζσ δξάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηε ζηνραζηηθή κάζεζε κέζα απφ ηελ ηέρλε (δσγξαθηθή, 

κνπζηθή, ρνξφο, θ.ά.), 

 λα αζθεζνχλ ζηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, 

 λα πξνζεγγίζνπλ ηελ πνιππινθφηεηα, ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο 

αλζξψπνπο θαη ηηο αζρήκηεο θαη λα δηδαρζνχλ απφ απηέο, 

 λα έρνπλ φινη νη καζεηέο ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή αλάινγα κε ηηο δεμηφηεηεο 

θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θαζελφο, 

 λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζεγγίδνπλ απηφλνκα ηε γλψζε ρσξίο λα 

ηνπο παξέρνληαη έηνηκεο ιχζεηο θαη απνηειέζκαηα, 

 λα πξνβιεκαηηζηνχλ, λα ζθεθηνχλ θξηηηθά, λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα / 

δηιήκκαηα θαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο, 

 λα γλσξίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ελεξγνχ πνιίηε ηνπ 

πληάγκαηνο, ησλ λφκσλ, ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο. 

 λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ζε νηηδήπνηε αθνξά ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, 

θνηλσληθέο, δηαπξνζσπηθέο κε απψηεξν ζθνπφ ηε δηακφξθσζε 

αλζξσπηζηηθήο ζπλείδεζεο, ηελ αλάπηπμε απηνζεβαζκνχ θαη ζεβαζκνχ πξνο 

ηνπο άιινπο, 

 λα πηνζεηήζνπλ αληηξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη θηιεηξεληθή ζηάζε θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αμία ηεο εηξήλεο.  
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Α΄ Φάζη 

ε απηή ηε θάζε, πνπ απνηειεί ην μεθίλεκα ηνπ project, επηιέρζεθε ην ζέκα ηεο έξεπλαο 

κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο δηαιόγνπ κε ηα παηδηά , θαηά ηελ νπνία δηεξεπλήζεθε θαη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Αθνύ απνζαθελίζηεθε ην ζέκα ηνπ project 

« Θεζζαινλίθε:  Βηώζηκε Πόιε, Σν Αζηηθό Μνλνπάηη Σεο Σνύκπαο», νη καζεηέο 

παξαθηλήζεθαλ λα εθθξάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο, γλώζεηο θαη αληηιήςεηο γηα 

απηό. Γεκηνύξγεζαλ ην δηθό ηνπο δηάγξακκα κε δηάθνξεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο γηα ηηο 

νπνίεο ζα επηρεηξήζνπλ παξαθάησ λα αλαθαιύςνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ πιεξνθνξίεο. 

Παξάιιεια νξγαλώζεθε θαη εμνπιίζηεθε ε ηάμε κε ηα θαηάιιεια κέζα, ζπγθξνηήζεθαλ 

αλνκνηνγελείο νκάδεο, θαζνξίζηεθαλ νη ζπκπεξηθνξηζηηθνί θαλόλεο θαη ελεκεξώζεθαλ 

νη γνλείο γηα ην ζρέδην εξγαζίαο (Παξάξηεκα 3). 

 

     Δ αθνξκή γηα ην project δφζεθε κέζα 

απφ κηα απιή επίζθεςε (πεξηζηαηηθφ-

θαηαιχηεο) πνπ θάλακε σο ηάμε ζηε 

βηβιηνζήθε ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο πνπ 

βξίζθεηαη ζηε γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ καο. 

Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο θηιαλαγλσζίαο νη 

καζεηέο αζρνινχληαλ κε έλα πξφγξακκα 

θηιαλαγλσζίαο ησλ εθδφζεσλ Μεηαίρκην 

αθηεξσκέλν ζηε ζπγγξαθέα Άιθε Γέε 

θαη κειεηνχζαλ δπν βηβιία ηεο «Σνλ 

κεγάιν πεξίπαην ηνπ Πέηξνπ» θαη «ηε 

κνβ νκπξέια». Καη ηα δπν αλαθέξνληαη 

ζηε γεξκαληθή θαηνρή, αγγίδνπλ επαίζζεηα ζέκαηα φπσο κεηαλαζηεπηηθφ, 

κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ, ζπλέπεηεο πνιέκνπ, θ.η.ι.  

     ην δξφκν γηα ηε βηβιηνζήθε νη καζεηέο ήηαλ γεκάηνη απνξίεο. Ρσηνχζαλ κε 

ελδηαθέξνλ γηα φια ηα θηήξηα πνπ ζπλαληνχζακε , γηα ηνπο δξφκνπο, γηα ηηο 

επηγξαθέο, γηα έλα άγαικα ζε έλα πάξθν θ.η.ι. Δ αιήζεηα είλαη φηη ζε πνιιά απφ ηα 

εξσηήκαηά ηνπο δελ κπνξνχζα νχηε θαλ εγψ ε ίδηα λα απαληήζσ.  

     «… Πεξλψληαο κπξνζηά απφ ην πάξθν πνπ 

βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ νδφ Παπαλαζηαζίνπ θαη ζην 

λνζνθνκείν Εππνθξάηεην, ν Ραθαέιν κε ξψηεζε 

πνηαλνχ άγαικα ήηαλ απηφ ζην πάξθν, αλ ήηαλ ηνπ 

Εππνθξάηε ή ηνπ Παπαλαζηαζίνπ. Έλησζα ηφζν 

άζρεκα γηαηί απφ εθεί πεξλάσ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά 

ηε βδνκάδα, αιιά πνηέ δελ επηδίσμα λα ξίμσ κηα  πην 

πξνζεθηηθή καηηά γηα λα κάζσ ην φλνκα ηνπ 

αγάικαηνο. ηαλ απάληεζα φηη δελ μέξσ, θαηάιαβα 

απφ ηα κάηηα ηνπο ηη έθπιεμε ηνπο πξνθάιεζα θαζψο είκαη γέλλεκα ζξέκκα ηεο 

πεξηνρήο… Σν βξάδπ θάλνληαο κηα βφιηα κε ηα παηδηά κνπ, πέξαζα απφ ην πάξθν 

θαη παξαηήξεζα ην άγαικα ηνπ Μαξδνραίνπ Φξηδή…» (απφζπαζκα απφ ην 

πξνζσπηθφ κνπ εκεξνιφγην –Παξάξηεκα 34). 
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     ηε βηβιηνζήθε ε ππάιιεινο καο βνήζεζε ζηελ εξγαζία καο θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο μελάγεζεο έλαο καζεηήο βξήθε ην βηβιίν «Δ Σνχκπα ηεο Πξνζθπγηάο» θαη 

δήηεζε λα ην δαλεηζηεί.   

     ηαλ επηζηξέςακε ζηελ ηάμε, νη καζεηέο ήηαλ ελζνπζηαζκέλνη κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο θηιαλαγλσζίαο θαζψο θαη κε ηελ εμφξκεζε ζηε γεηηνληά θαη 

αλέθεξαλ ηηο εληππψζεηο ηνπο. Έλαο καζεηήο ήηαλ αξθεηά πξνβιεκαηηζκέλνο κε ην 

άγαικα πνπ ζπλαληήζακε επί ηεο νδνχ Παπαλαζηαζίνπ κπξνζηά απφ ην Εππνθξάηεην. 

 -Βίλαη ηνπ Εππνθξάηε ή ηνπ Παπαλαζηαζίνπ; 

 -Βκέλα πάιη ζαλ ζηξαηηψηεο κνπ θάλεθε απφ καθξηά! απάληεζε κηα άιιε καζήηξηα. 

     ε απηή ηε θάζε ινηπφλ έγηλε ε εξψηεζε πξνο ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη μεθχιιηδαλ 

ην βηβιίν γηα ηελ Σνχκπα πνπ είρε δαλεηζηεί ν ζπκκαζεηήο ηνπο, αλ ζα ήζειαλ λα 

αζρνιεζνχλ κε έλα project ζρεηηθφ κε ηελ Σνχκπα θαη φηη ππάξρεη ζε απηήλ. Οη 

καζεηέο ζπκθψλεζαλ θαη ηνπο δεηήζεθε λα ζπκπιεξψζνπλ έλα θχιιν εξγαζίαο 

(Παξάξηεκα 10) κε ηξεηο ζηήιεο. ηελ πξψηε έπξεπε λα γξάςνπλ ηη ζπλαληάλε ζην 

δξφκν ηνπο θαζεκεξηλά γηα ην ζρνιείν, ζηε δεχηεξε  ζηήιε ηη έρεη ε γεηηνληά ηεο 

Σνχκπαο θαη ζηελ ηξίηε ηη ζα ήζειαλ λα επηζθεθηνχλ θαη λα κάζνπλ ζρεηηθά κε ηελ 

πεξηνρή ηνπο. Βπίζεο θάπνην απφγεπκα έγηλε θαη πξνθνξηθή ελεκέξσζε ζηνπο γνλείο  

γηα ην ζρέδην εξγαζίαο πνπ ζα εθαξκφζνπκε (Παξάξηεκα 3) θαη νξγαλψζεθε ε ηάμε 

κε ηα θαηάιιεια κέζα:  ράξηεο, ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, ζχλδεζε κε δηαδίθηπν, 

εθηππσηήο, ελεκεξσκέλε βηβιηνζήθε. 

     Οη καζεηέο κεηά απφ κηα βδνκάδα θαηέγξαςαλ φια ηα ζηνηρεία θαη ηα 

παξνπζίαζαλ ζηελ ηάμε. Αεκηνπξγήζακε κε ηε βνήζεηα ηνπ wordle.net ηξία 

ζπλλεθνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηηο ηξεηο ζηήιεο. Δ πξψηε ζηήιε είλαη θαζαξά 

πξνζσπηθή θαη ειεχζεξε. Οη καζεηέο απάληεζαλ φηη βιέπνπλ θαζεκεξηλά δηάθνξα 

πξάγκαηα ζην δξφκν ηνπο γηα ην ζρνιείν φπσο: δψα, απηνθίλεηα, γπκλάζην, 

ζθνππίδηα, γεκάηνπο θάδνπο, αλζξψπνπο, αθαζαξζίεο δψσλ, πηλαθίδεο, δέλδξα, θ.η.ι. 

Εδηαίηεξα απνγνεηεπηηθέο θαη θησρέο ήηαλ νη παξαηεξήζεηο ηνπο γηα ην ηη ππάξρεη 

ζηελ Σνχκπα θαη επνκέλσο θαη ηη ζα ήζειαλ λα επηζθεθηνχλ. Σα 2/3 ησλ καζεηψλ, νη 

12 απφ ηνπο 18, ζηα θχιια πνπ ζπκπιήξσζαλ έγξαςαλ πνιχ απιά πξάγκαηα ρσξίο 

λα αλαθεξζνχλ ζε ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο παξά κφλν ην γήπεδν ηνπ 

ΠΏΟΚ.   

     Μέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ θχιισλ εξγαζίαο απνθαιχθζεθε ε πεξηνξηζκέλε 

γλψζε ησλ καζεηψλ πάλσ ζηελ Σνπηθή Εζηνξία ηεο Σνχκπαο. Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα 

ήηαλ φηη νη καζεηέο, αλ θαη έδεζαλ ζηελ πεξηνρή νη πεξηζζφηεξνη φζν θαη ε ειηθία 

ηνπο 11 ρξφληα, δελ είραλ κάζεη νχηε λα παξαηεξνχλ, νχηε φκσο θαη λα 

αλαξσηηνχληαη γηα φια απηά πνπ ππάξρνπλ γχξσ ηνπο. Οη γλψζεηο ηνπο γηα ηελ 

ηζηνξία ηεο γεηηνληάο ηνπο ήηαλ πνιχ πεληρξέο έσο αλχπαξθηεο. Ώλ θαη γλψξηδαλ γηα 

ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ηνπ 1922 θαη ηε γεξκαληθή θαηνρή ηνπ 1940 κέζα 

απφ δηάθνξεο γηνξηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, δελ ήμεξαλ 

ηίπνηα γηα ηε δηθή ηνπο πεξηνρή πνπ θαη ζηα δπν ηζηνξηθά γεγνλφηα έπαημε 

θαζνξηζηηθφ θαη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν. 

     Θα έπξεπε ινηπφλ λα γίλεη ζπληνληζκέλε θαη εκπινπηηζκέλε εξγαζία κε αλάινγα 

εξεζίζκαηα γηα λα θαηαθηήζνπλ αιιά θαη λα δηεξεπλήζνπλ νη καζεηέο ηε γλψζε. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηα θχιια εξγαζίαο θαη κε αθνξκή ηα 
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ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα, ηνπο 

εηνίκαζα έλα power point 

κφλν κε θσηνγξαθίεο ηεο 

πεξηνρήο, παιηέο θα 

πξφζθαηεο. Μφλν 

θσηνγξαθίεο, ρσξίο ιφγηα 

θαη νλφκαηα. Κάπνηνη απφ 

ηνπο καζεηέο αλαγλψξηζαλ 

ηα κέξε ελψ πάιη ππήξραλ 

θάπνηνη πνπ ήηαλ ζαλ λα ηα 

έβιεπαλ γηα πξψηε θνξά. 

Παξάιιεια νξγάλσζα κηα 

εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην Κέληξν Εζηνξίαο Θεζζαινλίθεο φπνπ ν θχξηνο Σζηξψλεο 

καο μελάγεζε ζην ρψξν θαη ζηελ παιηά Θεζζαινλίθε κέζα απφ πίλαθεο αιιά θαη 

θάξηεο πνπ ππήξραλ ζην θηήξην. Οη καζεηέο ζε απηφ ην ζεκείν γλψξηζαλ ηζηνξηθά 

γεγνλφηα ηεο πφιεο ηνπο κέζα απφ ηελ αλάγλσζε θαη ηελ έξεπλα πεγψλ φπσο νη 

ζπγθεθξηκέλεο θάξηεο. Βθεί βξήθακε θαη άιια βηβιία ζρεηηθά κε ηελ Σνχκπα φπσο 

«Σν Σελεθεδέλην ρνιείν ηεο Θεζζαινλίθεο» ηεο Βιέλεο Σδηνχξηδηαο θαη κία 

ζπιινγή απφ θσηνγξαθίεο «Σνχκπα, Έλαο πεξίπαηνο ζηελ πφιε».   

 

 

     Όζηεξα απφ ζπδήηεζε καδί ηνπο απνθαζίζηεθε ε ελαζρφιεζε κε έλα project κε 

ηίηιν: «Θεζζαινλίθε: ΐηψζηκε Πφιε, Σν Ώζηηθφ Μνλνπάηη ηεο Σνχκπαο». Πξηλ 

ζπγθξνηεζνχλ νη νκάδεο, νη καζεηέο έπαημαλ ειεχζεξα κέζα ζηελ ηάμε έλα παηρλίδη 

Bingo (Παξάξηεκα 7), πνπ ζηφρν είρε λα επηζεκαλζνχλ νη ηπρφλ θνηλέο εκπεηξίεο 

ηνπο θαη λα γλσξηζηνχλ θαιχηεξα κεηαμχ ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα αλέδεημαλ ηα 

ηδηαίηεξα ηαιέληα θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. Ο πξψηνο πνπ ζπκπιήξσζε φια ηα 

θνπηάθηα θάλεη Bingo θαη θνηλνπνηεί φ,ηη έγξαςε.  

     Μεηά απφ απηήλ ηελ άζθεζε γλσξηκίαο , νη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο 

θαζνξηζκέλεο σο επί ην πιείζηνλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη θιήζεθαλ λα εηνηκάζνπλ 

ηηο επηκέξνπο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ project. Παξάιιεια εηνίκαζαλ έλαλ ρψξν πάλσ 

ζηνλ θεινπίλαθα ηεο ηάμεο ρσξηζκέλν ζε δπν κέξε κε ηίηινπο «Ση γλψξηδα» θαη «Ση 

γλσξίδσ ηψξα». ηελ πξψηε ζηήιε «Ση γλψξηδα» ζπκπιήξσζαλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο 

γλψζεηο θαη ζηε δεχηεξε ηηο γλψζεηο πνπ ζα πξνέθππηαλ κεηά ηε δηεμαγσγή ηνπ 

project θάλνληαο έηζη ζην ηέινο κία έκκεζε αμηνιφγεζε θαη λα αλαθεθαιαίσζε ηεο 

γλψζεο πνπ ζα θαηαθηεζεί. 
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     Σαπηφρξνλα κνηξάζηεθε ζε θάζε νκάδα έλα δηαθνξεηηθφ 

θχιιν (Παξάξηεκα 11) κε ηνπο ζπκπεξηθνξηζηηθνχο θαλφλεο 

πνπ ζα έπξεπε λα είραλ νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο ηνπ project (4C posters, Sapere – Παξάξηεκα 12). 

Οη καζεηέο έπξεπε λα εηνηκάζνπλ κία αθίζα ζε ραξηί Ώ3 κε 

ηνπο θαλφλεο πνπ ηνπο δφζεθαλ. Δ  αθίζα εηνηκάζηεθε θαη νη 

νκάδεο ηελ έθαλαλ πνιχρξσκε θαη κε δηάθνξα ζρέδηα. ε 

θάζε γσληά ηεο ηάμεο θφιιεζαλ απφ κία. Έγηλαλ ζπλνιηθά 

ηέζζεξηο θαη αλαθέξνληαλ ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ 

ηνπ 21
νπ

 αηψλα θαη ηεο κεηαγλσζηηθήο ζθέςεο, πψο δειαδή 

νη καζεηέο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθέξνληαη γηα λα πεηχρνπλ ην 

θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα θαηά ηελ εξγαζία ηνπο. 

     ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο αλά νκάδα εηνίκαζαλ ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. 

Αεκηνχξγεζαλ έλα δηθφ ηνπο δηάγξακκα αιιειέλδεησλ ηδεψλ γηα ην ζέκα, ην νπνίν 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε γηα ηελ έξεπλα. Παξάιιεια εηνίκαζα θαη εγψ έλα δηθφ 

κνπ αξρηθφ ζρεδηάγξακκα  (Παξάξηεκα 8) θαη ζπλδπαζηηθά κε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ 

καζεηψλ δεκηνπξγήζεθαλ ηα εμήο επηκέξνπο ζέκαηα (ηα νπνία πξνέθπςαλ χζηεξα 

απφ έξεπλα πνπ έθαλαλ νη καζεηέο ζην google earth κε βάζε ηε ζέζε ηνπ ζρνιείνπ 

ηνπο, βφξεηα, αλαηνιηθά, δπηηθά θαη λφηηα, έηζη ψζηε λα θαιπθζεί ε γχξσ πεξηνρή): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ώ΄ Οκάδα 

 

ΐ΄ Οκάδα Γ΄ Οκάδα Α΄ Οκάδα 

Εππνθξάηεην 

Ννζνθνκείν 

Ναφο  

Ώγίνπ Θεξάπνληα 

Γήπεδν ΠΏΟΚ Πάξθν  

Ββξαίσλ Μαξηχξσλ 

ΐξεθνθνκείν  

Άγηνο ηπιηαλφο 

Ναφο  

Ώγίνπ Φαλνπξίνπ 

Λανγξαθηθφ Μνπζείν  

72
νπ

  

Αεκνηηθνχ ρνιείνπ 

Πιαηεία 

 Ώγίνπ Θεξάπνληα 

Παπάθεην 

Οξθαλνηξνθείν 

83
ν
  

Αεκνηηθφ ρνιείν 

Αεκνηηθφ 

Κνιπκβεηήξην 

Ρέκα Τθαλέη 

Βξγνζηάζην Τθαλέη 72
ν
  

Αεκνηηθφ ρνιείν 

Παηδηθφ Μνπζείν Πιαηεία Μαξδνραίνπ 

Φξηδή 
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Β΄ Φάζη 

 

α΄ κέξνο 

΄ απηό ην κέξνο νη καζεηέο επηρείξεζαλ λα απαληήζνπλ, θάλνληαο αλαδξνκή ζην 

παξειζόλ, ζην βαζηθό εξώηεκα ηνπ project πνηα είλαη ε ηζηνξία ηεο πεξηνρήο ηεο 

Σνύκπαο. Έςαμαλ ζε βηβιία, εθεκεξίδεο, δηαδίθηπν, γλώξηζαλ ηα βαζηθά θηήξηα ηεο 

πεξηνρήο, ηηο νδνύο, ηα πάξθα, θ. ά., θαη κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο word 

δεκηνύξγεζαλ θύιια ηαπηόηεηαο γηα θαζέλα μερσξηζηά. Δπίζεο κέζα από πξνζσπηθέο 

καξηπξίεο παππνύδσλ, γηαγηάδσλ, γνλέσλ, γεηηόλσλ, γλσζηώλ θαη θίισλ επηρείξεζαλ 

λα θαηαγξάςνπλ ηε δηθή ηνπο ηζηνξία, λα αλαθαιύςνπλ ηηο ξίδεο ηνπο θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ην δηθό ηνπο γελεαινγηθό δέληξν. Παξάιιεια ρξεζηκνπνηώληαο ράξηεο 

θαη ην google earth κπόξεζαλ λα εληνπίζνπλ ηε γεσγξαθηθή ζέζε όισλ όζσλ 

εξεπλνύζαλ. 

 

     Έρνληαο ρσξίζεη ηηο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο ηεο Σνχκπαο, ε θάζε 

νκάδα ήηαλ ππεχζπλε λα 

ζπιιέμεη πιηθφ θαη πιεξνθνξίεο 

γηα κία απφ απηέο. Οη καζεηέο 

έςαμαλ ζην δηαδίθηπν, ζε βηβιία, 

ζε θσηνγξαθίεο, ζε αληηθείκελα 

θ.η.ι. ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίαο ήηαλ νη καζεηέο λα 

γλσξίζνπλ ηε γεηηνληά ηνπο θαη 

λα ζπιιέμνπλ, λα ζπγθξίλνπλ θαη 

λα επηιέμνπλ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθέο κε ηηο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο πνπ εξεπλνχζαλ. 

Παξάιιεια πήξαλ έλα αηνκηθφ 

θχιιν εξγαζίαο ν θαζέλαο ζην 

ζπίηη ηνπ  (Παξάξηεκα 13) θαη κε 

ηε βνήζεηα ησλ γνληψλ ηνπο ην 

ζπκπιήξσζαλ κε πιεξνθνξίεο 

θαη θσηνγξαθίεο φπνπ ήηαλ δπλαηφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαηάθεξαλ λα εθηηκήζνπλ 

ηε ζπκβνιή ησλ αλζξψπσλ ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληφο ηνπο θαη, θαη’ επέθηαζε, ηε 

δηθή ηνπο ζπκκεηνρή ζηε δεκηνπξγία ηεο ηζηνξίαο ηνπ ηφπνπ ηνπο. Σν θχιιν 

εξγαζίαο είρε δπν αζθήζεηο: ε πξψηε νλνκαδφηαλ «Ώπφ πνχ θξαηά ε ζθνχθηα κνπ;» 

θαη νη καζεηέο θαη νη καζεηέο έγξαςαλ ηελ ηζηνξία θαηαγσγήο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο 

θαη πψο θαηέιεμαλ ζηε γεηηνληά ηεο Σνχκπαο. Έπξεπε λα κπνξνχλ λα δείμνπλ ζην 

ράξηε φηαλ παξνπζίαζαλ ηελ εξγαζία ηνπο ηα κέξε απφ φπνπ πέξαζαλ νη δηθνί ηνπο 

άλζξσπνη ( Καχθαζνο, κχξλε, Σίξαλα θ.η.ι.). Έγηλε ινηπφλ πιήξεο θαηαγξαθή ηεο 

θαηλνχξηαο γλψζεο. 
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     Δ δεχηεξε άζθεζε ήηαλ λα δσγξαθίζνπλ , λα θνιιήζνπλ θσηνγξαθίεο θαη λα 

γξάςνπλ ηα νλφκαηα ησλ ζπγγελψλ ζην γελεαινγηθφ ηνπο δέληξν. Πνιινί απφ ηνπο 

καζεηέο εηνίκαζαλ θαη ζχληνκα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα γηα θάπνηνπο απφ απηνχο.  

     Έρνληαο ζπγθεληξψζεη ε θάζε νκάδα πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ηηο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο πνπ είρε, εηνίκαζε έλα θχιιν ηαπηφηεηαο γηα θαζέλα απφ ηα ζέκαηα 

(Παξάξηεκα 14). ην θχιιν ηαπηφηεηαο πνπ έγηλε ζε κνξθή word (ζηελ αίζνπζα 

πιεξνθνξηθήο), ππήξραλ θσηνγξαθίεο θαη θάπνηεο γεληθέο πιεξνθνξίεο. Οη καζεηέο 

κέζα απφ ηηο εξγαζίεο ηνπο αλέδεημαλ ηζηνξηθέο έλλνηεο φπσο πξνζθπγηά, γεξκαληθή 

θαηνρή, κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ, αζθήζεθαλ ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ θαη 

πήξαλ ζπλεληεχμεηο απφ άηνκα πνπ γλψξηδαλ θάπνηα πξάγκαηα γηα ην ζέκα ηνπο. 

Μέζα απφ ην google earth εληφπηζαλ ηελ αθξηβή  ζέζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ είραλ λα 

εξεπλήζνπλ ζε ζρέζε κε ην 

ζπίηη θαη ην ζρνιείν ηνπο 

(Παξάξηεκα 15). Οη καζεηέο 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο Νέεο 

Σερλνινγίεο θαη εκπινχηηζαλ 

ηηο γλψζεηο ηνπο ζε απηέο. 

Βπίζεο ηα βξήθαλ θαη ζε έλαλ 

αζηηθφ ράξηε ηεο Σνχκπαο πνπ 

ηνπο δφζεθε θαη 

πξνβιεκαηίζηεθαλ γηα ηελ 

νλνκαζία θάπνησλ νδψλ θαη 

πάξθσλ φπσο: Ώλαηνιηθήο 

Θξάθεο, Πιαηεία Ββξαίσλ 

Μαξηχξσλ θ.η.ι. 

     ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο παξνπζίαζαλ 

ηηο εξγαζίεο ηνπο ζηελ νινκέιεηα αιιά θαη 

ζηηο ηξεηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ 

ηνπο θαη εηνίκαζαλ άξζξα πνπ πεξηείραλ 

απηέο  ηηο πιεξνθνξίεο ηεο θάζε πεξηνρήο. 

ην ηέινο ζηφρνο ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί έλα 

βηβιίν-ιεχθσκα πνπ ζα είρε 

ζπγθεληξσκέλα φια απηά ηα ζηνηρεία γηα 

ηελ πεξηνρή ηεο Σνχκπαο θαζψο θα 

θσηνγξαθίεο πνπ ηξάβεμαλ νη καζεηέο απφ 

ηηο επηζθέςεηο πεδίνπ.  
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     Κιείλνληαο ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο νη καζεηέο δσγξάθηζαλ ηη ηνπο άξεζε 

πεξηζζφηεξν θαη ηη ιηγφηεξν ζηελ πεξηνρή ηνπο θαη ζρεδίαζαλ ηε γεηηνληά ησλ 

νλείξσλ ηνπο ζε ραξηί ηνπ κπινθ αιιά θαη ειεθηξνληθά κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ΝΟUS (i-nous.org), ηνπ ηλζηηηνχηνπ ςεθηαθήο κάζεζεο ην νπνίν θαη επηζθεθηήθακε 

θαη παξαθνινπζήζακε έλα δηαδξαζηηθφ πξφγξακκα ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο εληφπηζαλ πξνβιήκαηα ηεο γεηηνληάο ηνπο θαη πξφηεηλαλ 

ηξφπνπο επίιπζήο ηνπο. 
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β΄ κέξνο 

Οη καζεηέο έρνληαο ήδε γλσξίζεη ην παξειζόλ ηεο πεξηνρήο ηνπο κέζα από ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ α΄ κέξνπο θιήζεθαλ ζην β΄ κέξνο λα κεηαθεξζνύλ ζην παξόλ, λα 

πξνβιεκαηηζηνύλ θαη λα πιεξνθνξεζνύλ κέζα από θσηνγξαθίεο, βίληεν, άξζξα ζε 

εθεκεξίδεο γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζήκεξα κε ηνπο ζύγρξνλνπο πξόζθπγεο ζηε ρώξα ηνπο 

θαη πνηα είλαη ε θαηάζηαζε. Παξάιιεια κέζα από ηελ αλάγλσζε πξόζθαησλ βηβιίσλ 

νη καζεηέο απέθηεζαλ πεξηζζόηεξεο γλώζεηο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ 

πξόζθπγα θαη κε ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ βίσζαλ εκπεηξίεο θαη 

έγηλε εληνλόηεξε ε ελζπλαίζζεζε.   

 

Αξαζηεξηφηεηα 1 

 

     Υξεζηκνπνηψληαο ην πξφγξακκα power point πξνβιήζεθε ζηνπο καζεηέο κία 

εηθφλα απφ καθξηλή ιήςε (Παξάξηεκα 16-17). Κιήζεθαλ νη καζεηέο λα πνπλ ηη 

βιέπνπλ (ζάιαζζα, λεζί, πινίν θ.η.ι.). ηε ζπλέρεηα ηνπο δφζεθε ε εηθφλα θαη ηνπο 

δεηήζεθε λα ηε δσγξαθίζνπλ έμσ απφ ηα πεξηζψξηά ηεο Υξεζηκνπνηψληαο ην δνπκ 

ηνπ ππνινγηζηή θαη δείρλνληαο έλα πην θνληηλφ πιάλν ηεο εηθφλαο νη καζεηέο 

παξαηεξνχλ θαη ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη πξφθεηηαη γηα κηα βάξθα αζθπθηηθά γεκάηε 

αλζξψπνπο. ρεκάηηζαλ κε ηηο θαξέθιεο έλαλ θχθιν θαη εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο 

«Φηινζνθία γηα Παηδηά». Οη καζεηέο κε ηε ζεηξά έθαλαλ απφ κηα εξψηεζε ζρεηηθά 

κε ηελ εηθφλα, ε νπνία ζπλέρηδε λα πξνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνηδέθηνξα. Οη εξσηήζεηο 

θαηαγξάθεθαλ ζηνλ πίλαθα θάπσο έηζη: 

     -Πνχ πάλε; 

     -Πνηνη είλαη; 

     -Ώπφ πνχ έξρνληαη; 

     -Γηαηί έξρνληαη; 

     -Γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν; 

     -Έθηαζαλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο; 

     -Τπάξρνπλ παηδηά; 

     -Έρνπλ πιεξψζεη; 

     -Έξρνληαη θαη άιινη;   

   

 

   Οη καζεηέο ςήθηζαλ ηξεηο απφ φιεο ηηο 

εξσηήζεηο. Οη ηξεηο εξσηήζεηο πνπ πήξαλ ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο ζπδεηήζεθαλ απφ 

ηνπο καζεηέο ηεξψληαο πάληνηε ηε ζεηξά ηνπο. πνηνο δελ είρε θάηη λα πεη, 

αθνπκπνχζε ηνλ επφκελν, ιέγνληαο πάζν. Δ ζπδήηεζε επεθηάζεθε θαη νη καζεηέο 

κφλνη ηνπο δψζαλε απαληήζεηο θαη ζηα ηξία εξσηήκαηα. Αελ ππήξρε ζσζηφ ἠ ιάζνο. 

εβαζηέο θα αμηφινγεο ήηαλ φιεο νη απφςεηο. Οη καζεηέο θάλνληαο εηθαζίεο 

θαηέιεμαλ ζε νξζά ζπκπεξάζκαηα. Δ ζπλεδξία έθιεηζε κε κία ηειεπηαία ζθέςε απφ 

ηνλ θάζε καζεηή.  

     ηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθαλ θαη άιιεο θσηνγξαθίεο πξνζθχγσλ ηεο πξίαο θαη 

άιισλ πεξηνρψλ ζέινληαο λα αλαπηπρζεί ε ζθέςε ηνπο κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηε ζηνραζηηθή κάζεζε κέζα απφ ηελ ηέρλε. Αηαβάζηεθαλ θάπνηα 
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ζρεηηθά άξζξα απφ ειεθηξνληθέο εθεκεξίδεο (www.iefimerida.gr/.../oie-pano-apo-

700000-prosfyges-perasan-apo-ti-mesogeio-2015..., 

www.naftemporiki.gr/.../kseperasan-tis-700000-oi-prosfuges-kai-metanastes-stin-

euro. www.protothema.gr/.../mono-to-2015-310000-prosfuges-kai-metanastes-bikan-

stin-e...) 

θαη πξνβιήζεθαλ ηα βηληεάθηα ηεο Unicef κε ζέκα ηελ πξνζθπγηά 

(https://www.youtube.com/watch?v=2UMjSZaMY2Y  

https://www.youtube.com/watch?v=3scOr_d9Dwo 

https://www.youtube.com/watch?v=2mfkYtZkPVQ).  

     Οη καζεηέο ζθέθηεθαλ, πξνβιεκαηίζηεθαλ θαη δηεξεχλεζαλ. Κνίηαμαλ 

πξνζεθηηθά θαη ζε βάζνο ηηο θσηνγξαθίεο θαη έδσζαλ ηίηινπο ζε θαζεκηά (Σίηινη – 

Artful Thinking). Βπίζεο ζρνιίαζαλ ηα άξζξα θαη ηα βίληεν θαη έςαμαλ ζην 

δηαδίθηπν θαη γηα άιια θαζψο θαη ζε θαζεκεξηλέο θπιιάδεο.  

 

     Αξαζηεξηφηεηα 2 

 

     Γηα ην ζπίηη ηνπο δφζεθε έλα θχιιν εξγαζίαο (Παξάξηεκα 19) θαη ηνπο δεηήζεθε 

λα γξάςνπλ κηα ηζηνξία ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εηθφλα ηνπ θχιινπ είηε σο αξρή ή 

κέζε ή ηέινο ηεο ηζηνξίαο (κία άιιε ξνπηίλα ηνπ Artful thinking). ζνη ήζειαλ 

κπνξνχζαλ λα ηελ επηρξσκαηίζνπλ θηφιαο. ιν ην πιηθφ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην 

ζηνιηζκφ ηεο αίζνπζαο ζηελ ηειεηή παξνπζίαζεο. Θεκηηφο ζηφρνο ήηαλ νη καζεηέο 

λα θαιιηεξγήζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο ελεξγνπνηψληαο ηε θαληαζία θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ ήδε πξνζθφκηζαλ γηα λα παξάμνπλ 

κηα πξσηφηππε ηζηνξία.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iefimerida.gr/.../oie-pano-apo-700000-prosfyges-perasan-apo-ti-mesogeio-2015
http://www.iefimerida.gr/.../oie-pano-apo-700000-prosfyges-perasan-apo-ti-mesogeio-2015
http://www.naftemporiki.gr/.../kseperasan-tis-700000-oi-prosfuges-kai-metanastes-stin-euro
http://www.naftemporiki.gr/.../kseperasan-tis-700000-oi-prosfuges-kai-metanastes-stin-euro
http://www.protothema.gr/.../mono-to-2015-310000-prosfuges-kai-metanastes-bikan-stin-e
http://www.protothema.gr/.../mono-to-2015-310000-prosfuges-kai-metanastes-bikan-stin-e
https://www.youtube.com/watch?v=2UMjSZaMY2Y
https://www.youtube.com/watch?v=3scOr_d9Dwo
https://www.youtube.com/watch?v=2mfkYtZkPVQ
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     Κάπνην απφγεπκα κε κηα νκάδα παηδηψλ θαη κε 

ηε ζπλνδεία γνλέσλ επηζθεθηήθακε ηελ παηδηθή 

λνκηθή βηβιηνζήθε πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδφ 

Φξάγθσλ 1. Ώγνξάζακε δηάθνξα βηβιία φπσο 

«Μηθξέο Οδχζζεηεο Παηδηψλ», «Σν χληαγκα ηεο 

Βιιάδαο γηα παηδηά»  θαη ηελ επφκελε ηα θέξακε 

ζηελ ηάμε γηα λα ηα μεθπιιίζνπλ θαη ηα ππφινηπα 

παηδηά. Πξηλ φκσο ην δηάβαζκα ησλ βηβιίσλ, 

θάλακε θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο πξνβιεκαηηζκνχ 

θαη ελζπλαίζζεζεο (θαη νη ηέζζεξηο παξαθάησ 

δξαζηεξηφηεηεο αλήθνπλ ζηε κέζνδν ηεο δηεξεπλεηηθήο δξακαηνπνίεζεο).  

 

 

      Αξαζηεξηφηεηα 3 

 

     ε ραξηάθηα – θιήξνπο (Παξάξηεκα 20) κνηξάζακε ξφινπο ζηα παηδηά. Σα 

ραξηάθηα έπξεπε λα είλαη φζα θαη ηα παηδηά, ελψ νη ξφινη κπνξνχζαλ λα 

επαλαιακβάλνληαη 2 θαη 3 θνξέο. Ώθνχ ηξάβεμαλ ην ραξηάθη ηνπο, δηάβαζαλ ηνλ 

ξφιν ηνπο,  ρσξίο λα ηνλ θαλεξψζνπλ ζε θαλέλαλ θαη  ζηάζεθαλ ζε επζεία ζεηξά 

(Υξεηάζηεθε θάπνηα πξνζνρή ζε απηφ ην ζεκείν γηαηί θάπνηα ραξηάθηα αλαθέξνληαλ 

απνθιεηζηηθά ζε θνξηηζίζηηθνπο ξφινπο γηα απηφ ην ιφγν νη ξφινη κνηξάζηεθαλ απφ 

ηε δαζθάια).  

    

      ηε ζπλέρεηα ηνπο 

αλαθνίλσζα φηη ζα ηνπο 

δηαβάζσ  θάπνηα ζηνηρεία. Ώλ 

ζεσξνχζαλ πσο ν ξφινο ηνπο 

πιεξνχζε ηα ζηνηρεία απηά, 

έθαλαλ έλα βήκα κπξνζηά. 

     Σα ζηνηρεία πνπ δφζεθαλ 

ήηαλ ηα εμήο: 

1. Μπνξείο λα πεγαίλεηο ζην 

ζρνιείν θάζε κέξα. 

2. Μπνξείο λα παίδεηο κε ηνπο 

θίινπο ζνπ θαη λα κηιάηε ζην 

ηειέθσλν. 

3. Έρεηο δηθφ ζνπ δσκάηην. 

4. Μπνξείο λα δηαιέγεηο θαη 

λα θνξάο ηα ξνχρα πνπ ζνπ 

αξέζνπλ. 

5. Έρεηο πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν φπνηε ζεο. 

6. Νηψζεηο αζθαιήο θαη ζίγνπξνο γηα ην κέιινλ ζνπ. 

7. Πηζηεχεηο ζε φπνηα ζξεζθεία ζεο θαη πεγαίλεηο λα πξνζεπρεζείο φπνηε επηζπκείο. 
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8. Οη θίινη ζνπ είλαη αγφξηα θαη θνξίηζηα ηεο ίδηαο ειηθίαο, κε ηα νπνία ζπδεηάηε,    

αθνχηε κνπζηθή θαη πεγαίλεηε βφιηεο. 

9. Αηαβάδεηο πνιχ, γηαηί ζεο λα πεξάζεηο ζην παλεπηζηήκην θαη λα ζπνπδάζεηο. 

10. Σν ζπίηη ζνπ είλαη δεζηφ ην ρεηκψλα. 

11. Αελ απνρσξίδεζαη πνηέ ηνλ ππνινγηζηή ζνπ. 

12. ηαλ μππλάο ην πξσί, ε κακά ζνπ ζνχ έρεη έηνηκν ην πξσηλφ ζνπ. 

13. Μηα θνξά ην ρξφλν ηαμηδεχεηο γηα αλαςπρή κε ηνπο γνλείο ζνπ ζε θάπνηα άιιε 

πφιε ή ρψξα. 

14. Κάζε άββαην ηξσο πίηζα, ην αγαπεκέλν ζνπ θαγεηφ. 

15. Μπνξείο λα θάλεηο έλα δεζηφ, ραιαξσηηθφ κπάλην, φπνηε ζεο. 

      Ώθνχ ηειείσζαλ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθνηλψζεθαλ κεγαιφθσλα ζηα παηδηά,  

παξνηξχλζεθαλ λα θνηηάμνπλ γχξσ ηνπο θαη λα δνπλ πνχ βξίζθνληαλ ζε ζρέζε κε 

ηνπο άιινπο. Σν θάζε παηδί θαλέξσζε ζηελ νινκέιεηα ηνλ ξφιν ηνπ. Έπεηηα ηνπο 

δεηήζεθε απφ ηε ζέζε πνπ ήηαλ λα πνπλ πψο έλησζαλ φηαλ νη ζπκκαζεηέο ηνπο 

πξνρσξνχζαλ θαη εθείλνη έκελαλ πίζσ ή φηαλ αληίζηνηρα εθείλνη πξνρσξνχζαλ θαη 

έβιεπαλ ηνπο άιινπο λα κέλνπλ πίζσ. Έλησζαλ απνθιεηζκέλνη, αλήκπνξνη ή 

πξνλνκηνχρνη; Σέινο θαζηζκέλνη ζε θχθιν ζπδεηήζακε ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο 

δηαθνξέο φισλ απηψλ ησλ ξφισλ. Οη καζεηέο εμέθξαζαλ ηηο ζθέςεηο, ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο εληππψζεηο ηνπο. 

     ηνλ παγθφζκην 

ράξηε ηεο ηάμεο 

εληνπίζηεθαλ θαη 

ηνπνζεηήζεθαλ 

απηνθφιιεηα κε 

θσηνγξαθίεο θαη 

πιεξνθνξίεο απφ ηα 

κέξε φπνπ 

δηαδξακαηίζηεθαλ νη 

ηζηνξίεο. Οη καζεηέο 

έςαμαλ ζην δηαδίθηπν, 

βξήθαλ ηηο αλάινγεο 

θσηνγξαθίεο θαη 

πιεξνθνξίεο, ηηο 

εθηχπσζαλ θαη ηηο 

θφιιεζαλ πάλσ ζηνλ ράξηε. ε θάπνηα ζεκεία έγξαςαλ κε ηέηνην ηξφπν πάλσ ζην 

ράξηε, ψζηε αλ θάπνηνο ήζειε λα ηηο δηαβάζεη, έπξεπε λα αλνίμεη έλα «παξάζπξν» 

ηξηζδηάζηαην ή λα βγάιεη έλα γξάκκα απφ έλαλ θάθειν. Με ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν 

ν ράξηεο απέθηεζε ηε κνξθή πνπ έρεη έλα δηαδξαζηηθφ βηβιίν γηα κηθξφηεξα παηδηά. 

Βπηπιένλ ρξεζηκνπνηψληαο ην google earth έγηλε κηα εηθνληθή μελάγεζε πάλσ απφ 

απηά ηα κέξε.   
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     Αξαζηεξηφηεηα 4 

 

 

    ε ραξηί ηνπ κέηξνπ  έλα παηδί απφ θάζε νκάδα, ζπλνιηθά δειαδή ηέζζεξα,  

μάπισζε. Έλα άιιν παηδί απφ θάζε νκάδα κε έλαλ καξθαδφξν έθηηαμε ην 

πεξίγξακκα ηνπ μαπισκέλνπ παηδηνχ. Μφιηο νινθιεξψζεθε ην πεξίγξακκα, φια ηα 

παηδηά ζπγθεληξψζεθαλ ζηελ νκάδα ηνπο θαη ηνπο δεηήζεθε λα γξάςνπλ κέζα ζην 

πεξίγξακκα ζε α΄ πξφζσπν, ζαλ 

λα ήηαλ ηα ίδηα πξφζθπγεο, 

γηαηί έθπγαλ απφ ηελ παηξίδα 

ηνπο (π.ρ. δελ κε άθελαλ λα πάσ 

ζρνιείν, γηλφηαλ πφιεκνο θαη 

θηλδχλεπα λα ζθνησζψ, έραζα 

ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ήκνπλ 

κφλνο θιπ.). ηε ζπλέρεηα ηνπο 

δεηήζεθε λα γξάςνπλ έμσ απφ 

ην πεξίγξακκα, πάιη ζε α΄ 

πξφζσπν, ηη δεηάλε ζηε ρψξα 

ππνδνρήο ηνπο (π.ρ. ζέισ λα 

πεγαίλσ ζρνιείν, ζέισ λα 

παίδσ ειεχζεξα, ρσξίο λα 

θηλδπλεχσ απφ κηα βφκβα, ζέισ λα δσ ήξεκα θιπ.).   

    Σέινο, φηαλ νινθιήξσζαλ νη νκάδεο παξνπζίαζαλ  ηη έγξαςαλ κέζα θαη έμσ απφ 

ην πεξίγξακκα. Ώθνινχζεζε ζπδήηεζε θαη ζρνιηαζκφο απφ φιεο ηηο νκάδεο θαη 

πεξηγξαθή ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ζθέςεψλ ηνπο κε δηαινγηθή κνξθή 

(Παξάξηεκα 6). Έλαο καζεηήο νξίζηεθε ζπληνληζηήο θαη ζην θέληξν ηεο ηάμεο 

ηνπνζεηήζεθαλ έμη θαξέθιεο (Μία γηα ηνλ ζπληνληζηή, νη άιιεο ηέζζεξηο γηα ηνπο 

εθπξνζψπνπο θάζε νκάδαο νη νπνίνη άιιαδαλ κε έλα αθνχκπεκα ζηνλ ψκν αθνχ 

νινθιήξσλαλ ηελ 

ζθέςε ηνπο θαη κηα 

γηα φπνηνλ ήζειε λα 

ζπκπιεξψζεη θάηη 

θαη δελ κπνξνχζε λα 

πεξηκέλεη). Δ 

άζθεζε έθιεηζε κε 

κία αλαθεθαιαίσζε 

απφ ηνλ ζπληνληζηή.  

 

 

 

     Οη καζεηέο 

αζθήζεθαλ ζηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν, πξνβιεκαηίζηεθαλ, ζθέθηεθαλ θξηηηθά θαη αλέπηπμαλ δεμηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο. 
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               Σν «πεξίγξακκα ηνπ ραξαθηήξα» απνηειεί κηα ζεαηξηθή ηερληθή 

δηεξεπλεηηθήο δξακαηνπνίεζεο, ε νπνία αλαδεηθλχεη ηνπο ραξαθηήξεο ελφο θεηκέλνπ. 

Δ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή 

κπνξεί λα αμηνπνηεζεί κε 

πνιινχο ηξφπνπο, φπσο ε 

θαηαγξαθή ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ήξσα 

κέζα ζην πεξίγξακκα, ε 

αιιαγι οπτικισ γωνίασ του 

κειμζνου και θ περιγραφι ενόσ 

περιςτατικοφ ςε α’ πρόςωπο 

από τθν οπτικι πολλϊν θρϊων, 

θ καταγραφι των 

ςυναιςκθμάτων των 

αναγνωςτϊν για τον ιρωα ζξω 

από το περίγραμμα του κλπ. 

(Παπαδόπουλοσ, Σ. (2010). Παιδαγωγικι του Θεάτρου. Ακινα)   

    

 

 

IMG_0221.MOV
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 



65 
 

   Δραςτθριότθτα 5 

 

 

     Στθ ςυνζχεια κάκε ομάδα ανζλαβε να διαβάςει 

δυο ιςτορίεσ από το βιβλίο «Οδφςςειεσ Μικρϊν 

Παιδιϊν», που ςτόχο είχε να γνωρίςουν οι μακθτζσ 

τα διαφορετικά είδθ προςφφγων που υπάρχουν. Η Αϋ 

ομάδα «Διωγμόσ εξαιτίασ τθσ φυλισ» και «Διωγμόσ 

εξαιτίασ εκνικότθτασ», θ Βϋ  ομάδα «Διωγμόσ 

εξαιτίασ τθσ κρθςκείασ» και «Διωγμόσ εξαιτίασ 

ςυμμετοχισ ςε ιδιαίτερθ κοινωνικι ομάδα», θ Γϋ 

ομάδα «Διωγμόσ εξαιτίασ πολιτικϊν πεποικιςεων» 

και «Περιβαλλοντικοί πρόςφυγεσ» και θ Δϋ ομάδα « 

Αςυνόδευτα παιδιά» και «Παιδιά κφματα εμπορίασ 

ανκρϊπων». Ζπειτα οι ομάδεσ πιραν το ρόλο ενόσ 

παιδιοφ –πρόςφυγα μιασ κατθγορίασ από αυτζσ που 

διάβαςαν και κράτθςαν ζνα φανταςτικό θμερολόγιο 

ςε  αϋ  πρόςωπο  του ταξιδιοφ του και των πρϊτων 

θμερϊν του ςτον τόπο υποδοχισ του. Στο τζλοσ τα 

θμερολόγια διαβάςτθκαν ςτθν ολομζλεια.  Με αυτόν τον τρόπο οι μακθτζσ, ακόμα και οι 

πιο εςωςτρεφείσ, εξαςκικθκαν ςτθν παρουςίαςθ των εργαςιϊν τουσ καλλιεργϊντασ τθν 

επικοινωνιακι πλευρά τουσ. 

 

 

     Δραςτθριότθτα 6 

 

     Μία άλλθ δραςτθριότθτα που ζγινε ιταν «θ καρζκλα των αποκαλφψεων». Σε μία 

καρζκλα κάκιςε ζνα παιδί από κάκε ομάδα και πιρε το ρόλο ενόσ πρόςφυγα από τισ 

ιςτορίεσ που είχε θ ομάδα του να διαβάςει. Τα άλλα παιδιά του ζκαναν ερωτιςεισ για να 

μάκουν για τθ ηωι του, τισ ςκζψεισ του, τα ςυναιςκιματά του, τισ επικυμίεσ του. Οι 

απαντιςεισ του κάκε παιδιοφ ιταν φανταςτικζσ, αφοφ ζμπαινε ςε ρόλο, αλλά πιςτζσ ςε 

αυτόν. Στθν καρζκλα κάκιςαν ςυνολικά οκτϊ παιδιά, δυο από κάκε ομάδα όςεσ ιταν και οι 

ιςτορίεσ τθσ ομάδασ τουσ παίρνοντασ τον ρόλο ενόσ διαφορετικοφ πρόςφυγα. Η «καρζκλα 

των αποκαλφψεων» είναι μια τεχνικι διερευνθτικισ δραματοποίθςθσ που ανζδειξε 

ιδιαίτερα τουσ χαρακτιρεσ των κειμζνων. Μζςα από τθν καρζκλα των αποκαλφψεων 

δόκθκε θ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ 

να φωτίςουν όλεσ τισ πλευρζσ των 

χαρακτιρων, αλλά ταυτόχρονα και 

να ξεφφγουν από το κείμενο και να 

εμπλουτίςουν τθν ιςτορία. 

Εξζφραςαν τισ εμπειρίεσ τουσ, 

πειραματίςτθκαν χωρίσ τον κίνδυνο 

του λάκουσ, καλλιζργθςαν τον 

προφορικό λόγο και τόνωςαν τα 

ενδιαφζροντά τουσ. 
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γ΄  κέξνο 

Οη καζεηέο ζε απηό ην κέξνο ζπλέδεζαλ ηηο έλλνηεο Παξειζόλ – Παξόλ κέζα από ηηο 

ζπλεληεύμεηο παιαηόηεξσλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ζεκεξηλώλ πξνζθύγσλ, 

από παιηέο θπιιάδεο ηνπ αξρείνπ ηεο εθεκεξίδαο « Μαθεδνλίαο», αιιά θαη πξόζθαηεο, 

από ηαηλίεο (παιηέο θαη ζύγρξνλεο) θαη από ζεκαηηθέο εθζέζεηο (Πξόζθπγεο: Σόηε θαη 

ήκεξα). Μέζα από ηελ αλάγλσζε ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ, από ηε κειέηε, ηελ 

παξαηήξεζε θαη ηε ζύγθξηζε πηλάθσλ δσγξαθηθήο θαη θσηνγξαθηώλ 

πξνβιεκαηίζηεθαλ θαη  επαηζζεηνπνηήζεθαλ πάλσ ζην θνηλσληθό θαηλόκελν ηεο 

πξνζθπγηάο. Σαπηόρξνλα ρξεζηκνπνηώληαο επηρεηξήκαηα πξόηεηλαλ ηξόπνπο γηα ηε 

βειηίσζε ησλ ζεκεξηλώλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο όισλ αλεμαηξέησο ησλ θαηνίθσλ. 

     Καιέζακε ζηελ ηάμε ηνλ 

θχξην Άγγειν Παπνπηζηδάθε 

πνπ θαηάγεηαη απφ Έιιελεο 

πξφζθπγεο ηεο Ώλαηνιηθήο 

Θξάθεο θαη κεγάισζε ζην 

Παπάθεην Ίδξπκα θαη ηνλ 

θχξην Παπαδφπνπιν 

Κσλζηαληίλν πνπ θαηάγεηαη 

απφ ηε κχξλε θαη 

πξνζέθεξε εζεινληηθή 

εξγαζία γηα λα ρηηζηεί ην 

γήπεδν ηνπ ΠΏΟΚ ην 1958. 

Ώπηέο νη ζπλεληεχμεηο ήηαλ 

απφ ηηο θαιχηεξεο ζηηγκέο ηεο 

εξγαζίαο. Οη καζεηέο 

ελζνπζηάζηεθαλ θαη νη 

εξσηήζεηο πνπ έθαλαλ ήηαλ πνιχ πεηπρεκέλεο. πσο ιέεη θαη ν Παπακαχξνο (1952): 

« Γηαηί λα κελ θαηαθχγεη  θαη ν καζεηήο θαη λα πάξεη ηζηνξηθέο γλψζεηο απφ θεη πνπ 

ηηο πήξε θαη ν ηζηνξηθφο; Αειαδή απφ ην πξψην ρέξη, απφ ηηο πεγέο ηνπο; Γηαηί λα ηηο 

παίξλεη απφ δεχηεξν θαη ηξίην ρέξη θαη κάιηζηα έηνηκεο θαη μεθαζαξηζκέλεο; Σφηε ν 

καζεηήο δελ θάλεη ηίπνηα άιιν παξά λα καζαίλεη ηηο γλψζεηο απηέο. Μα ν ζθνπφο 

είλαη, λα ηηο αλαθαιχςεη ν ίδηνο ηηο γλψζεηο απηέο». ινη νη καζεηέο είραλ ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή, ζθέθηεθαλ θξηηηθά θαη θαιιηέξγεζαλ δεμηφηεηεο δηεξεχλεζεο θαη 

επηθνηλσλίαο. Ώλέπηπμαλ πξσηνβνπιίεο σο ππεχζπλα άηνκα.       

      Ο θχξηνο Άγγεινο θαη ν θχξηνο Κσλζηαληίλνο  καο κίιεζαλ γηα ηηο ζπλζήθεο 

δηαβίσζήο ηνπο θαη ηα δχζθνια ρξφληα πνπ πέξαζαλ ηφηε. Μαο πεξηέγξαςαλ ηε 

γεηηνληά ηεο Σνχκπαο πνπ ήηαλ έλαο πξνζθπγηθφο νηθηζκφο θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηά 

ηνπο. Οη καζεηέο είραλ πξνεηνηκάζεη απφ ηελ πξνεγνχκελε κέξα ηηο εξσηήζεηο πνπ 

ζα ηνπο έθαλαλ. Σν πην επράξηζην φκσο ήηαλ φηη εληειψο απζφξκεηα θαη απφ 

καζεηέο πνπ δελ ην πεξίκελα (αξθεηά ζπλεζηαικέλνη) έγηλαλ νη θαιχηεξεο εξσηήζεηο 

νη νπνίεο πξνέθπςαλ εθείλε ηε ζηηγκή. Οη καζεηέο θαηέγξαςαλ ηηο απαληήζεηο ζηα 

εξσηήκαηά ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα θάζε νκάδα εηνίκαζε έλα άξζξν κε ζέκα ηηο 

ζπλεληεχμεηο θαη ηηο παξνπζίαζε ζηελ ηάμε (κεηαηξνπή επζχ ιφγνπ ζε πιάγην).  

          Έπεηηα ζην you tube είδακε θάπνηεο ζπλεληεχμεηο απφ αλζξψπνπο πνπ βίσζαλ 

ηελ πξνζθπγηά παιηά (Πφλην, Μηθξά Ώζία) θαζψο θαη ην βίληεν ηεο Action Aid κε 

ζχγρξνλνπο πξφζθπγεο κε ζηφρν λα γίλεη θαηαλνεηή ζηνπο καζεηέο ε ζχλδεζε θαη ε 

ζχγθξηζε παξειζφλ – παξφλ. 
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(https://www.youtube.com/watch?v=C3_53tJpetY, 

https://www.youtube.com/watch?v=lSaqqDBtm7U, 

https://www.youtube.com/watch?v=yz_8XO-HLNs,  

https://www.youtube.com/watch?v=59Qi4edQDec, 

https://www.youtube.com/watch?v=JN_TygoVXic ). 

     Παξάιιεια κε απηά ηα 

βίληεν δφζεθαλ θαη θχιια 

εξγαζίαο  (Παξάξηεκα 21) κε 

απνζπάζκαηα απφ ηα 

«Μαησκέλα Υψκαηα» ηεο 

Αηδψο σηεξίνπ, απφ ηελ 

«Ώηνιηθή Γε» ηνπ Διία 

ΐελέδε θαη απφ εκεξνιφγηα 

πξνζθχγσλ (απφ ηα δπν 

βηβιία γηα ηελ Σνχκπα). ην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν νη καζεηέο απφιαπζαλ ηελ αλάγλσζε απνζπαζκάησλ απφ 

αμηφινγα βηβιία παηδηθήο ινγνηερλίαο. 

      Βπηπιένλ παξαθνινπζήζακε απνζπάζκαηα απφ ηελ ηαηλία «Οπδεξί, ν Σζηηζάλεο» 

θαη αλαγλσξίζακε κέξε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο Σνχκπαο ( 

λνζνθνκείν Υηξο, ην ζεκεξηλφ Εππνθξάηεην) θαη πήξακε ζπλέληεπμε απφ ηελ θπξία 

Βπαγγειία Μαγαιηνχ, δηεπζχληξηα ηνπ 83
νπ

 Αεκνηηθνχ ρνιείνπ ην νπνίν  είλαη 

ρηηζκέλν γηα ηελ κλήκε ησλ 12.000 Ββξαίσλ παηδηψλ απφ ηε Θεζζαινλίθε πνπ 

ράζεθαλ απφ ηνπο Γεξκαλνχο ηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο.   

 

       

 

 

 

    Έςαμαλ επίζεο ζην αξρείν ηεο εθεκεξίδαο «Μαθεδνλία» 

(http://efimeris.nlg.gr/ns/main.html ) θαη βξήθαλ θπιιάδεο εθείλεο ηεο επνρήο πνπ 

αλαθέξνληαλ ζε ζέκαηα ησλ πξνζθχγσλ (Παξάξηεκα 22) θαη ηα παξνπζίαζαλ ζηελ 

ηάμε (ε δηάθνξα ζεκεία έθαλαλ ρξήζε ηνπ δνπκ ηνπ ππνινγηζηή αιιά θαη ηνπ 

κεγεζπληηθνχ θαθνχ έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ηηο δηαβάζνπλ).  

https://www.youtube.com/watch?v=C3_53tJpetY
https://www.youtube.com/watch?v=lSaqqDBtm7U
https://www.youtube.com/watch?v=yz_8XO-HLNs
https://www.youtube.com/watch?v=59Qi4edQDec
https://www.youtube.com/watch?v=JN_TygoVXic
http://efimeris.nlg.gr/ns/main.html
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     ηφρνο φισλ απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ήηαλ νη καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 

ηελ άκεζε ζρέζε πνπ έρνπλ φινη νη πξφζθπγεο κεηαμχ ηνπο θαη ηα θνηλά ζηνηρεία. 

Σαπηφρξνλα επηρείξεζαλ ηελ έληαμε ηεο ηζηνξίαο ηνπ ηφπνπ ηνπο ζηε γεληθή ηζηνξία 

θαη ην αληίζηξνθν, θαζψο θαη λα γλσξίζνπλ ηα δηαθνξεηηθά είδε ηζηνξηθψλ πεγψλ 

(θάξηεο, εθεκεξίδεο, εκεξνιφγηα, ζπλεληεχμεηο, βηβιία, ηαηλίεο, αθηεξσκαηηθέο 

πιάθεο, θ.ά.)   

     Βπηζθεθηήθακε ηελ 13
ε
 Αηεζλή Έθζεζε βηβιίσλ Θεζζαινλίθεο πνπ είρε ζεκαηηθφ 

αθηέξσκα: Πξφζθπγεο ηφηε θαη ζήκεξα. Βθεί νη καζεηέο παξαθνινχζεζαλ 

θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο ( «Πξφζθπγεο ζήκεξα: Έιιελεο θσηνγξάθνη 

θαηαγξάθνπλ» θαη «πξία, θάπνηε ε δσή …») πεξηεγήζεθαλ ζηελ έθζεζε 

θσηνγξαθίαο θαη αξρεηαθνχ πιηθνχ απφ ην Εζηνξηθφ Ώξρείν Πξνζθπγηθνχ 

Βιιεληζκνχ ηνπ Αήκνπ Καιακαξηάο πνπ αθνξνχζε ηνπο πξφζθπγεο ηεο 

Μηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο θαη ηεο Ώληαιιαγήο Πιεζπζκψλ (1922-1924).  

 

 
 

     Με ηελ επίζθεςε απηή έγηλε αλάδεημε ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ 

πξνβιήκαηνο αιιά θαη ησλ ηζηνξηθψλ δηαζηάζεψλ ηνπ. Οη καζεηέο δηαβάδνληαο 

απνζπάζκαηα απφ ηα εκεξνιφγηα θαη ηηο καξηπξίεο πξνζθχγσλ ζηελ έθζεζε θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο εθεκεξίδεο πνπ κειέηεζαλ ζηελ 

ηάμε απφ ην δηαδίθηπν ζπκπέξαλαλ φηη θαη ηφηε ην 

1922 αιιά θαη ζήκεξα νη πξφζθπγεο αληηκεησπίδνπλ 

ζρεδφλ ηηο ίδηεο δπζθνιίεο ζηε δηαβίσζή ηνπο. 

(Παξάξηεκα 23). 
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      ηε ζπλέρεηα κνηξάζηεθαλ θάπνηεο εηθφλεο απφ πίλαθεο δσγξαθηθήο, δπν ζε θάζε 

νκάδα (Παξάξηεκα 18) θαη δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ, λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα δηεξεπλήζνπλ ζην δηαδίθηπν γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

πίλαθεο θαη ηνπο θαιιηηέρλεο απηψλ. Βπίζεο έςαμαλ θαη βξήθαλ ζχγρξνλεο 

θσηνγξαθίεο απφ πξφζθπγεο πνπ έκνηαδαλ κε ηνπο πίλαθεο (Αεκηνπξγηθέο ζπγθξίζεηο 

–Artful Σhinking) φπσο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

     Υξεζηκνπνηψληαο ηε ξνπηίλα «Ρσηάσ θαη Βξεπλψ» νη καζεηέο παξαηήξεζαλ 

πξνζεθηηθά ηηο εηθφλεο (ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνίεζαλ κεγεζπληηθφ θαθφ ή 

ην δνπκ ηνπ ππνινγηζηή γηα λα κειεηήζνπλ θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο), έθαλαλ 

ζηνραζηηθέο εξκελείεο θαη απέθπγαλ ηηο βηαζηηθέο εθηηκήζεηο. Ο ζηφρνο ήηαλ λα 

δηεγεξζεί ε πεξηέξγεηά ηνπο θαη λα ηεζνχλ νη βάζεηο γηα κηα ζπζηεκαηηθή έξεπλα θαη 

αλαδήηεζε, θαιιηεξγψληαο ηελ ελζπλαίζζεζε ησλ καζεηψλ γηα ηηο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο ησλ παιαηφηεξσλ αιιά θαη ησλ ζχγρξνλσλ πξνζθχγσλ..  

     Σνπο έγηλαλ δηάθνξεο εξσηήζεηο φπσο: 

 Ση λνκίδεηε φηη γλσξίδεηε ζρεηηθά κε απηφ ην έξγν ηέρλεο; 

 Πνηεο εξσηήζεηο έρεηε φηαλ ην παξαηεξείηε; 

 Παξαηεξψληαο ην έξγν ηη ζα ζέιαηε λα δηεξεπλήζεηε; 

     Βπίζεο αθνινχζεζαλ θαη δεκηνπξγηθέο εξσηήζεηο φπσο : 

 Γηαηί ν δσγξάθνο απέδσζε απηφ ηνλ ηίηιν ζην έξγν ηνπ; 

 Γηα πνηνπο ιφγνπο ζα ήζειε λα δσγξαθίζεη θάηη ηέηνην; 

 Ση ζα γηλφηαλ αλ  κπνξνχζεο λα δσγξαθίζεηο έμσ απφ ηα πεξηζψξηα ηνπ 

πίλαθα; 

 Γηα πνην ιφγν γίλεηαη ην ηαμίδη; 

 Πνηα ζα ήηαλ ε δηαθνξά αλ ην ηαμίδη γηλφηαλ κε ηε ζέιεζή ηνπο/ηνπ/ηεο 

 Ση ζα αιιάδαηε ζηνλ πίλαθα; Θα δηαιέγαηε θάπνην άιιν ρξψκα, αληηθείκελν, 

ζρήκα, θ.η.ι. 

 Ώλ ππνζέζνπκε φηη θηάλνπλ ζψνη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο, ηη αθνινπζεί κεηά; 

 Ώλ βάδαηε ηνπο εαπηνχο ζαο κέζα ζηνλ πίλαθα πνπ ζα βξηζθφζαζηαλ; Ση ζα 

θάλαηε; Πνηνο ζα ήζαζηαλ; 

http://i0.wp.com/antikleidi.com/wp-content/uploads/2015/11/the-ember-italian-immigrant-1926.jpg
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     Βξρφκελνη ζηελ ηάμε νξγαλψζακε  έλα debate (Ώληηπαξάζεζε επηρεηξεκάησλ). Οη 

νκάδεο έγηλαλ πξφζθπγεο, ληφπηνη θάηνηθνη, πνιηηηθνί θαη εθπξφζσπνη 

θηιαλζξσπηθψλ νξγαλψζεσλ. ε θάζε νκάδα κνηξάζηεθε έλα θχιιν κε πιεξνθνξίεο 

γηα ην ηη έπξεπε λα θάλεη, θαζψο θαη κε ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ηεο πεξίπησζεο 

πνπ ήηαλ: «Ο δήκαξρνο ηεο πφιεο απνθάζηζε λα δψζεη ην ρψξν ηεο Τθαλέη, ελφο 

παιηνχ εξγνζηαζίνπ, γηα λα κείλνπλ πξφζθπγεο απφ ηε πξία» (Παξάξηεκα 24). Οη 

καζεηέο κειέηεζαλ ηελ πεξίπησζή ηνπο, κπνξνχζαλ λα ςάμνπλ θαη ζην δηαδίθηπν γηα 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, θαη εηνίκαζαλ ηα επηρεηξήκαηά ηνπο. Ο δάζθαινο έπαημε 

ην ξφιν ηνπ δεκνζηνγξάθνπ-ζπληνληζηή ηεο ζπδήηεζεο θαη έδηλε ην ιφγν ζε φπνηνλ 

ηνλ δεηνχζε. Δ θάζε νκάδα ρξεζηκνπνηψληαο ηε ινγηθή πξνζπάζεζε λα επεξεάζεη 

θαη λα πείζεη ηηο άιιεο νκάδεο γηα ηηο απφςεηο ηεο. Οξγάλσζε ην ιφγν ηεο θαη 

ππεξαζπίζηεθε ηηο ζέζεηο ηεο. 
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δ΄ κέξνο ( επίζθεςε πεδίνπ)  

 

ε απηό ην κέξνο νη καζεηέο αμηνπνίεζαλ ην πιεξνθνξηαθό πιηθό πάλσ ζην νπνίν 

εξγάζηεθαλ, δηεξεύλεζαλ ηα κέξε θαη ρξεζηκνπνίεζαλ πξόζζεηεο πεγέο (πιεξνθνξίεο 

από ηνπο εηδηθνύο, θ.ά.). Πιεξνθνξήζεθαλ γηα ην πώο είλαη ε θαζεκεξηλή δσή ησλ 

θαηνίθσλ θαη γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο (κέζα από πεξηγξαθέο ησλ ίδησλ θαηνίθσλ) 

θαη πξνβιεκαηίζηεθαλ γηα ηε βειηίσζε ηεο εηθόλαο ηεο γεηηνληάο ηνπο. Αξσγνί θαη ζηηο 

ηέζζεξηο επηζθέςεηο ήηαλ νη γνλείο ησλ καζεηώλ. 

 

     Δ επίζθεςε πεδίνπ αλαθέξεηαη ζε πξνζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε καζεζηαθά πεξηβάιινληα ηα νπνία βξίζθνληαη έμσ απφ ηε 

ζπκβαηηθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ην ζρνιείν. Κξηηήξην 

γηα ηελ επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο πξννξηζκνχ απνηειεί ε πεξηβαιινληηθή θαη ηζηνξηθή 

αμία ηεο θαη ε δπλαηφηεηα γηα δηεμαγσγή έξεπλαο απφ ηνπο καζεηέο. Δ επίζθεςε 

πεδίνπ θέξλεη ηηο καζεηηθέο νκάδεο ζε άκεζε επαθή, θαζψο παξαηεξνχλ, εξεπλνχλ, 

θσηνγξαθίδνπλ, ζπιιέγνπλ, ζπκπιεξψλνπλ επί ηφπνπ ζρεηηθά θχιια εξγαζίαο. 

Γλσξίδνπλ έξγα ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο θαη επηλφεζεο κε πνηθίια θαηάινηπα ηνπ 

παξειζφληνο θαη βηψλνπλ ηελ ηζηνξηθή εκπεηξία κε άκεζν ηξφπν (Λενληζίλεο & 

Ρεπνχζε, 2001). Οη καζεηέο απφ παζεηηθνί επηζθέπηεο γίλνληαη ελεξγεηηθνί 

παξαηεξεηέο. 

      Οη καζεηέο κπνξνχλ λα επηζεκάλνπλ φηη ίρλε θαη απνηππψκαηα ηεο δσήο ηνπ 

αλζξψπνπ ζην ρξφλν ππάξρνπλ παληνχ γχξσ ηνπο θαη λα θαηαλνήζνπλ φηη, αλ 

ππνβάινπλ ζε απηά ηηο θαηάιιειεο εξσηήζεηο κπνξνχλ λα ιάβνπλ απαληήζεηο γηα ην 

παξειζφλ ηνπ ηφπνπ ηνπο, ην θνληηλφ ή ην καθξηλφ θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

πξνεθηάζεηο κέζα ζην επξχηεξν ηζηνξηθφ γίγλεζζαη (Λενληζίλεο, 2003, ζει. 219). 

 

 

Πξνεηνηκαζία πξηλ ηελ επίζθεςε πεδίνπ 

 

     Ώλαθνηλψζεθε ζηνπο καζεηέο 

φηη ζα επηζθεθηνχλ ηνπο ρψξνπο 

γηα ηνπο νπνίνπο εξγάζηεθαλ ζην α 

΄ κέξνο θαη ζα ηνπο εξεπλήζνπλ. Οη 

νκάδεο έγηλαλ ηξεηο ησλ έμη αηφκσλ 

θαη αλαηέζεθαλ ξφινη ζηα κέιε ( 

γξακκαηέαο, θσηνγξάθνο, 

παξνπζηαζηήο θ.η.ι.).  

     Γεηήζεθε λα έρνπλ καδί ηνπο 

θηλεηά, ηακπιέηεο, θσηνγξαθηθέο 

κεραλέο  ή νηηδήπνηε άιιν  είραλ 

γηα ιήςε θσηνγξαθηψλ θαη ηνπο αλαθνηλψζεθε φηη ζα θάλνπλ ζην ηέινο κηα δηθηά 

ηνπο έθζεζε θσηνγξαθίαο. Σέινο ζα πξέπεη λα θνξάλε φινη θαπέιν, λα έρνπλ καδί 

ηνπο θαγεηφ θαη λεξφ. 

       Ο δάζθαινο πξνκεζεχηεθε  θάπνηεο ππμίδεο θαη θηάιηα γηα λα ηα κνηξάζεη ζηηο 

νκάδεο. Βπηζθέθηεθε ην ρψξν θαη έιεγμε ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηελ 

επηθηλδπλφηεηά ηνπ θαζψο θα ηε δηαδξνκή πνπ ζα πξνηηκεζεί. πλελλνήζεθε κε ηνπο 

ππεχζπλνπο  θάζε πεδίνπ γηα ηελ επίζθεςε θιείλνληαο ξαληεβνχ καδί ηνπο θαη δήηεζε 
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απφ θάπνηνπο γνλείο λα ηνπο ζπλνδέςνπλ. Πξηλ μεθηλήζνπλ γηα θάζε επίζθεςε 

δηάβαδαλ ηα άξζξα πνπ είραλ εηνηκάζεη ζην α΄ κέξνο. 

 

 

 Καηά ηελ επίζθεςε ζην πεδίν 

 

        Οη ππεχζπλνη  καο ππνδέρηεθαλ ζηνπο ρψξνπο θαη καο ελεκέξσζαλ γηα απηνχο 

θαη ηελ ηζηνξία ηνπο. Οη καζεηέο έθαλαλ εξσηήζεηο θαη εμέθξαζαλ 

πξνβιεκαηηζκνχο. 

        Μνηξάζηεθαλ ζε θάζε νκάδα δηαζεκαηηθά θχιια εξγαζίαο, πνπ άγγηδαλ δηάθνξα 

γλσζηηθά αληηθείκελα (Παξάξηεκα 25), κία ππμίδα, θηάιηα, γφκα, κνιχβηα, ράξαθεο. 

Οη καζεηέο  εμεξεχλεζαλ ην ρψξν κε ηηο νκάδεο ηνπο, θαηέγξαςαλ θαη ζπλέιεμαλ 

εηθφλεο, ζηνηρεία, πιηθά. Παξαθηλήζεθαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ππμίδα γηα ηηο 

θσηνγξαθίεο ηνπο (π.ρ. θσηνγξαθία ηεο βνξεηνδπηηθήο πιεπξάο ηνπ πάξθνπ) αιιά 

θαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο ζέζεο ησλ κλεκείσλ, αλ ππάξρνπλ (γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

άζθεζε ηνπο δφζεθε έλαο νδηθφο ράξηεο ηεο Σνχκπαο).  

       Ο δάζθαινο δελ επελέβε πνπζελά. Παξαηεξνχζε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο άθεζε 

λα δξάζνπλ ειεχζεξνη. ια πξνέθπςαλ  θαη εηνηκάζηεθαλ απφ ηνπο καζεηέο. 

Ανχιεςαλ ζπλεξγαηηθά αλαιακβάλνληαο δηάθνξνπο ξφινπο θαη αλέπηπμαλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα πξνζεγγίδνπλ απηφλνκα ηε γλψζε ρσξίο λα ηνπο παξέρνληαη έηνηκεο 

ιχζεηο θαη απνηειέζκαηα. 
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      Σα πεδία πνπ επηζθέθηεθαλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο κέξεο: 

 

      1
ε
 κέξα: 83

ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν Θεζζαινλίθεο, Πάξθν Ββξαίσλ Μαξηχξσλ, 

Άγηνο ηπιηαλφο, Πιαηεία Μαξδνραίνπ Φξηδή, Εππνθξάηεην Ννζνθνκείν  

 

     Οη καζεηέο ζπγθέληξσζαλ 

δηάθνξα είδε φπσο πάλεο θαη 

κσξνκάληηια  γηα ηνλ Άγην ηπιηαλφ 

θαη έπαημαλ κε ηα παηδηά ηνπ 

νξθαλνηξνθείνπ. Βλεκεξψζεθαλ γηα 

ην πξφγξακκα εζεινληηζκνχ πνπ 

ηξέρεη φζνλ αθνξά ηα νξθαλά παηδηά 

ηνπ ηδξχκαηνο θαη κάιηζηα δπν 

κεηέξεο πξνζθέξζεθαλ λα γίλνπλ 

κέιε. ην Εππνθξάηεην 

επηζθέθηεθαλ ην ηκήκα αηκνδνζίαο 

θαη ελεκεξψζεθαλ γηα ηελ 

εζεινληηθή αηκνδνζία. Πήξαλ ην 

πξσηλφ ηνπο ζηελ πιαηεία ηνπ Μαξδνραίνπ Φξηδή θαζηζκέλνη γχξσ απφ ην νκψλπκν 

άγαικα θαη έπαημαλ δηάθνξα παηρλίδηα φπσο θνπηζφ, καληηαξάθηα θ.ά. ζην πάξθν 

Ββξαίσλ Μαξηχξσλ. 
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2
ε
 κέξα: Παπάθεην Οξθαλνηξνθείν, Βξγνζηάζην Τθαλέη, Ρέκα Τθαλέη (κε ηε 

ζπλνδεία γεσπφλνπ), Άγηνο Φαλνχξηνο 

 

     H γεσπφλνο ελεκέξσζε γηα ηε ρισξίδα ηνπ ξέκαηνο ηνπο καζεηέο θαζψο θαη γηα 

δηάθνξα θπζηθά θαηλφκελα φπσο: θσηνζχλζεζε, αλαπλνή, δηαπλνή θ.η.ι. Οη καζεηέο 

θνξψληαο γάληηα κηαο ρξήζεο θαζάξηζαλ έλα ζεκείν απφ ην ξέκα ηεο Τθαλέη. ηνλ 

Άγην Φαλνχξην ν ηεξέαο καο κίιεζε γηα ηνλ αξρηηεθηνληθφ ξπζκφ ηνπ λανχ θαη ηελ 

ηζηνξία ηνπ Ώγίνπ Φαλνπξίνπ.  

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

3
ε
 κέξα:   Γήπεδν ΠΏΟΚ, Παηδηθφ Μνπζείν, Αεκνηηθφ Κνιπκβεηήξην, Πνιηηηζηηθφο 

ζχιινγνο «Αηφλπζνο» 

 

      

      Οη καζεηέο εηνίκαζαλ έλα παζραιηλφ θαιάζη γηα ηνλ πξφεδξν ηεο νκάδαο 

δεηψληαο ηνπ λα βνεζήζεη πιηθά ην ζρνιείν κε ειεθηξνληθά κέζα. Βπίζεο ζηελ 

επίζθεςε καο ζπλφδεςε θαη ν θχξηνο Παπαδφπνπινο Κσλζηαληίλνο πνπ εξγάζηεθε 

εζεινληηθά πξηλ 58 πεξίπνπ ρξφληα. Ο πνιηηηζηηθφο ζχιινγνο ήηαλ πξφηαζε 

ηειεπηαίαο ζηηγκήο κηαο καζήηξηαο  πνπ πεγαίλεη ζε απηφλ παξαδνζηαθνχο ρνξνχο. 

Βθεί δηδαρηήθακε θαη ην ζπξηάθη. ην Παηδηθφ Μνπζείν είδακε παιηά παηρλίδηα θαη 

κηα ζρνιηθή αίζνπζα παιαηφηεξεο επνρήο. Βπίζεο νη καζεηέο ζπγθέληξσζαλ είδε 

πξψηεο αλάγθεο γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη ηα παξέδσζαλ ζην θέληξν ηνπ δήκνπ πνπ 

βξίζθεηαη απέλαληη απφ ην Παηδηθφ Μνπζείν. ην δεκνηηθφ θνιπκβεηήξην νη καζεηέο 

ελεκεξψζεθαλ γηα ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο, ην θφζηνο αιιά θαη ηηο απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ είζνδν ζην ρψξν ηεο πηζίλαο. 
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4
ε
 κέξα: Άγηνο Θεξάπνληαο, Πιαηεία Ώγίνπ Θεξάπνληα, 72

ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν 

Θεζζαινλίθεο ( επίζθεςε ζην ιανγξαθηθφ κνπζείν πνπ ππάξρεη ζε απηφ), Αξάζε γηα 

ην θάηη άιιν. 

 

    Οη καζεηέο ζπγθέληξσζαλ ηξφθηκα θαη παιηά ξνχρα ζε θαιή θαηάζηαζε γηα λα ηα 

δψζνπλ ζηελ εθθιεζία ηνπ Ώγίνπ Θεξάπνληα. ΐνήζεζαλ ζηελ εηνηκαζία ηνπ 

ζπζζηηίνπ θαη ζην ζηξψζηκν ηεο ηξαπεδαξίαο. Ο ηεξέαο ηνπο μελάγεζε ζηνλ λαφ θαη ε 

δηεπζχληξηα ηνπ 72
νπ

 Αεκνηηθνχ ζην ιανγξαθηθφ κνπζείν ηνπ ζρνιείνπ. Δ επίζθεςε 

ζην θέληξν «Αξάζε γηα ην θάηη άιιν» πξνέθπςε φηαλ ε ππεχζπλε ήξζε ζην ζρνιείν 

καο γηα ελεκέξσζε θαη ηεο δεηήζακε λα καο δερζεί ζην ρψξν ηνπ θέληξνπ (Δ Αξάζε 

γηα ην θάηη άιιν είλαη έλα θέληξν απαζρφιεζεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο ειηθίαο 15+). 

Πνιιά παηδηά αγφξαζαλ ρεηξνπνίεηεο παζραιηλέο ιακπάδεο απφ εθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

επηζθέςεσλ νη καζεηέο γλψξηζαλ 

θαη θαηαλφεζαλ ηελ έλλνηα ηνπ 

ελεξγνχ πνιίηε θαη 

ζπλεξγάζηεθαλ κε ηελ επξχηεξε 

θνηλφηεηα. Ώλέπηπμαλ 

πξσηνβνπιία θαη ππεπζπλφηεηα. 

Άζθεζαλ θξηηηθή αμηνιφγεζε 

θαη αμηνπνίεζαλ ηηο πιεξνθνξίεο 

ηνπ πεδίνπ. Καιιηέξγεζαλ ηελ 

θξηηηθή ζθέςε, ηελ επηθνηλσλία, 

ηε ζπιινγηθφηεηα θαη ηε 

ζπλεξγαζία. Βπίζεο αμηνπνίεζαλ 

θαη αλέδεημαλ ηα ηδηαίηεξα 

ηαιέληα ηνπο (θσηνγξαθία, δσγξαθηθή, παξαηεξεηηθφηεηα θ.ά.) 
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Βπηζηξνθή ζηελ ηάμε 

 

     Καηά ηελ επηζηξνθή ζηελ ηάμε νη καζεηέο είραλ καδί ηνπο φιεο ηηο ζεκεηψζεηο  

θαη ηα επξήκαηά ηνπο. Βθηχπσζαλ θαη φζεο θσηνγξαθίεο ηνπο άξεζαλ θαη κε ηε 

βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο movie maker εηνίκαζαλ κία απιή ηαηλία κε ηηο δηθέο ηνπο 

θσηνγξαθίεο  κε ηίηιν «Σν Ώζηηθφ Μνλνπάηη ηεο Σνχκπαο».  

    Σέζεθαλ  ηα εξσηήκαηα ζηνπο καζεηέο:  

Γηαηί πήγακε ζε απηά ηα κέξε  θαη ζε ηη καο ρξεηάδεηαη; 

Ση καο πξφζθεξαλ νη επηζθέςεηο απηέο; 

 

     Οη καζεηέο παξνπζίαζαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο βαζηζκέλεο ζηα θχιια εξγαζίαο, 

ζπκπιήξσζαλ, δηφξζσζαλ, εμέθξαζαλ αληίζεηεο απφςεηο, απνξίεο θαη 

ζπκπεξάζκαηα. ια απηά έγηλαλ κε ηε βνήζεηα ηεο δηαινγηθήο κεζφδνπ. (Παξάξηεκα 

6). Κάζε νκάδα ζπλέζεζε ηελ εξγαζία ηεο θαη αλέιαβε λα πξνεηνηκαζηεί γηα κηα  

παξνπζίαζε ζε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο πνπ ζα δηνξγάλσλε ν δήκνο. Δ παξνπζίαζε 

ζα ζπλνδεπφηαλ απφ έθζεζε δσγξαθηθήο, θσηνγξαθίαο, καθέηαο θαη θπζηθά ζα 

κπνξνχζε λα εκπινπηηζηεί θαη  ε ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ. Καιφ ζα ήηαλ ηα πην 

αμηφινγα έξγα ζε ζπλελλφεζε κε ην ζχιινγν γνλέσλ ή ηνλ δήκαξρν λα βξαβεπηνχλ.  

      Γηα εξγαζία ζην ζπίηη ηνπο δεηήζεθε λα γξάςνπλ κία επηζηνιή ζην δήκαξρν ηεο 

πφιεο δεηψληαο ηνπ λα κεξηκλήζεη γηα ηε ζπληήξεζε, ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ 

αμηνπνίεζε θάπνησλ απφ απηνχο ηνπο ρψξνπο. Βπίζεο πξφηεηλαλ ιχζεηο θαη 

αηηηνιφγεζαλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο. Σελ θαιχηεξε επηζηνιή ηελ ηαρπδξφκεζαλ ζην 

Αεκαξρείν. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο πξνβιεκαηίζηεθαλ, ζθέθηεθαλ θξηηηθά, 

πξφηεηλαλ δηάθνξνπο ηξφπνπο γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη έδξαζαλ δπλακηθά. Σν 

ζρνιείν άλνημε ηηο πφξηεο ηνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη έγηλε ζχλδεζε ηεο ζρνιηθήο 

κε ηελ θαζεκεξηλή δσή.   

        Σέινο νη νκάδεο εηνίκαζαλ έλα 

παηρλίδη κλήκεο κε δηάθνξεο 

θσηνγξαθίεο απφ πξφζθπγεο θαη 

απφ ηηο εμνξκήζεηο ηνπο  θαη έπαημαλ 

επράξηζηα. Κάπνηνη άιινη ζέιεζαλ 

λα θαηαζθεπάζνπλ έλα θηδάθη κε 

ζηνηρεία απφ ην αζηηθφ κνλνπάηη ηεο 

Σνχκπαο. Άιινη πάιη έθαλαλ κία 

καθέηα ηεο πεξηνρήο.  
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ε΄κέξνο 

ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο Β΄ Φάζεο έγηλε πξνζπάζεηα νη καζεηέο λα θαιιηεξγήζνπλ θαη 

λα αλαπηύμνπλ ηελ έλλνηα ηνπ παγθόζκηνπ ελεξγνύ πνιίηε, λα απνθηήζνπλ γλώζεηο γηα 

ην ζύληαγκα, ηνπο λόκνπο, ηα δηθαηώκαηα αιιά θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο. Να 

θαηαλνήζνπλ ηελ αμία ηνπ ππέξηαηνπ αγαζνύ ηεο εηξήλεο κέζα από ηελ πνίεζε θαη λα 

πηνζεηήζνπλ θηιεηξεληθή θαη αληηπνιεκηθή ζηάζε ζε όιε ηνπο ηε δσή. Όιεο νη 

παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο είραλ ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ ζηα 

πξνβιήκαηα ηεο αλζξσπόηεηαο θαη ζηηο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κε 

βαζηθέο αξρέο ηελ θαηαλόεζε, ηελ ππεξάζπηζε θαη ην ζεβαζκό γηα ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα θαη ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ. 

 

     Αξαζηεξηφηεηα 1 

 

     ηνλ πίλαθα γξάθηεθε κε κεγάια, θεθαιαία γξάκκαηα ε ιέμε  «ΤΝΣΏΓΜΏ» 

θαη δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο ραξηάθηα κε blue tack γηα λα γξάςνπλ απζφξκεηα φ,ηη 

γλψξηδαλ ή ηνπο εξρφηαλ ζπλεηξκηθά ζην λνπ. Κάζε παηδί θφιιεζε ην ραξηάθη ηνπ θαη 

αηηηνιφγεζε ηελ επηινγή ηνπ. 

 

      Αξαζηεξηφηεηα 2 

 

     ε καθξφζηελεο θνξδέιεο απφ ραξηφλη, θαηαγξάθηεθαλ ηα δηθαηψκαηα πνπ έρνπκε 

σο πνιίηεο, έηζη φπσο απηά παξνπζηάδνληαλ ζην βηβιίν «Σν χληαγκα ηεο Βιιάδαο 

γηα Παηδηά». Οη θνξδέιεο ηνπνζεηήζεθαλ κέζα ζε έλα ζαθνχιη θαη έλα-έλα παηδί 

έπαηξλε ζηελ ηχρε κία θνξδέια απφ ην ζαθνχιη θαη, ρσξίο λα ηε δηαβάζεη, ηελ 

ζηεξέσλε ζην θεθάιη ηνπ (έλσλε ηηο δχν άθξεο κε blue tack ή κε ζπξξαπηηθφ). 

Καηφπηλ πξνζπαζνχζε λα καληέςεη πνην δηθαίσκα ήηαλ, θάλνληαο εξσηήζεηο ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ. (Οη εξσηήζεηο έπξεπε λα κπνξνχζαλ λα απαληεζνχλ κφλν κε «λαη» 

ή «φρη»). Βπηπιένλ δξακαηνπνηνχλ έλα δηθαίσκα ή ην παίδνπλ κε παληνκίκα. 

 

     Αξαζηεξηφηεηα 3 

 

     ε έλα ραξηφλη ζε κέγεζνο ηαπηφηεηαο θηηάρηεθε κηα ηαπηφηεηα γηα θάζε 

δηθαίσκα, φπνπ αλαγξαθφηαλ: 

Έρνπκε ην δηθαίσκα λα... 

Απηό ην δηθαίσκα είλαη ζεκαληηθό επεηδή... 

Αλ καο αθαηξνύζαλ απηό ην δηθαίσκα ζα... 

Απηό ην δηθαίσκα πξνζηαηεύεηαη από... 

ηελ ηαπηφηεηα κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε κηα ζρεηηθή δσγξαθηά θαη λα ηελ 

πιαζηηθνπνηήζνπκε. ηε ζπλέρεηα αλ ζέινπκε, θξεκάκε φιεο ηηο ηαπηφηεηεο ζε έλα 

δέληξν ηνπ ζρνιείνπ ή θηηάρλνπκε ην δηθφ καο «δέληξν ησλ δηθαησκάησλ». 
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       Μνηξάζηεθε θσηνηππεκέλε ε ζχκβαζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ απφ ηελ 

Unicef ( Παξάξηεκα 26) θαη παίρηεθαλ θαη ηα ζρεηηθά  βηληεάθηα 

(https://www.unicef.gr/βίληεν-ηεο-unicef-γηα-ηα-δικαιώμαηα-ηων-παιδιών/a4-448-

22).  

 

 

     Αξαζηεξηφηεηα 4 

 

     Ώθνχ κειέηεζαλ πξνζεθηηθά θαη ην βηβιίν ηνπο 

δεηήζεθε λα δηαιέμνπλ έλα δηθαίσκα π.ρ. «Σν 

δηθαίσκα ζην παηρλίδη» θαη νκαδηθά λα ζθεθηνχλ ηα 

«5 Γηαηί» δηθαηνινγψληαο ηαπηφρξνλα ηελ απάληεζή 

ηνπο. ηε ζπλέρεηα εξγάζηεθαλ θαη εηνίκαζαλ ην 

ρνιηθφ χληαγκα θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηάμεο, 

ζέηνληαο έηζη ηνπο ζεκειηψδεηο θαλφλεο πνπ ζα 

ήζειαλ λα ηζρχνπλ ζην ζρνιείν θαη ζηελ ηάμε ηνπο( 

Θα κπνξνχζαλ λα αλαξηεζνχλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ ζρνιείνπ). 

 

     Αξαζηεξηφηεηα 5 

 

     Μέζα ζε έλα θνπηί ηνπνζεηήζεθαλ κηθξέο πιαζηηθνπνηεκέλεο θάξηεο κε ηα 24 

γξάκκαηα ηεο αιθαβήηαο. Κάζε νκάδα ηξάβεμε ζηελ ηχρε δπν θάξηεο θαη έγξαςε κία 

ζχληνκε ηζηνξία κέζα ζε 5 ιεπηά πνπ λα έρεη ζρέζε κε αηνκηθφ ή θνηλσληθφ 

δηθαίσκα πξνζπαζψληαο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φζεο πεξηζζφηεξεο ιέμεηο κπνξνχζαλ 

πνπ λα άξρηδαλ απφ ηα γξάκκαηα απηά.  

 

     Αξαζηεξηφηεηα 6 

 

     ηε ζπλέρεηα εξεχλεζαλ ηελ εηπκνινγία ηεο ιέμεο «Πνιίηεο» (πξνέιεπζε απφ ηε 

ιέμε πφιε) θαη θηηάρηεθε έλα κφκπηιε. ε κηα θξεκάζηξα θξέκαζαλ θισζηέο κε 

θαξηειάθηα φπνπ είραλ αλαγξαθεί νη παξάγσγεο ιέμεηο ηεο ιέμεο «ΠΟΛΔ». 

 

     Αξαζηεξηφηεηα 7 

 

     ε παιηά πθάζκαηα έγξαςαλ νη 

καζεηέο δηθαηψκαηα, ηα έλσζαλ θαη 

έθαλαλ κία θνπξηίλα ηελ νπνία 

θξέκαζαλ ζηελ ηάμε ηνπο ( κε ηε 

βνήζεηα κηαο κνδίζηξαο κακάο). Σελ 

ίδηα εξγαζία έθαλαλ θαη ζε παιηά ηνπο 

κπινπδάθηα ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα ζθεληθά ηεο 

ηειεηήο ιήμεο. πλέιεμαλ ηξφθηκα θαη 

ξνχρα γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη ηα  

πήγαλ ζην θέληξν ζπιινγήο πνπ 

ππάξρεη ζην Α΄ Αεκνηηθφ Αηακέξηζκα. 

 

 

     

https://www.unicef.gr/βίντεο-της-unicef-για-τα-δικαιώματα-των-παιδιών/a4-448-22
https://www.unicef.gr/βίντεο-της-unicef-για-τα-δικαιώματα-των-παιδιών/a4-448-22
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      Αξαζηεξηφηεηα 8 

 

      ηε ζπλέρεηα ηνπο δεηήζεθε λα αθνχζνπλ ηελ απαγγειία ηνπ πνηήκαηνο ηνπ 

Σάζνπ Λεηβαδίηε «Ώλ ζέιεηο λα ιέγεζαη άλζξσπνο» (Παξάξηεκα 27) απφ ηνλ  

Κψζηα Καδάθν (https://www.youtube.com/watch?v=JX7guuf-3UU) θαη λα πνπλ φζεο 

ιέμεηο ζπγθξάηεζαλ θαη αλά νκάδεο  λα ηηο γξάςνπλ ζηε ζηήιε ηεο νκάδαο ηνπο πνπ 

βξηζθφηαλ ζηνλ πίλαθα (ν πίλαθαο ήηαλ ρσξηζκέλνο ζε ηέζζεξηο ζηήιεο φζεο θαη νη 

νκάδεο). Μεηά ηνπο αλαθνηλψζεθε φηη ζα ην αθνχζνπλ κία αθφκε θνξά (10 times 

two - Artful Thinking) θαη ληθήηξηα ζα ήηαλ εθείλε ε νκάδα πνπ ζα ζπγθέληξσλε ηηο 

πεξηζζφηεξεο ιέμεηο. Σν ζπγθεθξηκέλν πνίεκα είλαη απφ ηα πην γλσζηά ηνπ Σάζνπ 

Λεηβαδίηε. Πξφθεηηαη γηα κηα ζχλζεζε, ε νπνία ππνγξακκίδεη ην εζηθφ αλάζηεκα θαη 

ην ςπρηθφ κεγαιείν πνπ ζα έπξεπε λα έρεη ν θάζε πνιίηεο. Ο βαζηθφο ζεκαηηθφο ηνπ 

ππξήλαο είλαη ν αδηάθνπνο αγψλαο ηνπ αλζξψπνπ γηα ην δίθην, ηελ εηξήλε θαη ηελ 

ειεπζεξία. πλδπαζηηθά ηνπο δίλεηαη θαη ην πνίεκα ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ «Βηξήλε» θαη 

έλα θχιιν εξγαζίαο γηα λα δνπιέςνπλ θαη ζηα δπν πνηήκαηα (Παξάξηεκα  28 - 29). 

 

     Αξαζηεξηφηεηα 9 

 

     Μεηά απφ απηέο ηηο εξγαζίεο επηιέρηεθε κηα ηειεπηαία ψξα ηνπ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο  γηα λα δσγξαθίζνπλ παξεκβαηηθά νη καζεηέο. Σνπνζεηήζεθαλ ηα 

ζξαλία ζε ζρήκα Π θαη πάλσ ζε θαζέλα απφ απηά  θφιιεο ραξηηνχ Ώ4 θαη έλα θνπηί 

κε καξθαδφξνπο. Οη καζεηέο θάζηζαλ θαη ηνπο δεηήζεθε λα δσγξαθίζνπλ πψο 

θαληάδνληαη έλαλ δίθαην θαη εηξεληθφ θφζκν. ε φιε ηε δηάξθεηα παηδφηαλ ραιαξή 

κνπζηθή ησλ Άλδεσλ. Οη καζεηέο αθέζεθαλ λα δσγξαθίζνπλ γηα 5 ιεπηά κέρξη λα 

ζηακαηήζεη ε κνπζηθή. Μφιηο ε κνπζηθή ζηακάηεζε, νη καζεηέο άιιαμαλ ζέζεηο θαη 

πήγαλ λα δσγξαθίζνπλ ζηε ζέζε ηνπ δηπιαλνχ ηνπο. Ο ηειεπηαίνο πήξε ηε ζέζε ηνπ 

πξψηνπ θαη κφιηο μεθίλεζε ε κνπζηθή ζπλέρηζαλ ηε δσγξαθηά πνπ είραλ κπξνζηά 

ηνπο. Ώπηφ έγηλε φζεο θνξέο ρξεηάζηεθε κέρξη λα μαλαγπξίζεη θάζε παηδί ζηελ 

αξρηθή ηνπ ζέζε. Μφιηο έθηαζαλ ζηε δσγξαθηά ηνπο, ηελ ηειεηνπνίεζαλ ζχκθσλα κε 

ηηο παξεκβάζεηο πνπ είραλ ήδε γίλεη απφ φινπο ηνπο άιινπο καζεηέο. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JX7guuf-3UU
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      Γηα ην ζπίηη ηνπο δεηήζεθε εξγαζία λα ςάμνπλ, λα ξσηήζνπλ, λα βξνπλ θαη λα 

γξάςνπλ ζε ραξηφληα αθνχ ηα δσγξαθίζνπλ απνθζέγκαηα γηα ηελ εηξήλε ηα νπνία 

θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ ηειεηή ιήμεο. Βπίζεο ν θάζε καζεηήο ζα έγξαθε έλα 

πνίεκα γηα ηελ εηξήλε πνπ ζα είρε κνξθή θαιιηγξαθήκαηνο.     
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Γ΄ Φάζη 

Απνινγηζκόο – Οινθιήξσζε ηνπ project 

ε απηή ηελ ηειηθή θάζε ηνπ project γίλεηαη παξνπζίαζε θαη ελεκέξσζε από ηνπο 

καζεηέο γηα απηά πνπ έκαζαλ. Οινθιεξώλεηαη επίζεο θαη ε αμηνιόγεζε ηεο επίηεπμεο ή 

κε ησλ ζηόρσλ ηνπ project. 

  Οη καζεηέο ζπκπιήξσζαλ 

ην ραξηφλη ζηνλ 

θεινπίλαθα  «Ση γλψξηδα / 

Ση γλσξίδσ ηψξα». Ο 

θαζέλαο δηθαηνιφγεζε θαη 

αλέιπζε  ηηο πξνηάζεηο ηνπ. 

Καηέιεμαλ ζε 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε 

ην φιν project θαη θαηά 

πφζν ηνπο βνήζεζε θαη πνχ 

γηα λα γίλνπλ θαιχηεξνη. 

Μέζα απφ απηή ηε 

δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο 

θάλνληαο ηελ άκεζε 

ζχγθξηζε ησλ δχν ζηειψλ, 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηα νθέιε πνπ είραλ απφ ην project θαη πφζα θαηλνχξηα πξάγκαηα 

θέξδηζαλ απφ ηελ εθπφλεζή ηνπ. 

      Οη καζεηέο επίζεο δεκηνχξγεζαλ ζηαπξφιεμα κε ην 

πξφγξακκα Hot Potatoes θαη έιεγμαλ κε ηνλ ηξφπν απηφ ηηο 

λεναπνθηεζείζεο γλψζεηο. Κάζε νκάδα παξνπζίαζε ην 

ζηαπξφιεμφ ηεο ψζηε λα επηιπζεί απφ ηηο ππφινηπεο νκάδεο. 

Μέζα απφ ηελ επίιπζε ησλ δνθηκαζηψλ έγηλε θαλεξφ θαηά πφζν 

νη καζεηέο θαηαλφεζαλ θαη εκπέδσζαλ ηε λέα γλψζε πνπ 

δηεξεχλεζαλ κέζα απφ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ project.  

      Όζηεξα απφ ζπδήηεζε κε ηνπο 

καζεηέο απνθαζίζηεθε λα εηνηκαζηεί 

κηα γηνξηή σο ηειεηή ιήμεο γηα ην 

ζρνιηθφ έηνο 2015-2016. Θέκα ηεο ζα 

ήηαλ ε Σνχκπα ηεο πξνζθπγηάο ηνπ 

ηφηε θαη ηνπ ζήκεξα θαη ζα πεξηείρε  

πνιιέο απφ ηηο εξγαζίεο πνπ έθαλαλ νη 

καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ project.  

      Δ απφιπηε αλαηξνπή ήξζε φηαλ 

ζηηο    21 ΜαΎνπ παξαθνινπζήζακε σο 

ηάμε ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε  «Σν 

αγφξη κε ηε βαιίηζα» απφ ηελ νκάδα 

ηνπ Κξαηηθνχ Θεάηξνπ ΐνξείνπ 

Βιιάδνο  ζην ζέαηξν Άλεηνλ. Οη καζεηέο ελζνπζηάζηεθαλ θαη δήηεζαλ λα 

αιιάμνπκε θάπνηα ζεκεία ηεο ηειεηήο ιήμεο θαη λα πξνζζέζνπκε ην ζπγθεθξηκέλν 

ζεαηξηθφ.  

      «Σν αγφξη κε ηε βαιίηζα» είλαη έξγν ηνπ Μάηθ Κέλη, ν νπνίνο ζεσξείηαη απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο βξεηαλνχο ζπγγξαθείο. Σν έξγν κεηαθξάζηεθε ζηα ειιεληθά απφ 
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ηε γλσζηή εζνπνηφ, ζεαηξηθή ζπγγξαθέα θαη κεηαθξάζηξηα Ξέληα Καινγεξνπνχινπ 

θαη αλέβεθε ην 2005 ζην 

Θέαηξν Μηθξή Πφξηα  

(παηδηθφ ηκήκα ηνπ 

Θεάηξνπ Πφξηα) ζε 

ζθελνζεζία Θσκά 

Μνζρφπνπινπ. Σν έξγν 

θαηαγγέιιεη ηα αίηηα, ηνπο 

πνιέκνπο θαη ηε θηψρεηα, 

πνπ πξνθαινχλ αλείπσηα 

βάζαλα ζηνπο ακέηξεηνπο 

ζήκεξα κεηαλάζηεο, νη 

νπνίνη αλαγθάδνληαη κε 

θίλδπλν ηεο δσήο ηνπο, λα 

μεξηδσζνχλ απφ ηνλ ηφπν 

ηνπο, κε ηελ ςεχηηθε φπσο 

απνδεηθλχεηαη ειπίδα κηαο 

αλζξσπηλφηεξεο δσήο ζην 

δπηηθφ «επεκεξνχληα» 

θφζκν, ηελ αζχδνηε εθκεηάιιεπζε θαη ην ξαηζηζηηθφ κίζνο πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

      Σν ζελάξην απινπνηήζεθε φζνλ αθνξά ηελ έθηαζή ηνπ θαη εκπινπηίζηεθε κε 

άιια ζηνηρεία. Δ κνπζηθφο ηνπ ζρνιείνπ αλέιαβε ηε δηδαζθαιία ηξηψλ ηξαγνπδηψλ 

ηα νπνία ελζσκαηψζεθαλ ζηε γηνξηή θαη ν γπκλαζηήο ηε δηδαζθαιία ηεζζάξσλ 

ρνξψλ (ζπξηάθη, λεζηψηηθν, βαιο θαη κηα κνληέξλα ρνξνγξαθία). Οη καζεηέο 

εξγάζηεθαλ νκαδηθά θαη εηνίκαζαλ θάπνηα ζεκεία ηνπ δηαιφγνπ απφ ην ζελάξην. Με 

ηε δηθή κνπ παξέκβαζε νινθιεξψζεθε ην ζελάξην θαη νη ξφινη κνηξάζηεθαλ. Οη 

πξφβεο μεθίλεζαλ εληαηηθά ζε θαζεκεξηλή βάζε γηα πεξίπνπ επηά κέξεο. Οη καζεηέο 

αλέιαβαλ λα θηηάμνπλ ηελ πξφζθιεζε (Παξάξηεκα 30), ηελ αθίζα ηεο γηνξηήο 

(Παξάξηεκα 31), λα επηκειεζνχλ ηα ζθεληθά (Παξάξηεκα 32)  θαη ηα θνζηνχκηα 

ηνπο. Βπίζεο εηνίκαζαλ δπν ηαηλίεο κε ην πξφγξακκα movie maker γηα ηελ πξνβνιή 

ηνπο ζηε γηνξηή. Ο κπνπθέο απνθαζίζηεθε λα έρεη θαη θάπνηεο ζπεζηαιηηέ απφ ηηο 

ρψξεο πνπ θαηάγνληαη νη καζεηέο ( εξβία, Ώιβαλία, Ρσζία, Ρνπκαλία θ.η.ι.). 

     ηαλ φια ήηαλ έηνηκα ε γηνξηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ 

ζρνιείνπ. Καιεζκέλνη ήηαλ ε δηεπζχληξηα ηνπ 83
νπ

 Αεκνηηθνχ ρνιείνπ, έλαο 

αληηπξφζσπνο ηνπ δήκνπ, έλαο ηεο νκάδαο ηνπ ΠΏΟΚ, νη θχξηνη Άγγεινο Εσαλλίδεο 

θαη Κσλζηαληίλνο Παπαδφπνπινο, ε ζρνιηθή ζχκβνπινο ηεο πεξηθέξεηαο καο, ν 

πάηεξ ηεο ελνξίαο καο θαη θπζηθά νη γνλείο θαη φιν ην ζρνιείν, κηθξνί θαη κεγάινη.  

 

     Σν πξφγξακκα είρε σο εμήο: 

1. Παξνπζίαζε κε ηε κνξθή power point φισλ ησλ πεδίσλ ηεο Σνχκπαο πνπ 

επηζθεθζήθακε κε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. 

2. Σν πνίεκα « Ώλ ζέιεηο λα ιέγεζαη άλζξσπνο» κε κνπζηθή ππφθξνπζε ES. 

Posthumus – Nara (nature - Planet Earth). 

3. Σν ζεαηξηθφ «Σν αγφξη κε ηε βαιίηζα», ζην νπνίν έπαημαλ θαη νη δεθανθηψ 

καζεηέο ηεο ηάμεο θαη γξάθηεθε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο (Παξάξηεκα 33). 

http://www.portatheatre.gr/greek/xeniaMain.htm
http://www.portatheatre.gr/greek/mikriHistory.htm
http://www.portatheatre.gr/
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4. Σα πνηήκαηά ησλ καζεηψλ πνπ έγξαςαλ γηα ηελ εηξήλε.  

5. Σν ηξαγνχδη γηα ηα παηδηά ηνπ πνιέκνπ. 

(https://www.youtube.com/watch?v=lRjDSoRmg1w ) 

 

     Δ γηνξηή πήγε αξθεηά θαιά. 18 καζεηέο κε δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο θαη 

δπλαηφηεηεο ζπλεξγάζηεθαλ αλαιακβάλνληαο δηάθνξνπο ξφινπο θαη έκεηλαλ πάλσ 

ζηε ζθελή γηα ζρεδφλ κία νιφθιεξε ψξα ζπκπιεξψλνληαο ν έλαο ηνλ άιιν.  Σα 

πάληα (ζθεληθά, ζηνιέο θ.η.ι.) άιιαδαλ πάλσ ζηε ζθελή ρσξίο λα αλνίγεη θαη λα 

θιείλεη ε απιαία. Ήηαλ θάηη ην ηδηαίηεξν θαη κνλαδηθφ. 

      Οη καζεηέο απνραηξέηεζαλ ην ζρνιείν ηνπο κε ρακφγεια. Τπήξμε ε ζθέςε λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ «Ώθηίο Ολείξνπ» κε ην ζπγθεθξηκέλν ζεαηξηθφ ηελ 

επφκελε ρξνληά … 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lRjDSoRmg1w
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 
      Δ Σνπηθή Εζηνξία είλαη δπλακηθή 

δηαδηθαζία κάζεζεο θαζψο ζπκβάιιεη ζηε 

δηακφξθσζε εζληθήο θαη επξσπατθήο 

ζπλείδεζεο θαη θξηηηθά ζθεπηφκελσλ θαη 

ελεξγψλ πνιηηψλ. Ώλαδεηθλχεη ηελ 

ηζηνξηθφηεηα ηνπ ηνπίνπ θαη ηελ νξγαληθή 

ζρέζε ηεο κε ηνλ άλζξσπν. πληειεί ζηελ 

εξεπλεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, 

ζηελ παξαηήξεζε, ζηελ πεξηγξαθή, ζηε 

ζχγθξηζε θαη ζηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ δεμηνηήησλ (άληιεζε πιεξνθνξηψλ, 

επαιήζεπζε δεδνκέλσλ, δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ). Βάλ θάπνηνο δελ κπνξεί λα 

θαηαλνήζεη ηνλ ρψξν κέζα ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη, δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζε απηφλ. ε 

κηα επνρή έληνλεο γεσγξαθηθήο θηλεηηθφηεηαο, ε Σνπηθή Εζηνξία απνηειεί γηα ηνλ 

ζεκεξηλφ πνιίηε έλα κέζν δηακφξθσζεο ηζηνξηθήο θαη εζληθήο ζπλείδεζεο αιιά θαη 

έλαλ ηξφπν δηακφξθσζεο κηαο λέαο ηαπηφηεηαο, ε νπνία ζπλδπάδεη ηα παιηά κε ηα 

θαηλνχξηα ζηνηρεία. 

     Δ κειέηε ηεο Σνπηθήο Εζηνξίαο δε ζρεηίδεηαη κφλν κε ηελ εμέηαζε ηνπ 

παξειζφληνο. Σν παξειζφλ είλαη βέβαην φηη δίλεη πνιιέο αθνξκέο θαη επθαηξίεο ζε 

θάπνηνλ γηα λα κειεηήζεη ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπ. εκείν αλαθνξάο φκσο δελ 

είλαη  ηα πεξαζκέλα αιιά ην παξφλ αθνχ ζε απηφ βξηζθφκαζηε γηα λα πξνζεγγίζνπκε 

ην παξειζφλ. Ώθφκα θαη φηαλ κηιάκε γηα παιαηφηεξα γεγνλφηα, ε αμία ηνπο έγθεηηαη 

ζηε ζχγθξηζε κε ην ζήκεξα θαη ηε γλψζε πνπ έρνπκε γηα ηηο δεδνκέλεο ζπλζήθεο 

ζηηο νπνίεο δνχκε. ηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ε Σνπηθή Εζηνξία 

πξνζιακβάλεη κηα θαηλνχξηα δηάζηαζε κέζα ζην ζρνιείν, ζην σξνιφγην πξφγξακκα. 

Μηα δηάζηαζε ηδηαίηεξα σθέιηκε, ηελ νπνία πξέπεη λα αμηνπνηήζνπκε έηζη ψζηε λα 

εξκελεχζνπκε ην παξφλ θαη λα θαιπηεξεχζνπκε ην κέιινλ κέζα απφ ηελ έξεπλα ηνπ 

παξειζφληνο. Ξεθηλψληαο απφ ην παξφλ, πεγαίλνπκε ζην παξειζφλ πεξηγξάθνληαο, 

θξίλνληαο θαη εξκελεχνληαο ηελ ηζηνξία κε ζηφρν ηελ άκεζε θαη νπζηαζηηθή 

βειηίσζε ηνπ παξφληνο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ κέιινληνο. 

     Ώπηή ηε δηάζηαζε ηεο Σνπηθήο Εζηνξίαο αλέδεημε ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία κε ηε 

ρξήζε θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο. Δ ρξήζε δηαθφξσλ θαηλνηφκσλ κεζφδσλ έγηλε 

εζηία αλαλέσζεο θαη εκπινπηηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο γλψζεο θαη ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαζψο είρε δηηηφ ξφιν, παηδαγσγηθφ θαη θνηλσληθφ. Με ηελ 

πηνζέηεζε ηεο κεζφδνπ project έγηλε κεηαθνξά βάξνπο απφ ηε δηδαζθαιία ζηελ 

κάζεζε θαη ζηελ αλαθάιπςε ηεο Σνπηθήο Εζηνξίαο απφ ηνπο καζεηέο. Σν project, 

θαζψο ιεηηνπξγεί σο κηθξνγξαθία ηεο θνηλσλίαο θαη βαζίδεηαη ζε δχν πνιχ 

ζεκαληηθέο αξρέο: ηελ αξρή ηεο θνηλσληθήο ζπζρέηηζεο θαη αιιειεπίδξαζεο θαη ηελ 

αξρή ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο, αλέδεημε ηα ηαιέληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο φισλ ησλ 

καζεηψλ, ηφζν ησλ ‘αθαδεκατθά ηθαλψλ’, φζν θαη ησλ ‘αδχλαησλ’ καζεηψλ. 

πληέιεζε ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιίαο εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ, ζηελ αλαθαιππηηθή 

κάζεζε θαη ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή εξγαζία. 



86 
 

       Βπίζεο ε ρξήζε ηεο κεζφδνπ Artful Thinking θαζψο θαη ησλ άιισλ (Φηινζνθία 

γηα Παηδηά, Ώληηπαξάζεζε επηρεηξεκάησλ, θ.ά.) ζπληέιεζε ζηελ πξνζεθηηθή θαη 

ιεπηνκεξεηαθή παξαηήξεζε θαη πεξηγξαθή αμηνπνηψληαο έξγα ηέρλεο. Γηα ηε 

ζρνιηθή πξάμε, ε παξαηήξεζε ζαλ αθεηεξία ηεο γλψζεο είλαη κηα δηαδηθαζία πνιχ 

ζεκαληηθή. ηαλ νη καζεηέο αζθνχληαη ζηελ παξαηήξεζε, κπνξνχλ λα 

ζπγθεληξψλνπλ πεξηζζφηεξεο ελδείμεηο, κπνξνχλ λα πεξηγξάθνπλ θαιχηεξα απηφ πνπ 

ζπκβαίλεη. Βίλαη ινηπφλ ζπνπδαίν νη καζεηέο φρη κφλν λα παξαηεξνχλ αιιά θαη λα 

πεξηγξάθνπλ κε θάζε ιεπηνκέξεηα απηφ πνπ παξαηήξεζαλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη  

καζεηέο γίλνληαη νινέλα θαη πην ηθαλνί λα δηαρσξίδνπλ ηελ παξαηήξεζε απφ ηελ 

εξκελεία ή θαη απφ ην ζπκπέξαζκα. 

     Σα νθέιε γηα ηνπο καζεηέο ήηαλ πνιιά θαη ζεκαληηθά. πγθξίλνληαο δεκηνπξγηθά 

κέζα απφ πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο πεγέο ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο 

αλαθάιπςαλ ηε γλψζε. ιεο νη δξαζηεξηφηεηεο άιισζηε ζηφρεπαλ ζηελ νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαζψο θαη ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ κέζα απφ βησκαηηθέο 

θαη νκαδνζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο. Βπίζεο νη καζεηέο ελεκεξψζεθαλ θαη 

επαηζζεηνπνηήζεθαλ πάλσ ζην θνηλσληθφ θαηλφκελν ηεο πξνζθπγηάο θάλνληαο κία 

αλαδξνκή ζην ηζηνξηθφ παξειζφλ ηεο Σνχκπαο. Ώλαθάιπςαλ ηελ Σνπηθή Εζηνξία ηεο 

Σνχκπαο ςάρλνληαο θαη εξεπλψληαο ζε βηβιία, ζην δηαδίθηπν, κέζα απφ ζπλεληεχμεηο 

θαη επηζθέςεηο. Αεκηνπξγήζεθαλ θίλεηξα θαη πξνυπνζέζεηο γηα αηνκηθή θαη 

ζπιινγηθή δξάζε ζηελ ηνπηθή θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσλία ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Πξνζεγγίδνληαο ην ζέκα κε θαηλνηφκεο κεζφδνπο ιεηηνχξγεζαλ σο ελεξγνί θαη 

θνηλσληθά πξνβιεκαηηζκέλνη πνιίηεο, δηαπξαγκαηεχηεθαλ ζέκαηα πνπ ηνπο 

απαζρνινχζαλ θαη είραλ αλάγθε λα ηα ζπδεηήζνπλ θαη έδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

γηα ην θνηλσληθφ θαηλφκελν ηεο πξνζθπγηάο αιιά θαη έθαλαλ πξνηάζεηο γηα ηελ 

εμάιεηςή ηνπ. 

      Παξάιιεια ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 

ζε ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπο  έδσζε ηε 

δπλαηφηεηα λα θάλνπλ δηεπθξηλίζεηο, 

ζπζρεηίζεηο, ππνζέζεηο, επαιεζεχζεηο θαη λα 

δηαηππψζνπλ ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο κέζα 

απφ κηα ζπλζεηηθή δηαδηθαζία ε νπνία ηνπο 

βνήζεζε ζε κεγάιν βαζκφ ζηε βειηίσζε ηεο 

εηθφλαο πνπ είραλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη 

παξάιιεια ζηελ αλάπηπμε ηεο  θξηηηθήο ηνπο 

ηθαλφηεηαο. . Δ γλψζε πνπ απνθηήζεθε κέζα 

ζηελ νκάδα ήηαλ πνιχπιεπξε, ζηαζεξή θαη 

νινθιεξσκέλε θαη νη καζεηέο έγηλαλ 

ππεχζπλνη, ζπλεξγαηηθνί θαη δεκηνπξγηθνί. 

       ΐειηηψζεθαλ νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαη 

ηνπο δφζεθαλ επθαηξίεο γηα λα έξζνπλ  πην 

θνληά θαη λα γλσξηζηνχλ αιεζηλά. Οη 

καζεηέο επηζθέθηεθαλ ν έλαο ην ζπίηη ηνπ 

άιινπ, έκαζαλ πνχ βξίζθνληαη, ζε πνηεο νδνχο,  βξήθαλ θνηλά ζηνηρεία κεηαμχ ηνπο. 

Γλψξηζαλ ηε γεηηνληά ηνπο καζαίλνληαο ηελ ηζηνξία ηεο Σνχκπαο θαη ησλ δηθψλ ηνπο 
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αλζξψπσλ. Βξγάζηεθαλ φινη αλεμαηξέησο μεπεξλψληαο πνιιέο θνξέο ηηο αδπλακίεο 

ηνπο θαη ν θαζέλαο αλαθάιπςε πξάγκαηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ (ηαιέλην ζηε 

θσηνγξαθία, ζηνλ ρνξφ, ζην γξάςηκν ηζηνξηψλ θαη πνηεκάησλ, ζηε δσγξαθηθή 

θ.η.ι.). Μαζεηέο πνπ είραλ ρακειέο επηδφζεηο ζηα καζήκαηα αλέδεημαλ ηδηαίηεξεο 

θιίζεηο θαη βξήθαλ λέα ελδηαθέξνληα. πλεξγάζηεθαλ θαη ζπκπιήξσζαλ ν έλαο ηνλ 

άιιν. Τηνζέηεζαλ θηιεηξεληθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο θαη αμηνπνίεζαλ ηηο 

πξφηεξεο γλψζεηο ηνπο απνθηψληαο λέεο. 

     Σν ζπγθεθξηκέλν project ήηαλ κία κνλαδηθή εκπεηξία γηα ηνπο καζεηέο  αιιά θαη 

γηα κέλα ηελ ίδηα. Βίρε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ επαγγεικαηηθή κνπ ζηαδηνδξνκία 

θαη ηδηαίηεξα ζηελ αλάπηπμε δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ, θαζψο ελδπλάκσζε, 

εκβάζπλε θαη δηακφξθσζε ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη δξάζεο κνπ. ε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ν ξφινο κνπ ήηαλ ζπκβνπιεπηηθφο. Οξγάλσζα ην ρψξν, έδσζα 

νδεγίεο θαη παξελέβαηλα φπνπ θξηλφηαλ αλαγθαίν. Πξνθαινχζα γλσζηηθέο 

ζπγθξνχζεηο, ψζηε νη καζεηέο λα εκπιέθνληαη ελεξγά θαη θξηηηθά ζε θάζε εξγαζία 

ηεο νκάδαο. Ώμηνινγνχζα ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ζηα 

δηάθνξα ζηάδηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

     ε φιε απηή ηε δηαδηθαζία ζα ήηαλ αδχλαηνλ λα κελ ππάξμεη γνλετθή εκπινθή. Οη 

γνλείο έδεημαλ ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα κε ην νπνίν αζρνιήζεθαλ ηα παηδηά ηνπο θαη 

πνιινί απφ απηνχο βνήζεζαλ νηθνλνκηθά θαη πιηθά απηή ηελ πξνζπάζεηα. Ώλέιαβαλ 

δξάζεηο καδί κε ηα παηδηά ηνπο αιιά θαη κέζα απφ θνξείο. Δ ζπλεξγαζία καδί ηνπο 

ζπληέιεζε ζηελ πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο θαη ζηε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. 

Βλεκεξψζεθαλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, επαηζζεηνπνηήζεθαλ θαη αλέιαβαλ δξάζε 

καδί κε ηα παηδηά ηνπο (εζεινληηθή εξγαζία ζην βξεθνθνκείν Άγηνο ηπιηαλφο, 

πξνζθνξά βαζηθψλ εηδψλ ζε πξνζθπγηθνχο θαηαπιηζκνχο, θαζαξηζκφο ξέκαηνο 

Τθαλέη, θ.ά.). 

     Σαπηφρξνλα έγηλε άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλφηεηα ηεο Σνχκπαο, ζηελ νπνία 

απηφ ιεηηνπξγεί. Σν ζρνιείν απέθηεζε ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

νξγαληζκνχο θαη θνξείο πνπ ππάξρνπλ ζηελ γχξσ πεξηνρή (αζιεηηθφο ζχιινγνο 

ΠΏΟΚ, βξεθνθνκείν Άγηνο ηπιηαλφο, Αξάζε γηα ην θάηη άιιν θ.η.ι.) θαη έδεημαλ 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ην ζρνιείν πξνηείλνληαο 

δηάθνξνπο ηξφπνπο επίιπζήο ηνπο.  
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       Δ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία «Αηεξεπλψληαο ηελ Σνπηθή Εζηνξία κέζα απφ ηα κάηηα 

ησλ παηδηψλ ηνπ ζήκεξα» ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα ζε 

παηδηά ειηθίαο 10-12 εηψλ πξνζαξκφδνληαο ην ζέκα ηεο Σνπηθήο Εζηνξίαο, δειαδή ε 

θάζε ζρνιηθή κνλάδα ζα κπνξνχζε λα αζρνιεζεί κε ηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο ηεο. Σν 

ζέκα είλαη αξθεηά επίθαηξν, θαζψο ππάξρνπλ πνιιά εθαηνκκχξηα πξφζθπγεο ζηνλ 

θφζκν θαη γίλεηαη κεγάιε εηζξνή πξνζθχγσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα καο, θαη 

έρεη θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο πνπ θαιχπηεη αξθεηέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο κέζα απφ ηε 

κειέηε ηεο Σνπηθήο Εζηνξίαο: επηθνηλσλία κε ηνλ ζπλάλζξσπν, θαηαπνιέκεζε θφβνπ 

ή αδηαθνξίαο γηα ηνλ «άιιν», ηνλ «δηαθνξεηηθφ», αληη-ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά, 

θνηλσληθή πξνζθνξά, αληη-πνιεκηθή αγσγή. Δ Σνπηθή Εζηνξία απνηειεί έλα κέζν 

άκπλαο ελάληηα ζηελ πνιηηηζκηθή αιινηξίσζε αιιά θαη έλαλ ηξφπν αλάπηπμεο ηεο 

εθηίκεζεο θαη απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα έλαο πξφζθπγαο δελ 

κπνξεί λα κεηέρεη ζηελ ηζηνξία ελφο ηφπνπ, γηαηί ηνπ είλαη άγλσζηε θαη αδηάθνξε. 

Μπνξεί φκσο λα ηε ζεβαζηεί θαη λα ηε ζπλδέζεη κε ηελ αληίζηνηρε δηθή ηνπ. Έλαο 

χξηνο πξφζθπγαο ζηελ Βηδνκέλε δελ κπνξεί λα ληψζεη θάηη γηα ηελ Μηθξαζηαηηθή 

Καηαζηξνθή, κπνξεί φκσο λα κνηξαζηεί ηηο δπζθνιίεο θαη ηνλ πφλν ηεο πξνζθπγηάο 

πνπ είλαη θνηλφ βίσκα. 

     Καζίζηαηαη ινηπφλ ζαθέο φηη ε κειέηε ζεκάησλ ηεο Σνπηθήο Εζηνξίαο κε 

ζπζηεκηθή θαη δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, νδεγεί ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ, θαζψο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ αλαγλψξηζεο ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν. Δ δηακφξθσζε ζπλεηδεηψλ, 

επαηζζεηνπνηεκέλσλ θαη ελεξγψλ πνιηηψλ απνηειεί αίηεκα ηεο επνρήο καο, ηδηαίηεξα 

ζήκεξα πνπ νη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο αιιαγέο ζε ηνπηθφ, εζληθφ, επξσπατθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν ζπληεινχληαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο. πσο ηφληζε άιισζηε ζε 

άξζξν ηεο ειεθηξνληθήο εθεκεξίδαο «iefimerida» ν Τπνπξγφο Παηδείαο, Νίθνο 

Φίιεο, «ε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο είλαη άιισζηε γηα ηελ ειιεληθή 

θνηλσλία έλαο «παλεζληθφο ζηφρνο» θαη ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα νθείιεη λα 

ζηεξίμεη ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο πνπ βξέζεθαλ ζηελ επψδπλε απηή ζέζε». 
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ΔΠΙΛΟΓΟ 

                                                                                                           Tout est histoire 

                                                                                                    Σα πάληα είλαη Ιζηνξία 

 

     Δ δηαηχπσζε απηή ηεο George Sand ππνδειψλεη ηελ επξχηεηα ηνπ θάζκαηνο ηεο 

Εζηνξίαο. Σν ζρνιείν δελ έρεη ζηφρν λα πξνεηνηκάζεη κειινληηθνχο επαγγεικαηίεο 

ηζηνξηθνχο αιιά λα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζεη θαλείο ην παξειζφλ, λα 

βξίζθεη νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κε ηελ δηθή ηνπ επνρή, λα πξνβιεκαηηζηεί γηα ην 

πψο ζπλδέεηαη ην παξφλ κε φζα έγηλαλ ζην παξειζφλ. Γη’ απηφ ε δηδαζθαιία κηαο 

άιιεο ιηγφηεξν εζλνθεληξηθήο θαη ακπληηθήο ηζηνξίαο απφ απηή πνπ δηδάζθεη ζήκεξα 

ην ειιεληθφ ζρνιείν δελ απεηιεί ηελ εζληθή ηαπηφηεηα. Ώληηζέησο ζα πξέπεη λα γίλεη 

γλσζηφ φηη ε ηζηνξία δελ είλαη έλαο θιεηζηφο θαηάινγνο ζεκάησλ  ή θαηνξζσκάησλ 

αιιά εξσηήκαηα πνπ ζέηνπκε ζην παξειζφλ, κηα θξηηηθή ηθαλφηεηα πνπ δελ είλαη 

επηθίλδπλε αιιά κπνξεί λα γίλεη ζηέξεε βάζε γηα νξζνινγηθή αληηκεηψπηζε 

ζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ.  

     Σν κάζεκα ηεο Εζηνξίαο ζα 

πξέπεη λα θηλείηαη ζε 

δηαθνξεηηθά, θάζε θνξά, 

επίπεδα θαη λα ραξαθηεξίδεηαη 

απφ έληνλε δηαζεκαηηθφηεηα θαη 

έξεπλα. Έηζη κφλν ζα θαηαθέξεη 

λα δηαηεξήζεη δσληαλφ ην 

ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ησλ 

καζεηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

ζα επηηχρεη ηνπο πξαγκαηηθνχο 

ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηνπ, θαζψο 

ε έλλνηα «Σνπηθή Εζηνξία»  

πεξηιακβάλεη σο ππάιιειεο ηελ 

«Εζηνξία ηεο ηδηαίηεξεο 

παηξίδαο», ηελ «Εζηνξία ηεο πεξηνρήο» θαη ηελ «Εζηνξία ηεο επξχηεξεο πεξηθέξεηαο» 

γη’ απηφ θαη είλαη δπλαηφλ λα εθθξαζηεί σο πνιεν -ηζηνξία ή ηζηνξία ηεο πφιεο. 

     ηε ζχγρξνλε επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηεο Βλσκέλεο Βπξψπεο θαη ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, ε Σνπηθή Εζηνξία απνηειεί γηα ηνλ ζεκεξηλφ πνιίηε φρη κφλν 

έλαλ ηξφπν δηακφξθσζεο ηζηνξηθήο θαη εζληθήο ζπλείδεζεο αιιά θαη έλαλ απφ ηνπο 

άμνλεο δηακφξθσζεο κηαο λέαο ηαπηφηεηαο, ε νπνία ζπλδπἀδεη ηα παιηά κε ηα 

θαηλνχξηα ζηνηρεία. Δ Σνπηθή Εζηνξία απνηειεί έλα κέζν άκπλαο ελάληηα ζηελ 

πνιηηηζκηθή αιινηξίσζε αιιά θαη έλαλ ηξφπν αλάπηπμεο ηεο εθηίκεζεο θαη ηεο 

απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο (Ώζσλίηεο & Παππάο, 2006).  

     Εδηαίηεξα ην κάζεκα ηεο Σνπηθήο Εζηνξίαο νθείιεη λα έρεη «ππνρξεσηηθή» κνξθή. 

Θα πξέπεη λα ππάξμεη κία δεκηνπξγηθή παξέκβαζε ζηα ζρνιηθά βηβιία κε παθέηα 

Σνπηθήο Εζηνξίαο πξνο φθεινο ηεο ηζηνξηθήο παηδείαο ησλ παηδηψλ: 

Βηθνλνγξαθεκέλν θαη άιιν επνπηηθφ πιηθφ, απνζπάζκαηα πξσηνγελψλ θαη 

δεπηεξνγελψλ θεηκέλσλ – πεγψλ, ζρεηηθέο αζθήζεηο θαη επξχηεξεο δεκηνπξγίεο 
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νκάδσλ καζεηψλ πνπ ζα ζπληειέζνπλ ζηελ αλαλέσζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Εζηνξίαο 

ελ γέλεη κέζα ζην πλεχκα ηνπ ζρνιείνπ εξγαζίαο. 

     Οη ηξάπεδεο παθέησλ Σνπηθήο Εζηνξίαο αλά νκάδα ζρνιείσλ είλαη δπλαηφλ θαη’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν λα ζπγθεληξψζνπλ ηα πξψηα ηνπο θεθάιαηα ηζηνξηθήο γλψζεο, 

εθιατθεπκέλεο κέζα απφ ηελ παηδηθή θαη λεαληθή πξννπηηθή, δσληαλά εξεζίζκαηα 

ζπγγελψλ θαη θίισλ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αλάινγσλ projects. 

     Έλα ηέηνην δίθηπν Σνπηθήο Εζηνξίαο θαίλεηαη φηη ζα κπνξνχζε λα απισζεί θαη έμσ 

απφ ηα ζρνιηθά πιαίζηα θαη λα εηζρσξήζεη απξφζθνπηα ζην άκεζν θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ζπκβάιινληαο ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπιινγηθήο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο 

θαη ελζπλαίζζεζεο. Αελ αθνξά ινηπφλ κφλν ηνπο ληφπηνπο αιιά θαη ηνπο αλζξψπνπο, 

πνπ ε εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε, νη δησγκνί θάζε κνξθήο ή ε πξνζσπηθή 

ειεχζεξε επηινγή ηνπο ηνπο νδήγεζαλ ζε μέλνπο ηφπνπο θαη έρνπλ εμίζνπ ην 

δηθαίσκα αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε λα γλσξίδνπλ ηνπο βαζηθνχο ζηαζκνχο απφ ηελ 

ηζηνξία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ πνπ δνπλ  θαη ηνλ επξχηεξν ρψξν σο ηφπν –

ηζηνξηθφ κέγεζνο, γηα κηα δεκηνπξγηθή θαη φρη παζεηηθή έληαμή ηνπο ζ’ απηφλ. 

     Μέζα ζηελ Σνπηθή Εζηνξία κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ε ηζηνξηθή αγσγή 

εηξήλεο, ε νπνία απνηειεί έλα θεθάιαην δηδαθηηθήο πνπ ε αμηνπνίεζή ηνπ ζην κέιινλ 

δεκηνπξγεί ειπίδεο γηα κηα αλζξσπφηεηα κε ιηγφηεξε δπζηπρία θαη πεξηζζφηεξε 

αλζξσπηά. Ώγγίδνληαο θιέγνληα θνηλσληθά δεηήκαηα, φπσο απηφ ηεο πξνζθπγηάο, νη 

καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο επεξγεζίεο ηνπ αγαζνχ ηεο εηξήλεο θαη πηνζεηνχλ ζην 

κέιινλ σο παγθφζκηνη ελεξγνί πνιίηεο αλάινγεο ζπκπεξηθνξέο.    
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ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ 3 

Ώγαπεηνί γνλείο,  

     ηε ζχγρξνλε επνρή πνπ δνχκε, ε ρψξα καο καζηίδεηαη έληνλα απφ ην θνηλσληθφ 

θαηλφκελν ηεο πξνζθπγηάο. Καζεκεξηλά έξρνληαη ζηε ρψξα καο πιήζνο κεηαλαζηψλ 

θαη πξνζθχγσλ απφ ρψξεο ηεο Ώλαηνιήο θαζψο ε ρψξα ηνπο βξίζθεηαη ζε εκπφιεκε 

θαηάζηαζε. 

     Έρνληαο νινθιεξψζεη φια ηα καζήκαηα, ζα ήζεια λα ζαο ελεκεξψζσ φηη γηα ηηο 

επφκελεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο ζα αζρνιεζνχκε κε έλα ζρέδην εξγαζίαο, γλσζηφ σο 

project, κε ηίηιν «Θεζζαινλίθε: ΐηψζηκε Πφιε, Σν Ώζηηθφ Μνλνπάηη ηεο Σνχκπαο». 

Οη καζεηέο ζα γλσξίζνπλ κέζα ζε απηφ ηνλ κήλα ηε γεηηνληά ηνπο, ηελ Σνχκπα θαη 

ηελ Σνπηθή ηεο Εζηνξία. Θα αλαθαιχςνπλ φηη ε πξνζθπγηά ππήξρε απφ πνιχ παιηά 

θαη φηη ε γεηηνληά ηνπο ε Σνχκπα δεκηνπξγήζεθε απφ πξφζθπγεο. 

     Θα εξγαζηνχλ απηνδχλακα θαη είλαη πηζαλφ φηη θάπνηεο νκάδεο απφ καζεηέο ζα 

ζπλαληεζνχλ θαη έμσ απφ ηηο ψξεο ηνπ ζρνιείνπ, ζε θάπνην ζπίηη, γηα λα 

δηεθπεξαηψζνπλ νξηζκέλεο εξγαζίεο. Θα επηζθεθηνχκε θηήξηα θαη νξγαληζκνχο πνπ 

ππάξρνπλ ηξηγχξσ θαη ζα θάλνπλ κία ζπζρέηηζε θαη ζχγθξηζε κε ην παξφλ, ην 

παξειζφλ θαη ην κέιινλ. 

     θνπφο ηνπ project είλαη νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ ηελ πξνζθπγηά ηνπ ηφηε θαη ηνπ 

ζήκεξα θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο ελζπλαίζζεζεο αιιά θαη ηεο εηξήλεο. 

Να κάζνπλ λα εληνπίδνπλ θαη λα ιχλνπλ ηα πξνβιήκαηα απφ θνηλνχ. Να 

θαιιηεξγεζεί ε έλλνηα ηνπ παγθφζκηνπ ελεξγνχ πνιίηε θαη λα πηνζεηεζεί απηή ε 

ζπκπεξηθνξά ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο αξγφηεξα.  

     ε φιε απηή ηελ πξνζπάζεηά καο ζα κπνξνχζαηε λα καο βνεζήζεηε ςάρλνληαο θαη 

βξίζθνληαο παιηέο θσηνγξαθίεο, αληηθείκελα θαη έγγξαθα απφ ηνπο πξνγφλνπο ζαο 

θαζψο θαη λα δψζεηε πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαγσγή ηεο νηθνγέλεηά ζαο ζην παηδί 

ζαο.  

     ην ηέινο ηνπ project κε ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ζα ζαο παξνπζηάζνπκε απηά 

πνπ δεκηνχξγεζαλ ηα παηδηά. Βιπίδσ λα ζπκθσλείηε κε φζα αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ. αο πεξηκέλσ φκσο θαη απφ θνληά ηελ Πέκπηε 14 Ματνπ θαη ψξα 18:00 

ην απφγεπκα  γηα αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο. 

                                                                                                           

                                                                                                                   Με ζεβαζκφ, 

 

                                                                                                       Δ δαζθάια ηεο ηάμεο 

 

 

                                                                                                       Ώιεμάλδξα ηακνχιε 

.   
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ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ 4 
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ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ 5

 Σο μονηέλο εθαπμογήρ ηηρ Φιλοζοθίαρ για Παιδιά 
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ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ 6 

Γιαλογική μέθοδος 

Αηάηαμε ζξαλίσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Βϋ 

ΟΜΑΔΑ Αϋ 

ΟΜΑΔΑ Δϋ 

ΟΜΑΔΑ Γϋ 

Γϋ 

Δϋ Αϋ 

Βϋ 
ΚΕΝΗ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
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ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ 7 

 

ΐξεο θάπνηνλ απφ ηελ ηάμε πνπ … 

 

Σνπ αξέζεη ην 

δηάβαζκα 

ηνλ ειεχζεξν ρξφλν 

ηνπ αζρνιείηαη κε ηνλ 

αζιεηηζκφ. 

 

 

(εκείσζε ην άζιεκα) 

Έρεη γελέζιηα έλαλ κήλα 

ηνπ ρεηκψλα 

 

 

 

(εκείσζε ηνλ κήλα) 

Έρεη αδέιθηα 

κεγαιχηεξα απφ 

απηφλ/απηήλ 

Οη γνλείο ηνπ 

εξγάδνληαη θαη νη δπν 

Έξρεηαη ζην ζρνιείν 

κε ηα πφδηα 

Βθθιεζηάδεηαη ζην λαφ 

ηνπ Ώγίνπ Θεξάπνληα 

Μαζαίλεη αγγιηθά 

θαη γεξκαληθά 

Σν αγαπεκέλν ηνπ 

θαγεηφ είλαη ην θξέαο 

κε παηάηεο 

Έρεη πεξηζζφηεξα απφ 

ηξία δεπγάξηα 

αζιεηηθά παπνχηζηα 

Σνπ αξέζνπλ ηα 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα 

 

 

(εκείσζε ην παηρλίδη) 

Πεγαίλεη ζπίηη κεηά 

ην ζρνιείν κφλνο ηνπ 

Μαζαίλεη θάπνην 

κνπζηθφ φξγαλν 

 

 

 

(εκείσζε ην φξγαλν) 

Υάξηζε θάηη απφ ηα 

ξνχρα ηνπ ή ηα 

παηρλίδηα ηνπ γηαηί δελ 

ην ρξεηαδφηαλ πηα 

 

εκείσζε ηη ήηαλ 

απηφ) 

Έρεη πάεη δηαθνπέο ζηε 

Θάζν 

Έρεη ρσξηφ 

 

 

 

 

(εκείσζε ην φλνκα 

ηνπ ρσξηνχ) 

Πήγε ηνπιάρηζηνλ 

ηξεηο θνξέο ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν 

 

 

(εκείσζε ηηο ηαηλίεο 

πνπ είδε) 

Έρεη παίμεη ζε 

ζεαηξηθφ έξγν 

 

 

 

ε πνην; 

Βίλαη κέινο ζε κηα 

βηβιηνζήθε 

Καηεβαίλεη ζπρλά 

ζην θέληξν ηεο πφιεο 

Άζθεζε:  Φάρλσ θαη βξίζθσ απαληήζεηο ζε φια ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα. Ο πξψηνο 

πνπ ζα ηα ζπκπιεξψζεη φια, θάλεη Bingo.  
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ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ 8 

Τίτλοσ: Θεςςαλονίκη: Βιώςιμη πόλη, το αςτικό μονοπάτι τησ Τοφμπασ 

Μάκθμα: Ιςτορία – Τοπική Ιςτορία 

Τάξθ: Ε’ Δημοτικοφ 

Χρονικι διάρκεια: 18+ ώρεσ 

 

Δμπλεκόμενερ γνωζηικέρ πεπιοσέρ – ύνδεζη με ηο αναλςηικό ππόγπαμμα 

          ηε δηδαζθαιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο εκπιέθνληαη δηαθνξεηηθέο 

γλσζηηθέο πεξηνρέο φπσο: Γιψζζα, Λνγνηερλία, Γεσγξαθία, Μνπζηθή, Ώηζζεηηθή 

Ώγσγή, Βηθαζηηθά, Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Θέαηξν, Νέεο Σερλνινγίεο. Σν ζέκα είλαη 

πξνζαξκνζκέλν γηα ην κάζεκα ηεο  Εζηνξίαο ηεο Β΄ ηάμεο ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ ( 

Εδηαίηεξα ζα γίλεη ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Σνπηθήο ηζηνξίαο θαη νη καζεηέο 

ζα απαζρνινχληαη θαηά ηελ ψξα ηεο Βπέιηθηεο Γψλεο).   

     Δ αθνξκή γηα ην project  ζα δνζεί κέζα απφ κηα απιή επίζθεςε ζηε βηβιηνζήθε 

ηεο γεηηνληάο. Οη εξσηήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηα θηήξηα πνπ ζπλαληάκε αιιά θαη γηα 

ηνπο δξφκνπο πνπ πεξπαηάκε ζα απνηειέζνπλ ηελ αξρή γηα έλαλ δηάινγν κε ηα παηδηά 

πνπ ζα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα ην μεθίλεκα ηνπ project. 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ ηων μαθηηών 

       Οη καζεηέο πξέπεη  λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή 

δηδαζθαιία κάζεζεο θαζψο θαη ηε δηεξεπλεηηθή / αλαθαιππηηθή  κέζνδν. Θα 

πξέπεη λα ρεηξίδνληαη αξθεηά θαιά ηηο Νέεο Σερλνινγίεο (ππνινγηζηέο, 

δηαδίθηπν, εθηππσηέο, ηακπιέηεο, θ.η.ι ) 

        ε επίπεδν γλψζεσλ νη καζεηέο  δελ ρξεηάδεηαη λα έρνπλ δηδαρζεί θάπνην 

ηδηαίηεξν θεθάιαην ηεο Εζηνξίαο. 

 

Σκοπόσ και Στόχοι 

Σκοπόσ 

 Να γνωρίςουν οι μακθτζσ τθ γειτονιά τουσ ςε τοπικό επίπεδο και να αναγάγουν τισ 

γνϊςεισ τουσ ςε παγκόςμιο πεδίο με ςκοπό τθ διαμόρφωςθ ενόσ παγκόςμιου 

πολίτθ. 

Στόχοι 

 να κατανοιςουν το ιςτορικό πλαίςιο τισ περιοχισ  τθσ Τοφμπασ, 

 να γνωρίςουν ιςτορικά γεγονότα μζςα από τθν ανάγνωςθ των πθγϊν, 
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 να καλλιεργθκεί θ ενςυναίςκθςθ των μακθτϊν για τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ των 

παλαιότερων κατοίκων, 

 να γνωρίςουν τθ γειτονιά ςτθν οποία ηουν όςον αφορά τα κτιρια, τισ οδοφσ, τισ 

πλατείεσ κ.τ.λ. 

 να προβλθματιςτοφν και να ευαιςκθτοποιθκοφν απζναντι ςε ςφγχρονα κακθμερινά 

προβλιματα (ςυμπολίτεσ με ειδικζσ ανάγκεσ, πρόςφυγεσ, ορφανά), αναπτφςςοντασ 

αξίεσ όπωσ: αλλθλεγγφθ, υπευκυνότθτα, δικαιοςφνθ, ςεβαςμό, 

 να αναπτφξουν περιβαλλοντικι  ςτάςθ, 

 να εκτιμιςουν τθ ςυμβολι των ανκρϊπων του άμεςου περιβάλλοντόσ τουσ και, 

κατ’ επζκταςθ, τθ δικι τουσ ςυμμετοχι ςτθ δθμιουργία τισ ιςτορίασ του τόπου 

τουσ, 

 να εντάξουν τθν ιςτορία του τόπου τουσ ςτθ Γενικι Ιςτορία, 

 να αναγνωρίςουν τα διαφορετικά είδθ ιςτορικϊν πθγϊν, 

 να ςυλλζγουν, να ςυγκρίνουν, να επιλζγουν, να ταξινομοφν και να ςυςχετίηουν 

πλθροφορίεσ με κριτιριο τθ ςυνάφειά τισ ωσ τισ το αντικείμενο που μελετοφν, 

 να αςκθκοφν ςτθν πρακτικι του προςχεδιαςμζνου προφορικοφ λόγου, 

 να αςκθκοφν ςτθν παραγωγι γραπτοφ λόγου, 

 να αςκθκοφν ςτθν παρουςίαςθ των εργαςιϊν τουσ, 

 να καλλιεργιςουν τθ δθμιουργικότθτά τουσ, 

 να χρθςιμοποιιςουν τισ Νζεσ Τεχνολογίεσ, 

 να αναπτφξουν δεξιότθτεσ διερεφνθςθσ, επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, 

 να αςκθκοφν ςτθ διακεματικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ, 

 να προςεγγίςουν τθν πολυπλοκότθτα, τθν αλλθλεπίδραςθ, τουσ ανκρϊπουσ, τισ 

αςχιμιεσ και να διδαχκοφν από αυτζσ. 

 

Ιςτορικό ερώτημα 

 

Ποια είναι θ ιςτορία τθσ περιοχισ τθσ Τοφμπασ; Ποια είναι θ κατάςταςθ ςιμερα; 

Υποερωτήματα 

 Τι ςυμβαίνει ςτθ γειτονιά τθσ Τοφμπασ; 
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 Πϊσ είναι θ κακθμερινι ηωι των κατοίκων τθσ; Τι νιϊκουν; Πϊσ τθν περιγράφουν 

οι ίδιοι οι κάτοικοι; 

 Τι κα μποροφςε να αλλάξει προσ το καλφτερο και πϊσ; 

Διδακτική Μεθοδολογία: Η ςυγκεκριμζνθ διδακτικι πρόταςθ ςχεδιάςκθκε ωσ ςχζδιο 

Συνεργατικισ Ζρευνασ (Project). Δθλαδι αποτελεί ζναν τρόπο βιωματικισ διδαςκαλίασ ςτθν 

οποία ςυμμετζχει αποφαςιςτικά όλθ θ τάξθ και είναι υπεφκυνθ ςτο ςφνολό τθσ για τθ 

διαμόρφωςθ και διεξαγωγι τισ μακθςιακισ διαδικαςίασ. Η βαςικι δομι του Project 

ακολουκεί τα παρακάτω ςτάδια: 

1. Επιλογι Θζματοσ – ευαιςκθτοποίθςθ μακθτϊν/τριϊν. 

2. Συγκρότθςθ ομάδων, χωριςμόσ ςε υποομάδεσ και κακοριςμόσ ςκοποφ και ςτόχων. 

3. Εντοπιςμόσ των κεματικϊν υπο-ενοτιτων.  

4. Συλλογι Δεδομζνων. 

5. Ανατροφοδότθςθ. 

6. Επαναπροςδιοριςμόσ και επεξεργαςία ςτόχων. 

7. Προγραμματιςμόσ των δραςτθριοτιτων που κα πραγματοποιθκοφν κατά τθ 

διάρκεια του Project. 

8. Σφνκεςθ – ταξινόμθςθ και αρχειοκζτθςθ υλικοφ. 

9. Οργάνωςθ τισ παρουςίαςθσ. 

10. Τελικι παρουςίαςθ /διάχυςθ αποτελεςμάτων. 

11. Ανατροφοδότθςθ – Αξιολόγθςθ 

Μζςα από το Project οι γνϊςεισ αποκτϊνται με τθ ςυνεργαςία, τθν ανταλλαγι απόψεων, 

τθν παρατιρθςθ εξζλιξθσ φαινομζνων (εργαςτθριακζσ αςκιςεισ) και τθν περιγραφι 

εμπειριϊν. Ακόμθ, οι μακθτζσ εκφράηουν τισ απορίεσ τισ και ηθτοφν εξθγιςεισ από τισ 

ςυμμακθτζσ τισ, ενϊ παράλλθλα ενδυναμϊνεται το ενδιαφζρον τισ για το διδακτικό 

αντικείμενο (Helm, J., Katz, L., 2002). 

Ωσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ επιλζγουμε:  

 τθν ομαδοςυνεργατική και  

 τθν διερευνητική/ αποκαλυπτική.  

Κατά τθν ομαδοςυνεργατική, οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ τθσ τάξθσ χωρίηονται ςε ομάδεσ 

και εργάηονται ςυνεργαηόμενοι μεταξφ τουσ, χωρίσ τθν άμεςθ κακοδιγθςθ του 

διδάςκοντοσ για να πραγματοποιιςουν ςυγκεκριμζνουσ παιδαγωγικοφσ και διδακτικοφσ 

ςκοποφσ και ςτόχουσ. Η διδαςκαλία αυτι δεν αποβλζπει μόνο ςτθ μετάδοςθ γνϊςεων, 

αλλά ςτθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ του μακθτι. Χαρακτθριςτικό 

γνϊριςμα τθσ εργαςίασ ςε ομάδεσ κεωρείται θ μακθτικι μικρο-ομάδα θ οποία αποτελεί το 

βαςικό άξονα πραγματοποίθςθσ των διδακτικϊν και μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων ςτα 
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πλαίςια των οποίων αναπτφςςονται ςυνεργατικζσ ςχζςεισ μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ με 

ςκοπό τθν ενεργοποίθςθ όλων για τθν κατάκτθςθ και αξιοποίθςθ τθσ γνϊςθσ, για τθν 

προϊκθςθ τθσ προςωπικισ τθσ μάκθςθσ αλλά ταυτόχρονα και τθσ μάκθςθσ των υπόλοιπων 

μελϊν τθσ ομάδασ (Αβζρωφ, 1994).  

Η διερευνητική/αποκαλυπτική μζκοδοσ βαςίηεται κυρίωσ ςτα ερωτιματα και τισ απορίεσ 

που διατυπϊνουν οι μακθτζσ/τριεσ και λιγότερο ςτθν επικζντρωςθ ςτθν διδακτζα φλθ από 

τον/τθν εκπαιδευτικό. Αυτό ςθμαίνει πωσ το κάκε άτομο ακολουκεί τθ δικι του διαδρομι 

ςτθν οργάνωςθ τισ γνϊςθσ και είναι πιο ςθμαντικό το «πωσ μακαίνει» κι όχι θ απλι 

παράκεςθ πλθροφοριϊν. Ζτςι, είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηουν τισ επιπλζον ανάγκεσ τουσ 

για γνϊςθ, εμβάκυνςθ και αναηιτθςθ ςχετικά με το ςυγκεκριμζνο κζμα ι φαινόμενο που 

μελετοφν. 

Ο ρόλοσ του δαςκάλου: Αν και μακθτοκεντρικι θ  διδαςκαλία δεν μειϊνεται θ ςθμαςία του 

ρόλου του εκπαιδευτικοφ, ο οποίοσ επθρεάηει άμεςα τθν ομαλι λειτουργία τθσ ομάδασ, 

αλλά και τα μακθςιακά αποτελζςματα που προκφπτουν. Ειδικότερα, καλείται να είναι 

κυρίωσ ςυμβουλευτικόσ, ςυνεργατικόσ και κακοδθγθτικόσ. Ταυτόχρονα, προτιμάται να μθν 

επεμβαίνει ςτθν εργαςία των ομάδων και να αρνείται να δίνει γριγορεσ απαντιςεισ. Είναι 

επιτρεπτι θ παρζμβαςθ μόνο για τθ λφςθ αποριϊν ι όταν κρίνεται απαραίτθτθ. 

Μζςα Διδαςκαλίασ: Τα παιδιά κα δουλζψουν πάνω ςε προτεινόμενα φφλλα εργαςίασ που 

ζχουν δθμιουργθκεί ςχετικά με τθν περιοχι τθσ Τοφμπασ. 

Εργαλεία: Απαραίτθτεσ είναι οι πθγζσ που δίνονται ςτισ ομάδεσ, δθλαδι οι πλθροφορίεσ 

από  θμερολόγια προςφφγων και φωτογραφικό υλικό από βιβλία ςχετικά με τθν ιςτορία 

τθσ Τοφμπασ . Η χριςθ του ηλεκτρονικοφ υπολογιςτή κρίνεται απαραίτθτθ για να 

πραγματοποιιςουν οι ομάδεσ τθν ζρευνά τουσ. Επιπλζον, προτείνεται θ παρακάτω 

ιςτοςελίδα για τθν διευκόλυνςθ τθσ ζρευνά τουσ http://www.culture.thessaloniki.gr/. Η 

ιςτοςελίδα αυτι είναι του Κζντρου Ιςτορίασ Θεςςαλονίκθσ( Κ.Ι.Θ.) που ςτεγάηεται ςτο 

Μζγαρο Μπίλλθ ςτθν πλατεία Ιπποδρομίου  και επιμελείται τθ ςυγκζντρωςθ όλου του 

ιςτορικοφ υλικοφ που υπάρχει για τθ Θεςςαλονίκθ. 

 

Διδακτικζσ Ώρεσ: Ζνα Project δεν περιορίηεται ςε ςυγκεκριμζνα όρια χρόνου. Υπάρχει 

ελευκερία επιλογισ από τον/τθν εκπαιδευτικό να προςαρμόςει τθ διάρκεια του Project 

ςτον ςχολικό χρόνο ανάλογα με τουσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ που ζχει κζςει. Ζτςι, ζνα 

ςχζδιο διδαςκαλίασ μπορεί να διαρκζςει και μία ολόκλθρθ ςχολικι χρονιά, αλλά και 

ςυγκεκριμζνεσ διδακτικζσ ϊρεσ. Το παρόν ςχζδιο ςφμφωνα με όλα τα παραπάνω και τισ 

δραςτθριότθτεσ που ςχεδιάςκθκαν μπορεί να διαρκζςει από 18+ διδακτικζσ ώρεσ ϊςτε να 

ολοκλθρωκοφν με ςυνζπεια όλα τα ςτάδια.  

 

 

 

http://www.culture.thessaloniki.gr/
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Οργάνωςη τησ τάξησ 

    Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε 4 ομάδεσ . Οι ομάδεσ δεν κα πρζπει να είναι μεγαλφτερεσ των 

πζντε ατόμων και κα πρζπει να  είναι ανομοιογενείσ (όςον αφορά το φφλο, εκνικότθτα, 

γνϊςεισ, δυνατότθτεσ). Στθν τάξθ κα πρζπει να υπάρχουν χάρτεσ, θλεκτρονικόσ  

υπολογιςτισ, ςφνδεςθ με διαδίκτυο και εκτυπωτισ. Η κάκε ομάδα αναλαμβάνει από ζνα 

φφλλο εργαςίασ και αςχολείται ομαδικά με τισ δραςτθριότθτεσ που τισ δίνονται. 

Το παρακάτω δίνεται ενδεικτικά: 

 Φωτογράφοι,  φωτογραφικό υλικό για τθν Τοφμπα τότε και ςιμερα και ςφνδεςθ με 

τα αποςπάςματα από τισ μαρτυρίεσ των προςφφγων 

 Ιςτορικοί – Βιογράφοι, Καταγραφι ςυνεντεφξεων, άνκρωποι  

 Αρχιτζκτονεσ, κτιρια τθσ περιοχισ 

 Οικολόγοι, εναςχόλθςθ με το ρζμα τθσ Τοφμπασ( Υφανζτ) 
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 Τοποκεςία - Όνομα                                                                                                 οδοί και πλατείεσ 

                                                                  

                                                          Κτιρια με ιςτορία                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                                                          Κάτοικοι 

 

                             

                                        

                                                                                                                                             Ιςτορία 

 

 

                                                                                                       Σφλλογοι 

 

                                                 Εκκλθςίεσ και ςχολεία 

Χλωρίδα και πανίδα  

Τθσ περιοχισ 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟΥΜΠΑ 
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Ανάλςζη και δπαζηηπιόηηηερ 

 

1. Σνπνζεζία – λνκα 

Πνχ είλαη ρηηζκέλε; ( Βληνπηζκφο ζην ράξηε ηεο ζέζεο ηεο θαη ηεο ζέζεο ησλ 

γεηηνληθψλ πεξηνρψλ). Ώπφ πνχ πήξε ην φλνκά ηεο; 

Αηαρσξηζκφο ζε Άλσ θαη Κάησ Σνχκπα. 

 

 

2. Εζηνξία ηεο πεξηνρήο 

Πφηε, γηαηί, πψο, πνχ, πνηνη; 

 

 

3. Οδνί – Πιαηείεο 

Ολνκαζίεο θεληξηθψλ δξφκσλ θαη πιαηεηψλ ( πιαηεία Μηθξαζηαηηθνχ θαη 

Θξαθηθνχ Βιιεληζκνχ, Πιαηεία Ββξαίσλ Μαξηχξσλ) 

 

 

4. Κάηνηθνη 

Διηθίεο, Βπαγγέικαηα, Θξεζθεία, Βπαγγέικαηα, Βζληθφηεηεο, Πιεζπζκφο 

 

 

5. Κηήξηα κε ηζηνξία 

Εππνθξάηεην λνζνθνκείν, ΐξεθνθνκείν Άγηνο ηπιηαλφο, Βξγνζηάζην 

Τθαλέη, Παπάθεην Οξθαλνηξνθείν 

 

 

 

6. χιινγνη 

Πνιηηηζηηθνί( χιινγνο θίισλ Σνχκπαο: ε Έλσζε) 

Ώζιεηηθνί ( γήπεδν ηεο Σνχκπαο, Πνιηηηζηηθφ θέληξν δήκνπ, δεκνηηθφ 

θνιπκβεηήξην) 

ΐηβιηνζήθε Κσλζηαληηλνππφιεσο 

Μνπζεία ( Παηδηθφ κνπζείν Θεζζαινλίθεο, Λανγξαθηθφ κνπζείν ζην 72
ν
 

δεκνηηθφ ζρνιείν) 

Βθεκεξίδεο ( Σα λέα ηεο Σνχκπαο) 

 

 

7. Βθθιεζίεο – ρνιεία 

Βθθιεζία Ώγίνπ Θεξάπνληα 

Βθθιεζία Ώγίνπ Φαλνπξίνπ 

Βθθιεζία Ώγίαο ΐαξβάξαο 

83
ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν 



119 
 

72
ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν 

26
ν
 – 80

ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν 

 

 

 

 

8. Υισξίδα – Παλίδα 

Ρέκα ηεο Τθαλέη 

Κήπνο ζρνιείνπ 

Ώλαθχθισζε 

Αηαρείξηζε απνξξηκκάησλ 

 

 

 

 

Γπαζηηπιόηηηερ  

 

1. Βπηζθέςεηο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο , ζπκπιήξσζε θχιισλ 

εξγαζίαο, θσηνγξαθίεο θαη βίληεν 

2. Καηαγξαθή πξνθνξηθψλ θαη ερνγξαθεκέλσλ καξηπξηψλ 

ειηθησκέλσλ αλζξψπσλ θαη εηδηθψλ επηζηεκφλσλ πνπ δνπλ 

ζηελ πεξηνρή 

3. Βξσηεκαηνιφγηα 

4. Βλαζρφιεζε κε παιηφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη καξηπξίεο 

(εκεξνιφγηα) 

5. Μαθέηα ηεο πεξηνρήο 

6. Κήπνο ζην ζρνιείν 

7. Ώλαθχθισζε 

8. Σειηθή παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο 

 

Δπγαλεία 

Αηαδίθηπν, εγθπθινπαίδεηεο, βηβιία, ράξηεο, θηλεηφ, θσηνγξαθηθή 

κεραλή,ππνινγηζηήο,  
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Βιβλιογπαθία 

 

Γεσξγνχιεο Παλαγηψηεο (2002), Δ Σνχκπα ησλ πξνζθχγσλ, 

Θεζζαινλίθε, Κέληξν Εζηνξίαο Θεζζαινλίθεο 

Κεξαζίδεο ίκνο (1998), Δ Θεζζαινλίθε θαη ε Σνχκπα κέζα απφ 

ηα κάηηα κνπ: Δ πνξεία κνπ ζην ρσξνρξφλν ηεο πφιεο κέζα απφ 

10 ηζηνξίεο, Θεζζαινλίθε, Παξαηεξεηήο 

Κεξαζίδεο ίκνο (1995), Σν ηξακ: Αέθα ηζηνξίεο γηα ηα ζθνηεηλά 

ρξφληα ζηελ Βιιάδα, ζηελ Θεζζαινλίθε, ζηελ Σνχκπα. Γεγνλφηα 

θαη απφερνη ηεο πξνζθπγηάο, ηεο θαηνρήο, ηνπ εκθπιίνπ, ηεο 

εμνξίαο, Θεζζαινλίθε, Παξαηεξεηήο 

Κνξνβίλεο Θσκάο (2003),  Σν ρηηθηφ ηεο  Άλσ Σνχκπαο, εθδφζεηο 

Εαλφο 

Μπέζπαξεο Πέηξνο (2000), Δ ηζηνξία ηνπ Γπκλαζίνπ Σνχκπαο, 

Θεζζαινλίθε, ηεξέσκα 

 

Ιζηοζελίδερ 

https://el.wikipedia.org/wiki/Τούμπα_Θεζζαλονίκης 

toumba.web.auth.gr 

odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2467 

wikimapia.org/8895974/el/Αναζκαθές-Πξντζηνξηθνύ-νηθηζκνύ-

Τούμπας 

www.slideshare.net/efivlachou/ss-48819989 

history-of-macedonia.com/2009/08/02/Αnaskafi-toumpa-

thessalonikeis 

parallaximag.gr/thessaloniki/chartis-tis.../5-orees-istories-stin-

toumpa 

www.academia.edu/.../H_ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ_ΑΝΑΣΚΑΦΗ_Σ

ΗΝ_. 

https://el.wikipedia.org/wiki/Τούμπα_Θεσσαλονίκης
http://www.slideshare.net/efivlachou/ss-48819989
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ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Π 

Ι 

Ν 

Α 

Κ 

Α 

Σ 

 

ΟΜΑΔΑ Α 

ΟΜΑΔΑ Β 

ΟΜΑΔΑ Γ 

ΟΜΑΔΑ Δ 

υπολογιςτισ 

ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ 
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ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ 10 

Φχιιν εξγαζίαο 

λνκα:……………………………………………………………………………….. 

Άζκηζη 

 

πκπιήξσζε ηηο ζηήιεο ηνπ πίλαθα, αθνχ παξαηεξήζεηο πξνζεθηηθά: 

 

Σι βλέπω κάθε μέπα ζηο 

δπόμο από ηο ζπίηι μος ζηο 

ζσολείο; 

Σι έσει η γειηονιά ηηρ 

Σούμπαρ; Σι ςπάπσει ζε 

αςηήν; 

Σι θα ήθελα να επιζκεθηώ 

ζηη γειηονιά μος; 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 



123 
 

 

ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ 11 

Βίκαζηε πποζεκηικά ζθεπηφκελνη φηαλ: 

 θεθηφκαζηε φ,ηη ιέγεηαη  

 Ώθνχκε ηνπο άιινπο πξνζεθηηθά 

 Ώηζζαλφκαζηε πψο ληψζνπλ νη άιινη 

 Αε δηαθφπηνπκε 

 Πεξηκέλνπκε ηε ζεηξά καο 

 

Βίκαζηε ζςνεπγαηικά ζθεπηφκελνη φηαλ: 

 πδεηάκε κεηαμχ καο 

 Αεκηνπξγνχκε ηδέεο  

 Βίκαζηε θηιηθνί θαη εμππεξεηηθνί 

 Μνηξαδφκαζηε ηηο εκπεηξίεο καο 

 Ανπιεχνπκε φινη  καδί 

 

Βίκαζηε δημιοςπγικά ζθεπηφκελνη φηαλ: 

 Κάλνπκε ζπζρεηίζεηο- ζπλδέζεηο 

 θεθηφκαζηε λέεο ηδέεο 

 Βμεηάδνπκε πηζαλφηεηεο 

 πγθξίλνπκε θαηαζηάζεηο/γεγνλφηα 

 Πξνηείλνπκε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 

Βίκαζηε κπιηικά ζθεπηφκελνη  φηαλ: 

 Κάλνπκε εξσηήζεηο γηα ηα πάληα 

 Βμεηάδνπκε ηηο ηδέεο καο 

 Ώηηηνινγνχκε /επηρεηξεκαηνινγνχκε 

 Φάρλνπκε γηα απνδείμεηο 

 Αηαηππψλνπκε ζπκπεξάζκαηα 

ΑΚΗΗ 

Δ θάζε νκάδα δηαιέγεη έλα απφ ηα παξαπάλσ( ε νκάδα Ώ ην πξψην, ε νκάδα ΐ ην 

δεχηεξν θ.η.ι.)θαη εηνηκάδεη κία αθίζα κε ηα ζπγθεθξηκέλα ιφγηα ζε έλα θχιιν Ώ3. 

Υξεζηκνπνηεί πνιιά ρξψκαηα θαη θάλεη έληνλα γξάκκαηα.  
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ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ 12 

 

4C posters 
As you’ll no doubt be aware, especially if you’ve been on one of my 
courses, we  get the most out of P4C if we  encourage an ethos of 
enquiry in the classroom rather than confine it to a slot once a week. I 
particularly favour keeping enquiries alive through working displays, 
letters home, philosophy jotters/journals and incidental discussion 
throughout the week. I also think it’s Important that we engage 
The children in reflecting on  P4C and their progress. 
 
One way we might do this is to prominently display something like these 
4C posters in the classroom and celebrate behaviours that promote 
particular types of thinking. You might also focus on one or two during a 
session, maybe using them as your ‘objective’  for the session. I should 
say that the statements are intentionally brief and certainly not 
comprehensive but they just help raise the profile of the 4Cs, which is 
Particularly important not only in P4C generally but also should your 
school decide to start a journey through the SAPERE Award Scheme.  
 
You might like to customize them too, which  is why they’ve been 
included as word documents rather than PDF files. They look good with 
some colour   and printed on A3 and laminated. You might display one in 
each corner of the classroom and every now and then ask the children to 
go and stand where they think they are in terms of their thinking for the 
activity – which may not be a P4C session. You should make the point 
though that they probably won’t have just been, for example, a caring 
thinker,but that they may feel they were more of a caring thinker than a 
critical thinker. The discussion   that could result from such an activity 
would again go A long way to developing meta--‐cognition – thinking 
about thinking.  
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We’re  CARING thinkers 
when we…  

 think about what’s said 

 listen to others  carefully 

 imagine how others feel  

 don’t interrupt 

 wait our turn 
 

We’re COLLABORATIVE thinkers  
When we … 

 speak to each other 
   •  build on  ideas 
   • are friendly & helpful 
   • share our experiences 
   • work together   
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We’re CREATIVE thinkers 
when we … 

 make connections 
  • think of new ideas  
  • explore possibilities 
  • compare things 
  • suggest alternatives 
 
 
We’ re CRITICAL thinkers 
when we … 

 ask ‘big idea’ questions 
• test our ideas 

 give good reasons 
 look for evidence 

 suggest conclusions 
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ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ 13  

Φχιιν εξγαζίαο 

λνκα: ……………………………………. 

Άζκηζη 1 

Ώπφ πνχ θξαηάεη ε ζθνχθηα κνπ; Ρσηάσ 

ζπγγελείο θαη γλσζηνχο, καζαίλσ γηα ηελ 

θαηαγσγή κνπ θαη ηελ γξάθσ ζηηο 

παξαθάησ ζεηξέο. ΐξίζθσ θαη ηα κέξε ζην 

ράξηε.  Ώλ γίλεηαη, θέξλσ θσηνγξαθίεο ή πξάγκαηα παιηά. 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………........................................................................................................... 
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Άζκηζη 2 

 

ρεδηάδσ ην δηθφ κνπ γελεαινγηθφ δέληξν. 

Κνιιάσ θσηνγξαθίεο θαη γξάθσ ιίγεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θαζέλα. 
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ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ 14 

Γεληίο ηαςηόηηηαρ   ………………………………………………………………                                        

Άζθεζε:  

Φάμε θαη ζπγθέληξσζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην ζηνηρείν ηεο Σνχκπαο πνπ έρεη 

αλαιάβεη ε νκάδα ζνπ. ηε ζπλέρεηα ζε κνξθή word εηνίκαζε έλα θείκελν πνπ λα ηηο 

πεξηθιείεη. Καιφ ζα ήηαλ λα ην εκπινπηίζεηο θαη κε θσηνγξαθίεο (κία παιηά θαη κία 

ζχγρξνλε). Σν θείκελν ζα έρεη ηε κνξθή άξζξνπ.  
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Γεληίο ηαςηόηηηαρ ηος γηπέδος ηηρ Σούμπαρ 

            Σν Γήπεδν ηεο Σνχκπαο (επίζεκε 

νλνκαζία: ηάδην ΠΏΟΚ) απνηειεί ηελ 

έδξα ηεο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο ηνπ ΠΏΟΚ 

( Παλζεζζαινλίθεηνο Ώζιεηηθφο κηινο 

Κσλζηαληηλνπνιηηψλ). Ώπφ ηελ ίδξπζή ηνπ 

ην 1926 αληηπξνζψπεπε ηε ρακέλε αζιεηηθή 

παξάδνζε ηεο Πφιεο, ηηο αμίεο θαη ηηο αξρέο 

ηεο ειιεληθήο θνηλφηεηαο θαη ηηο ρακέλεο 

αλακλήζεηο πνπ βξήθαλ θαηαθχγην ζηε 

Θεζζαινλίθε κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή. 

     Οη ηδξπηέο ηνπ έδσζαλ ζην φξακά 

ηνπο ην έκβιεκα ηνπ δηθέθαινπ αεηνχ 

ηνπ ΐπδαληίνπ, γηα λα ζπκβνιίδεη ηελ 

πξνέιεπζε ηνπ ζπιιφγνπ θαη λα 

δηαηεξήζεη ην φξακα ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο ζηηο επφκελεο 

γεληέο. Σα δπν θεθάιηα ηνπ αεηνχ 

θνηηάδνπλ ηελ Ώλαηνιή θαη ηε Αχζε. 

Σα θιεηζηά θηεξά ππελζπκίδνπλ ηνλ μεξηδσκφ απ’ ηελ παηξίδα. Ώθφκα θαη ηα 

ρξψκαηα ηνπ ΠΏΟΚ επηιέρζεθαλ ψζηε λα αλαδεηθλχνπλ έλαλ δηπιφ ζπκβνιηζκφ: ην 

καχξν σο έλδεημε πέλζνπο γηα ηελ απψιεηα ησλ ρακέλσλ παηξίδσλ θαη ην ιεπθφ γηα 

ηελ ειπίδα γηα έλα θαιχηεξν αχξην.  

πρλά αλαθέξεηαη σο Σνύκπα, πξνζδηνξίδνληαο ηελ νκψλπκε ζπλνηθία (Αήκνο 

Θεζζαινλίθεο, 4ν Αεκνηηθφ Αηακέξηζκα) ζηελ νπνία θαη βξίζθεηαη. Ο ρψξνο πνπ 

θηινμελεί ην γήπεδν ηνπ ΠΏΟΚ απνηέιεζε δσξεά ηεο νηθνγέλεηαο Αεδένγινπ ζηελ 

νκάδα, φπσο αξγφηεξα θαη ν ρψξνο ηνπ Κιεηζηνχ γεπέδνπ ηνπ ΠΏΟΚ.  

     Σν γήπεδν μεθίλεζε λα θαηαζθεπάδεηαη ην 1958 θαη νινθιεξψζεθε ην 1959. 

Ώξσγνί ζηελ αλέγεξζή ηνπ ππήξμαλ ε Γεληθή Γξακκαηεία Ώζιεηηζκνχ  θαη 

ην Τπνπξγείν Βζληθήο Άκπλαο. Ώξρηηέθηνλαο ηνπ έξγνπ ήηαλ ν Μελάο Σξεκπέιαο 

θαη πνιηηηθφο κεραληθφο ν Ώληψλεο Σξηγιηαλφο. εκαληηθή γηα ηελ αλέγεξζή ηνπ 

ππήξμε ε ζπλεηζθνξά θαη ησλ ίδησλ ησλ νπαδψλ ηεο νκάδαο, νη νπνίνη θιήζεθαλ δχν 

θνξέο λα ζπλδξάκνπλ νηθνλνκηθά, κέζσ ηνπ «Λαρείνπ ππέξ αλεγέξζεσο ηνπ λένπ 

ζηαδίνπ ηνπ ΠΑΟΚ» πνπ εμέδσζε ε δηνίθεζε ηνπ ζπιιφγνπ, ελψ νξηζκέλνη θίινη ηνπ 

ΠΏΟΚ εξγάζηεθαλ αθηινθεξδψο κε πξνζσπηθή εξγαζία θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

αλέγεξζεο. Νσξίηεξα, θαη φζν αθφκα ν ΠΏΟΚ αγσληδφηαλ ζην παιηφ ηνπ γήπεδν, ην 

15% ησλ εηζπξάμεσλ θάζε αγψλα πήγαηλαλ ζην ηακείν ηεο επηηξνπήο ηνπ λένπ 

γεπέδνπ.  

     Σα εγθαίληα ηνπ γεπέδνπ έγηλαλ ζηηο 6 επηεκβξίνπ 1950.ε αξρηθή ηνπ 

ρσξεηηθφηεηα ήηαλ 20.000 ζέζεηο ελψ κέζα ζηα επφκελα ρξφληα ζηαδηαθά ε 

ρσξεηηθφηεηα απμήζεθε μεπεξλψληαο ηηο 45.000. ήηαλ έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 

γήπεδα ηεο Βιιάδαο κέρξη ην 1982, φηαλ θαη θαηαζθεπάζηεθε ην Οιπκπηαθφ ηάδην 

ηεο Ώζήλαο.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%91%CE%95_%CE%A0%CE%91%CE%9F%CE%9A
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C_%CE%B3%CE%AE%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%91%CE%9F%CE%9A
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%86%CE%BC%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%82_(%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
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ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ 15 
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ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ 16 
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ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ 17 

Φχιιν εξγαζίαο 

λνκα: …………………………………………………… 

Παξαηήξεζε ηε θσηνγξαθία. 

Ση βιέπεηο; Ση είλαη; Πνχ πάλε; Πψο ληψζνπλ;  

ην ραξηί δσγξάθηζε έμσ απφ ηα πιαίζηα ηεο θσηνγξαθίαο ηη ππάξρεη γχξσ απφ 

απηήλ. 
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ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ 18 

ΟΜΑΔΑ Αϋ  

 

Οη πξφζθπγεο ηεο Πάξγαο -Francesco Paolo Hayez - 1831 

Δ Πάξγα κεηά ηελ θαηάιπζε ηεο ελεηηθήο θπξηαξρίαο απφ ην Ναπνιένληα (1797) αιιά θαη ηεο γαιιηθήο 

κεηέπεηηα, παξαδφζεθε ην 1814 ζηνπο Άγγινπο, νη νπνίνη ζηα 1817, ηελ παξαρψξεζαλ ζηνπο Σνχξθνπο. Δ 

παξάδνζε έγηλε ζηηο 28 Ώπξηιίνπ 1819. Οη Παξγηλνί είραλ δεηήζεη νη ίδηνη ηελ αγγιηθή πξνζηαζία, ππνδέρηεθαλ 

ζεξκά ην αγγιηθφ απνβαηηθφ άγεκα αιιά θαηάιαβαλ ζρεδφλ ακέζσο πσο είραλ πξνδνζεί απφ ηνπο Άγγινπο νη 

νπνίνη νχηε θαλ ηνπο ελεκέξσζαλ φηη ε πφιε ηνπο πνπιήζεθε ζηνπο Σνχξθνπο. Τπφ ην βάξνο ηεο πξνδνζίαο 

ηέζζεξηο ρηιηάδεο Παξγηλνί εγθαηέιεηςαλ ηελ πφιε ηνπο. Πέξαζαλ απέλαληη ζηα Βπηάλεζα παίξλνληαο καδί ηνπο 

ηα ηεξά θεηκήιηα θαη ηηο εηθφλεο ησλ εθθιεζηψλ θη αθνχ πξψηα αλέζπξαλ απφ ηνπο νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο, ηα 

ιείςαλα ησλ πξνγφλσλ ηνπο. Σα ζπγθέληξσζαλ ζηελ πιαηεία θαη ηα έθαςαλ γηα λα ηα γιηηψζνπλ απφ ηε 

βεβήισζε.Πνιινί ήηαλ νη Βπξσπαίνη πνπ εθδήισζαλ ηελ αγαλάθηεζή ηνπο γηα ην γεγνλφο. Ο Francesco Hayez 

απεηθνλίδεη ην δξάκα ησλ Παξγηλψλ ζηνλ πίλαθά ηνπ Οη πξφζθπγεο ηεο Πάξγαο πνπ εθηέζεθε ζην ζπνπδαίν 

Μνπζείν Brera ηνπ Μηιάλνπ ην 1831 

 

http://i2.wp.com/antikleidi.com/wp-content/uploads/2015/11/refugee.jpg
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ΟΜΑΔΑ Αϋ 

 

 

Δ ηειεπηαία καηηά ζην ζπίηη - Richard Redgrave - 1858 

 

 

 

 

 

 

http://i1.wp.com/antikleidi.com/wp-content/uploads/2015/11/immigr12.jpg
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ΟΜΑΔΑ Βϋ 

Μεηαλάζηξηα -Edward Charles Barnes 

 

http://i1.wp.com/antikleidi.com/wp-content/uploads/2015/11/immigr7.jpg
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ΟΜΑΔΑ Βϋ 

 

Δ Ember (κεηαλάζηξηα απφ ηελ Εηαιία) Leon Underwood 1926 

http://i0.wp.com/antikleidi.com/wp-content/uploads/2015/11/the-ember-italian-immigrant-1926.jpg
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ΟΜΑΔΑ Γϋ  

 

πξφζθπγεο - Abraham A. Manievich - circa 1936 

 

http://i0.wp.com/antikleidi.com/wp-content/uploads/2015/11/refugee3.jpg
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ΟΜΑΔΑ Γϋ 

 

Οη κεηαλάζηεο -William McTaggart, 1883-1889 

 

 

 

http://i1.wp.com/antikleidi.com/wp-content/uploads/2015/11/immigr8.jpg
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ΟΜΑΔΑ Δϋ 

 

 

 

Καξάβη κεηαλαζηψλ - John Charles Dollman - 1884 

 

 

http://i0.wp.com/antikleidi.com/wp-content/uploads/2015/11/immigr3.jpg
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ΟΜΑΔΑ  Δϋ 

 

 

Ώπάληεζε ζην γξάκκα ηνπ κεηαλάζηε James Collinson - 1850 

 

  

http://i0.wp.com/antikleidi.com/wp-content/uploads/2015/11/immigr6.jpg
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ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ 19 

Φφλλο εργαςίασ 

Όνομα: 

 

Παρατθρϊντασ προςεκτικά τθν εικόνα φαντάςου και γράψε μια ιςτορία, που να τθν ζχει ι 

αρχι ι μζςθ ι τζλοσ. Επιχρωμάτιςε τθν εικόνα, αν κζλεισ. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
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ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ 20 

• Γπαζηηπιόηηηα ενζςναίζθηζηρ και πποβλημαηιζμού ππιν ηην ανάγνωζη 

Βίζαη παηδί πξφζθπγαο απφ ηα παξάιηα ηεο Μηθξάο Ώζίαο. Έθπγεο κε κηα βάξθα κε 

ηε κακά ζνπ θαη ηα αδέξθηα ζνπ ηελ ψξα πνπ ε κχξλε θαηγφηαλ απφ ηνπο 

Σνχξθνπο. Ο κπακπάο ζνπ δελ θαηάθεξε λα έξζεη καδί ζαο, γηαηί δηλφηαλ 

πξνηεξαηφηεηα ζε γπλαίθεο θαη παηδηά. Δ βάξθα ζάο έβγαιε ζηε Μπηηιήλε, φπνπ ζαο 

έδσζαλ θάπνηα ξνχρα θαη ηξφθηκα. Ώπφ ην ζπίηη ζνπ δελ πξνιάβαηε λα πάξεηε 

ηίπνηα. Σψξα πεξηκέλεηε λα δείηε πνχ ζα ζαο πάεη ην ειιεληθφ θξάηνο θαη πνχ ζα 

κείλεηε. 

 

 Βίζαη παηδί πξφζθπγαο απφ ηε Ληβχε. Βίζαη ρξηζηηαλφο, αιιά νη Σδηραληηζηέο πνπ 

είλαη θαλαηηθνί κνπζνπικάλνη δελ ζπκπαζνχλ ηνπο ρξηζηηαλνχο. Θέινπλ νη γπλαίθεο 

λα κέλνπλ ζπίηη, ηα θνξίηζηα λα κελ πεγαίλνπλ ζρνιείν, θαη θαζεηί πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηνλ Απηηθφ πνιηηηζκφ ή απφ άιιεο ζξεζθείεο λα θαηαζηξαθεί. Με ηελ νηθνγέλεηά 

ζνπ καδέςαηε ηηο νηθνλνκίεο ζαο θαη πιεξψζαηε θάπνηνλ πνπ έρεη έλα ζθάθνο λα ζαο 

πεξάζεη ζηελ Βπξψπε γηα λα μεθηλήζεηε μαλά ηε δσή ζαο. Μέζα ζην ζθάθνο 

ππήξραλ πνιινί ζπκπαηξηψηεο ζαο πνπ είραλ ηελ ίδηα ηδέα κε εζάο. Ήζαζηαλ ηφζνη 

πνιινί πνπ ζρεδφλ δελ ρσξνχζαηε. Λίγν πξηλ πιεζηάζεηε ηηο αθηέο ηεο Εηαιίαο, ν 

θαπεηάληνο εγθαηέιεηςε ην ζθάθνο, κε  απνηέιεζκα λα κείλεη αθπβέξλεην. Σν 

ζθάθνο έπεζε ζηα βξάρηα ηεο αθηήο θαη άλζξσπνη απφ ην ιηκεληθφ ήξζαλ λα ζαο 

ζψζνπλ. Σψξα βξίζθεζαη ζε έλα θηίξην, φπνπ ζαο δίλνπλ δεζηά ξνχρα θαη ιίγε 

ηξνθή. Αελ μέξεηο πνχ ζα βξεζείο κεηά νχηε πνην είλαη ην κέιινλ ζνπ. 

 

Βίζαη Έιιελαο θνηηεηήο ζην Λνλδίλν ηεο Ώγγιίαο. Οη γνλείο ζνπ έρνπλ πιεξψζεη γηα 

λα ζπνπδάζεηο ζε αγγιηθφ παλεπηζηήκην ηαηξηθή. Γεηο ζε κηα θνηηεηηθή εζηία, φπνπ 

έρεηο ην δσκάηηφ ζνπ, ην κπάλην ζνπ θαη κηα θνηλφρξεζηε θνπδίλα πνπ κπνξείο λα 

καγεηξεχεηο. 

 

 Οη γνλείο ζνπ έραζαλ ηε δνπιεηά ηνπο θαη αλαγθάζηεθαλ λα πάλε ζηε Γαιιία γηα λα 

βξνπλ δνπιεηά. ιε ε νηθνγέλεηα κεηαθφκηζε, κφιηο ν κπακπάο ζνπ βξήθε δνπιεηά 

ζε κηα εηαηξεία. ΐξήθαηε έλα κηθξφ ζπίηη ζην θέληξν ηνπ Παξηζηνχ. Θα παο ζε 

θαηλνχξην ζρνιείν, ρσξίο λα μέξεηο θαιά ηε γιψζζα θαη ρσξίο λα μέξεηο θαλέλα παηδί 

απφ εθεί. 

 

 Γεηο κε ηελ νηθνγέλεηά ζνπ ζηε Θεζζαινλίθε. Πεγαίλεηο ζηε Β’ Αεκνηηθνχ ζην 

ζρνιείν ηεο γεηηνληάο ζνπ. ινη νη θίινη ζνπ κέλνπλ θνληά θαη ηα απνγεχκαηα 

παίδεηε ζην πάξθν. Οη γνλείο ζνπ δνπιεχνπλ πνιχ θαη ηνπο βιέπεηο κφλν αξγά ην 

βξάδπ θαη ηα αββαηνθχξηαθα. Μέρξη λα έξζνπλ απφ ηε δνπιεηά κέλεηο κε ηε γηαγηά 

ζνπ. ηαλ ηειεηψλεηο ηα καζήκαηα θαη ηηο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο κηιάο ζην 

ηειέθσλν ή ζπλαληηέζαη κε ηνπο θίινπο ζνπ. Κάζε άββαην πεγαίλεηο κε ηνπο γνλείο 

ζνπ ζε ζπίηηα θίισλ, ζε ζηλεκά ή βφιηα. ηαλ ηειεηψζεηο ην ζρνιείν ζεο λα γίλεηο 

πξνγξακκαηηζηήο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ή κνπζηθφο. 
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 Βίζαη έλα θνξίηζη απφ ην Παθηζηάλ, πνπ δελ ζνπ επηηξέπεηαη λα παο ζρνιείν. Πξέπεη 

λα κέλεηο ζην ζπίηη θαη λα βνεζάο ηε κεηέξα ζνπ. Αελ κπνξείο λα βγαίλεηο έμσ ρσξίο 

καληήια θαη δελ κπνξείο λα θπθινθνξείο ζε δεκφζην ρψξν ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ 

παηέξα ή ηνπ αδεξθνχ ζνπ. ηαλ έξρνληαη άληξεο θαιεζκέλνη ζην ζπίηη πξέπεη λα κε 

ζε δνπλ θαη θξχβεζαη.  

 

 Βίζαη παηδί απφ ην Μπαγθιαληέο. Γεηο κε ηελ νηθνγέλεηά ζνπ ζε έλα ρσξηφ, φπνπ 

θαιιηεξγείηε ηε γε. Με ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο νη πιεκκχξεο θαη νη κνπζψλεο 

θαηέζηξεςαλ ηε ζνδεηά θαη ην ζπίηη ζαο θαη ηψξα δελ έρεηε ηίπνηα γηα λα θάηε ή λα 

πνπιήζεηε. Ο παηέξαο ζνπ αλαγθάδεηαη λα ζαο πάξεη απφ εθεί γηα λα βξείηε λέν 

κέξνο λα κείλεηε θαη λα δνπιέςεηε. Γηα λα βνεζήζεηο θαη εζχ δελ παο ζρνιείν. ινη 

κέλεηε ζε κηα παξάγθα απφ ρνξηάξη, άρπξν θαη ιακαξίλα, ρσξίο ειεθηξηθφ θαη λεξφ. 

 

 Οη γνλείο ζνπ ράζεθαλ ζηνλ εκθχιην πφιεκν ζηε Ρνπάληα. Αελ έρεηο ζπγγελείο 

θνληά ζνπ θαη πξνζπαζείο λα ηνπο βξεηο πεξπαηψληαο κφλνο-ε ζνπ. Αελ μέξεηο πνχ 

είλαη ηα αδέξθηα ζνπ. Καζψο πεξηπιαληέζαη θαη θνηκάζαη ζην δξφκν ζε βξίζθνπλ νη 

άλζξσπνη ηεο Unicef θαη καδί κε άιια παηδηά ζαο βάδνπλ λα κείλεηε ζε κηα 

«θαηαζθήλσζε» γηα νξθαλά παηδηά. Βθεί ζαο δίλνπλ λεξφ, θαγεηφ, κηα ζθελή γηα λα 

κέλεηε καδί κε άιια παηδηά θαη θάξκαθα. Πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ηνπο ζπγγελείο ζνπ 

θαη ηα αδέξθηα ζνπ, αιιά δελ μέξεηο αλ ζα ηα θαηαθέξνπλ. 
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ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ 21 

Κείκελν 1 

―Σαμηδεχνπλ ζην αηγαίν ηα φλεηξά καο.  

Δ γηαγηά καο θνπξάζηεθε. ζέιεη λα γείξεη ην θεθάιη ηεο  

ζηα ζηήζηα ηνπ παππνχ, πνπ έρεη θαξθσκέλα πίζσ ηα κάηηα ηνπ κπαο  

θαη μερσξίζεη ηίπνηα απφ ηε ζηεξηά, ηίπνηα απ ηα Κηκηληέληα.  

Μα πηα δε θαίλεηαη ηίπνηα.  

Δ λχρηα ξνχθεμε κέζα ηεο ηα ζρήκαηα θαη ηνπο φγθνπο.  

Δ γηαγηά γέξλεη ην θεθάιη ηεο λα ην αθνπκπήζεη ζηα ζηήζηα  

πνπ ηελ πξνζηαηεχζαλε φιεο ηηο κέξεο ηεο δσήο ηεο.  

Κάηη ηελ κπνδίδεη θαη δελ κπνξεί λα βξεη ην θεθάιη εζπρία :  

αλ έλαο βφινο λα είλαη θάησ απφ ην πνπθάκηζν ηνπ γέξνληα.  

-Ση είλαη απηφ εδψ; Ρσηά ζρεδφλ αδηάθνξα.  

Ο παππνχο θέξλεη ην ρέξη ηνπ. Σν ρψλεη θάησ απφ ην ξνχρν,  

βξίζθεη ην κηθξφ μέλν ζψκα πνπ αθνπκπά ζην θνξκί ηνπ  

θαη πνπ αθνχεη ηνπο ρηχπνπο ηεο θαξδηάο ηνπ.  

-Ση είλαη;  

-Αελ είλαη ηίπνηα, ιέεη δεηιά ν παππνχο ζαλ παηδί πνπ έθηαημε.  

Αελ είλαη ηίπνηα. Λίγν ρψκα είλαη.  

-Υψκα!  

Ναη, ιίγν ρψκα απφ ηε γε ηνπο γηα λα θπηέςνπλ έλα βαζηιηθφ,  

ηεο ιέεη ζηνλ μέλν ηφπν πνπ πάλε. Γηα λα ζπκνχληαη.  

Ώξγά ηα δάρηπια ηνπ γέξνληα αλνίγνπλ ην καληίιη  

φπνπ είλαη θπιαγκέλν ην ρψκα.  

Φάρλνπλ θεη κέζα, ςάρλνπλ θαη ηα δάρηπια ηεο γηαγηάο,  

ζα λα ην ρατδεχνπλ.  

Σα κάηηα ηνπο δαθξπζκέλα, ζηέθνπλ εθεί.  

-Αελ είλαη ηίπνηα ιέσ. Λίγν ρψκα.  

Γε, Ώηνιηθή Γε, Γε ηνπ ηφπνπ κνπ." 

                                                                         Απόζπαζκα από ηελ Αηνιηθή Γε ηνπ Ηιία Βελέδε 
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Κείμενο 2 

Διδώ Σωηηρίου, Οι νεκροί περιμένουν (απόζπαζμα) 

Αξρίζακε λα βαδίδνπκε πηαζκέλνη απ' ην ρέξη, θνληά ν έλαο ζηνλ άιινλ, ρακέλνη, κνπδηαζκέλνη, 

δηζηαρηηθνί, ζαλ λά 'καζηε ηπθινί θαη δελ μέξνπκε πνύ ζα καο θέξεη ην θάζε βήκα πνπ απνηνικνύζακε. 

Γπξεύακε μελνδνρείν ζην ιηκάλη γηα λ' αθνπκπήζνπκε θαη λα πεξηκέλνπκε ηνπο δηθνύο καο. Όπνπ όκσο 

θη αλ ξσηνύζακε, παίξλακε ηελ ίδηα ζηεξεόηππε απόθξηζε: 

— Απ' ηε Σκύξλε έξρεζηε; Γε δερόκαζηε πξόζθπγεο. 

— Μα ζα ζαο πιεξώζνπκε θαιά, άλζξσπνη ηνπ Θενύ, έιεγε ε ζεία Δξκηόλε. 

Δθείλνη επέκελαλ ζηελ άξλεζή ηνπο: 

— Φνβόκαζηε ηηο επηηάμεηο. Γε κάζαηε ινηπόλ πσο ζηε Χίν, ζηε Μπηηιήλε, ζηε Σάκν έθηαζε 

πξνζθπγνιόη, θη επηηάμαλε όια ηα ζρνιεία, ηα μελνδνρεία, ηα πάληα; 

— Τί ζέιακε, ηί γπξεύακε κεηο λα 'ξζνύκε ζε ηνύηνλ ηνλ αθηιόμελν ηόπν, έιεγε ε θπξία Διβίξα. Τί 

ζέιακε θαη ηί γπξεύακε λα ρσξηζηνύκε από ηνπο άλδξεο καο! 

Σην ηέινο βξέζεθε έλαο αλαγθεκέλνο μελνδόρνο θαη καο έδσζε έλα ζθνηεηλό, άζιην δσκάηην κε έμη 

θξεβάηηα. Γηα πόηε γηλήθακε πξαγκαηηθνί πξόζθπγεο δελ ην θαηαιάβακε. Μέζα ζε ιίγα 

εηθνζηηεηξάσξα όινο ν θόζκνο αλαπνδνγύξηζε. 

Βαπόξηα θηάλαλ ην έλα πίζσ από η' άιιν θαη μεθόξησλαλ θόζκν, έλαλ θόζκν μεθνπξληηζκέλνλ, 

αιιόθνην, άξξσζην, ζπθνξηαζκέλν, ιεο θη έβγαηλε από θξελνθνκεία, από λνζνθνκεία, από 

λεθξνηαθεία. Έπεμαλ νη δξόκνη, ην ιηκάλη νη εθθιεζηέο, ηα ζρνιεηά, νη δεκόζηνη ρώξνη. Σηα πεδνδξόκηα 

γελληόληαλ παηδηά θαη πέζαηλαλ γέξνη. 

Δλάκηζη εθαηνκκύξην άλζξσπνη βξεζήθαλε μαθληθά έμσ απ' ηελ πξνγνληθή ηνπο γε. Παξάηεζαλ 

ζθνησκέλα παηδηά θαη γνληνύο άηαθνπο. Παξάηεζαλ πεξηνπζίεο, ηνλ θαξπό ζηα δέλδξα θαη ζηα 

ρσξάθηα ην θαΐ ζηε θνπθνύ, ηε ζνδεηά ζηελ απνζήθε ην θνκπόδεκα ζην ζπξηάξη, ηα πνξηξέηα ησλ 

πξνγόλσλ ζηνπο ηνίρνπο. Καη βάιζεθαλ λα ηξέρνπλ λα θεύγνπλ θπλεγεκέλνη απ' ην ηνύξθηθν καραίξη 

θαη ηε θσηηά ηνπ πνιέκνπ. Έξρεηαη κηα ηξαγηθή ζηηγκή ζηε δσή ηνπ αλζξώπνπ, πνπ ην ζεσξεί ηύρε λα 

κπνξέζεη λα παξαηήζεη ην έρεη ηνπ, ηελ παηξίδα ηνπ ην παξειζόλ ηνπ θαη λα θύγεη, λα θύγεη 

ιαραληαζκέλνο απνδεηώληαο αιινύ ηε ζηγνπξηά. Άξπαμαλ νη άλζξσπνη βάξθεο, θαΐθηα, ζρεδίεο, 

βαπόξηα, πέξαζαλ ηε ζάιαζζα ζ' έλαλ νκαδηθό, θνβεξό μεληηεκό. Κνηκήζεθαλ απνβξαδίο λνηθνθπξαίνη 

ζηνλ ηόπν ηνπο θαη μύπλεζαλ θπγάδεο, ζαιαζζνπόξνη, άζηεγνη άπνξνη, αιήηεο θαη δεηηάλνη ζηα ιηκάληα 

ηνπ Πεηξαηά, ηεο Σαινλίθεο, ηεο Καβάιαο ηνπ Βόινπ, ηεο Πάηξαο. 

Δλάκηζη εθαηνκκύξην αγσλίεο θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα μεκπαξθάξαλε ζην θινύδη ηεο Διιάδαο, κε 

κηα ζιηβεξή ηακπέια θξεκαζκέλε ζην ζηήζνο: «Πξόζθπγεο!» Πνύ λα αθνπκπήζνπλ νη πξόζθπγεο; ηί λα 

ζθεθηνύλ; ηί λα μεράζνπλ; ηί λα πξάμνπλ; πνύ λα δνπιέςνπλ; πώο λα δήζνπλ; 

Τξέκαλ αθόκα απ' ην θόβν. Τα κάηηα ηνπο ήηαλ θόθθηλα απ' ην αηκάηηλν πνηάκη ηεο θόιαζεο πνπ 
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δηάβεθαλ. Καη ζαλ πάηεζαλ ζε ζηέξεν έδαθνο, κεηξήζεθαλ λα δνπλ πόζνη θηάζαλε θαη πόζνη ιείπνπλ. 

Κη νη δσληαλνί δελ ην πηζηεύαλε, κόλν άπισλαλ ηα ρέξηα ηνπο ζην θνξκί ηνπο θαη ην ςάρλαλε, γηα λα 

βεβαησζνύλε πσο δελ ήηαλ βξηθόιαθεο. Καη ςάρλαλ θαη γηα ηελ ςπρή ηνπο, λα δνπλ αλ ήηαλ ζηε ζέζε 

ηεο. Μ' απηή ήηαλ άθαληε. Δίρε κείλεη πίζσ ζηελ παηξίδα θνληά ζηνπο αγαπεκέλνπο λεθξνύο θαη ζηνπο 

αηρκαιώηνπο, θνληά ζηα ζπηηάθηα, ζηα ρσξάθηα, ζηηο δνπιεηέο…. 

Κη είπαλ: πεξαζηηθνί είκαζηε, αο βνιεπηνύκε όπσο όπσο, θη αύξην ζα καηαγπξίζνπκε ζηα κέξε καο. Κη 

απνδεηνύζαλ, ηνύηε ηελ ειπίδα, κε ηελ ίδηα ιαρηάξα ζαλ ην ςσκί ην λεξό θαη η' αιάηη. 

Τόζνη ήηαλ, ελάκηζη εθαηνκκύξην ξσκηνί κηθξαζηάηεο, πνπ ζηξηθνγύξηδαλ ηώξα ζην θαύθαιν ηεο 

Διιάδαο, ζαλ πεξηπιαλώκελνη ηνπδαίνη δησγκέλνη από ηε γε ηεο Χαλαάλ. Χσξίο παηξίδα ρσξίο δνπιεηά 

ρσξίο ζπίηη. Καη κόιηο ρηεο λα ζπκάζαη πσο ήζνπλα λνηθνθύξεο. 

Ψάρλαλ γηα ηνλ αίηην, αλαζεκάηηδαλ ηνλ νπξαλό, ηε γεο, ηνλ Κεκάι ην Βεληδέιν ηνλ Κσλζηαληίλν, ηελ 

Αληάλη, ηνλ πόιεκν. Μα πξηλ απ΄ όια ηνλ ύπνπιν ηνλ Άγγιν, ηνλ ππνινγηζηή, ην δηπινπξόζσπν, ην 

ζθεηεξηζηή πνπ έθαλε κπίδλεο θαη απηνθξαηνξηθή πνιηηηθή κε ην αίκα θαη ηε δπζηπρία ελόο ιανύ…. 

[πεγή: Γηδώ Σσηεξίνπ, Οι νεκροί περιμένουν. Μυθιστόρημα, Κέδξνο, Αζήλα 1979 (7ε έθδ.), ζ. 132-134] 
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Κείμενο 3 

Ο Μάρκοσ Βαμβακάρθσ, Σκυριανόσ ςτθν καταγωγι, περιζγραψε καυμάςια 

τθν κατάςταςθ αυτι:  

"Ζμενε ο κόςμοσ ςτα βαγόνια των ςιδθροδρόμων. Ζμενε εκεί που είχε 

καμιά αποκικθ εγκαταλειμμζνθ. Τςαντιρια κάνανε. Καταςτροφι, μεγάλθ 

καταςτροφι. Να μθν ξαναδοφν τα μάτια μασ τζτοια πράγματα. Το τι 

τραβιξανε αυτοί οι άνκρωποι δεν λζγεται. Ατιμαςτικανε. Γίνανε χάλια, 

χάλια, χάλια. ’ςε που ιταν ατιμαςμζνοι από κει με τουσ Τοφρκουσ που τουσ 

καταδιϊκανε. Και κατόπιν εδϊ που ιρκανε τα ίδια. Προςπακιςανε, 

κάνανε χίλια δυό να βρίςκουνε το ψωμί τουσ, μζχρι να βρουν ζνα ςπίτι να 

κάτςουνε. Αν ζνασ πατζρασ είχε πζντε-ζξθ παιδιά και κορίτςια, άλλα 

άρπαγε ο ζνασ από δω, άλλα ο άλλοσ από κει. Καταςτροφι μάνα μου... Και 

οι ντόπιοι δεν τουσ ζβλεπαν με καλό μάτι. Αλλά τουσ βρίηανε. Χίλια δυό. 

Φφγετε από δω ρε! Πθγαίνετε παρά πζρα. Δεν τουσ κοιτάηανε. Δεν είχαν 

τθν αγάπθ να πουν για ςτάςου, ςυγγενείσ μασ είναι, Ζλλθνεσ πραγματικοί. 

Να τουσ αγκαλιάςουμε. Δεν ζγινε αυτό το πράμα, εγϊ δθλαδι τι είδα. 

Μπορεί αλλοφ. Ήκελαν να τουσ κλζψουνε οι κλεφταράδεσ που ιταν εδϊ 

πζρα. Ν' αρπάξουν ό,τι είχαν. Να τουσ κλζψουνε, να τουσ γελάςουνε. 

Απατεϊνεσ." 

«Είμαι από το παρακαλάςςιο χωριό Περίςταςθ του νομοφ Καλλιπόλεωσ 

ςτθν Ανατολικι Θράκθ», μασ λζει θ Αντιγόνθ Παπαμιχαιλ. «Ήρκαμε το 

1922 με τθν καταςτροφι, φφγαμε με τον πατζρα μου, εγϊ 10 χρονϊν τότε, 

και κυμάμαι τουσ Τοφρκουσ που κατζβθκαν ςτα ελλθνικά χωριά και 

κατζςτρεφαν και κλζβαν περιουςίεσ και ηοφςαμε με τον φόβο και ζλεγε ο 

πατζρασ μασ να μθ βγαίνουμε ζξω γιατί ιμαςταν κορίτςια και μποροφςαν 

οι Τοφρκοι να μασ ζκαναν κακό. Πιραμε το πλοίο για Σαλονίκθ (…) και όταν 

φτάςαμε και είδανε ότι δεν είχαμε αρρϊςτουσ μασ ζδωςαν τθν άδεια να 

βγοφμε ζξω.(…) του λζνε κα πάμε ςτθν Τοφμπα, να ζρκεισ μαηί μασ. Ζτςι 

μασ φζρανε ςτθν Τοφμπα, τότε δεν είχε οφτε αυτοκίνθτα, οφτε τίποτα, 

εμζνα με βάλανε ςε ζνα γαϊδουράκι γιατί πονοφςε το πόδι μου(…) 

Μείναμε ςτθ Μαλακοπι ςτουσ καλάμουσ δφ ςειρζσ και χωρίςαμε το μζροσ 

με κουβζρτεσ, ςεντόνια (…) χωρίσ νερό από το Κρυονζρι παίρναμε νερό.  
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Φχιιν εξγαζίαο  

λνκα νκάδαο: 

………………………………………………………………………………………… 

Άζθεζε 1 

Ώθνχ δηαβάζεηε ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα λα εληνπίζεηε θαη  λα θαηαγξάςεηε ηηο 

νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ. 

Άζθεζε 2 

Μπείηε ζην δηαδίθηπν θαη βξείηε θσηνγξαθίεο ζρεηηθά κε ηνπο πξφζθπγεο ηνπ 1922 

(www.lifo.gr/team/sansimera/51401). Αεκηνπξγήζηε έλα θνιιάδ κε ηηο θσηνγξαθίεο 

πνπ εληνπίζαηε, ηα θείκελα πνπ έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο (κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

θαη άιια απφ ηα 2 βηβιία πνπ ππάξρνπλ ζηε βηβιηνζήθε ηεο ηάμεο θαη απφ ην 

δηαδίθηπν), αιιά θαη ηα δηθά ζαο ζρφιηα, ηα νπνία λα πεξηγξάθνπλ ηε δσή ησλ 

πξνζθχγσλ. 

Άζθεζε 3  

θεθηείηε θαη δεκηνπξγήζηε έλαλ δηάινγν, φπνπ λα θαίλεηαη πψο πεξλάηε ηε κέξα 

ζαο ζηνλ θαηαπιηζκφ ηεο Σνχκπαο σο πξφζθπγεο. Έπεηηα, κνηξάζηε ξφινπο κεηαμχ 

ζαο θαη παξνπζηάζηε ηνλ ζηελ ηάμε. 

Άζθεζε 41.  

Πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ έηζη φπσο καο ηηο πεξηγξάθεη ζηε ζπλέληεπμή 

ηεο ε Φηιηψ Υατδεκέλνπ; 

 

«ηα ΐνπξιά ην θαθφ μεθίλεζε ζηηο 29 Ώπγνχζηνπ. Μπήθαλ νη Σνχξθνη ζηα ζπίηηα 

καο θαη καο έβαιαλ θσηηά. Ώξγφηεξα καο είπαλ φηη ήηαλ αληάξηεο θαη κεηά ήξζε ν 

ηαθηηθφο ζηξαηφο θαη καο κάδεςε. Μαο έπηαζαλ φινπο καδί, ηνλ παηέξα κνπ ηνλ 

έζθαμαλ, ηνλ αδεξθφ κνπ ηνλ έθαςαλ, ηνπο λένπο ηνπο κάδεςαλ θαη ηνπο πήξαλ ζηελ 

Ώλαηνιή. ηαλ θχγακε ήηαλ 16 επηεκβξίνπ. Δ αιήζεηα είλαη φηη νη Σνχξθνη 

γείηνλέο καο δελ έθηαηγαλ ζε ηίπνηα. Ήηαλ θιεηζκέλνη κέζα ζηα ζπίηηα ηνπο θαη 

θιαίγαλε θη απηνί γηα ην θαθφ πνπ καο βξήθε. Σν πνηνο θηαίεη ζα ην πσ κε έλα ζηίρν 

απφ ην πνίεκα "Σεο Καηαζηξνθήο": "Αε λίθεζαλ ηελ Βιιάδα νη Σνχξθνη. Αελ 

κπνξνχζαλ. Μα δε ήηαλ θη άλζξσπνη. Σελ Βιιάδα λίθεζαλ, αδφμσο, δηραζκφο, 

Λεβαληίλνη θη Βπξψπε". Ο ΐεληδέινο έθαλε ηε κεγαιχηεξε θαηαζηξνθή. Μέζα ζηε 

θιφγα ηνπ πνιέκνπ, έπξεπε λα γίλνπλ εθινγέο ζηελ Βιιάδα;»  

                              πλέληεπμε ηεο Φηιηψο Υατδεκέλνπ ζηελ Ώλαζηαζία Παξεηδφγινπ 

                                                 γηα ην βηβιίν «Δ Βιιάδα είλαη Γπλαίθα»                                                                                                
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ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ 22 
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ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ 23 
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     ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ  24 

 

Ανηιπαπάθεζη επισειπημάηων 

Πξόζθπγεο 

Βίζηε πξφζθπγεο απφ ηε πξία. Ο δήκαξρνο ηεο πφιεο Γηάλλεο Μπνπηάξεο έρεη 

πξνηείλεη ην θηήξην εξγνζηαζίνπ ηεο Τθαλέη πνπ βξίζθεηαη ζηελ Σνχκπα λα γίλεη 

θαηάιπκα γηα ζαο, φζν θαηξφ ζα θηινμελεζείηε ζηελ Βιιάδα. Σν θηήξην είλαη ζε 

άζιηα θαηάζηαζε. Γεηήζηε φ,ηη ρξεηάδεηαη λα γίλεη γηα λα βειηησζεί θαη ππεξαζπίζηε 

ηνλ εαπηφ ζαο γηα λα κείλεηε εθεί. 

………………………………………………………………………………………….. 

Κάηνηθνη 

Βίζηε θάηνηθνη ζηελ νδφ Όδξαο 23 απέλαληη αθξηβψο απφ ην εξγνζηάζην Τθαλέη. Σν 

ξέκα είλαη πάξα πνιχ βξφκηθν θαη έρεηε παξάπνλα απφ ηνλ δήκν γηα ηελ 

θαζαξηφηεηά ηνπ. Βπηπιένλ δελ ζέιεηε ηνπο πξφζθπγεο λα εγθαηαζηαζνχλ εθεί γηαηί 

ζεσξείηαη φηη ζα επηβαξπλζεί ε γεηηνληά ζαο. Τπεξαζπηζηείηε ηα δηθαηψκαηά ζαο θαη 

πξνηείλεηε άιιεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. 

………………………………………………………………………………………….. 

Action Aid  

Ώλήθεηε ζηελ θηιαλζξσπηθή νξγάλσζε ηεο Action Aid πνπ βνεζάεη αλζξψπνπο πνπ 

βξίζθνληαη ζε αλάγθε. Τπεξαζπηζηείηε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο θαη δψζηε ηε δηθή 

ζαο επηρεηξεκαηνινγία γηα λα κείλνπλ ζην ρψξν ηεο Τθαλέη. 

………………………………………………………………………………………… 

Γεκνηηθό πκβνύιην 

Ώλήθεηε ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη έρεηε ιάβεη έλα κεγάιν ρξεκαηηθφ πνζφ απφ 

ηελ Βπξσπατθή Έλσζε γηα ηνπο πξφζθπγεο ηεο πξίαο. Ώπνθαζίζεηε λα ηνπο 

εγθαηαζηήζεηε ζην εξγνζηάζην ηεο Τθαλέη, ην νπνίν είλαη ζε άζιηα θαηάζηαζε. Οη 

θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο αληηδξνχλ. Ώληηκεησπίζηε ηνπο κε δηπισκαηία θαη πείζηε ηνπο 

λα δερηνχλ ηελ απφθαζή ζαο. 

…………………………………………………………………………………………..  
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ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ 25 

1
ε 

επίζθεςε πεδίνπ  

λνκα  νκάδαο:…………………………………… 

Άζθεζε 1 

εκεηψζηε ζην ράξηε ηε δηαδξνκή πνπ ζα 

αθνινπζήζνπκε θαη εληνπίζηε ηνπο πέληε ζηαζκνχο 

(Εππνθξάηεην, Άγηνο ηπιηαλφο, Πιαηεία Μαξδνραίνπ 

Φξηδή, Πάξθν εβξαίσλ καξηχξσλ, 83
ν
 Αεκνηηθφ 

ρνιείν) 

Άζθεζε 2 

Φάμηε θαη βξείηε πψο νλνκάδεηαη ην πάξθν θάησ απφ ην ζρνιείν. Ώηηηνινγήζηε ην. 

ΐγάιηε θσηνγξαθίεο. 

Πνηα δψα θαη πνηα θπηά δηαθξίλεηο ζηελ πεξηνρή; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Άζθεζε 3 

Βηνηκάζηε κία εξψηεζε θαη θάληε ηελ ζηελ δηεπζχληξηα ηνπ ΐξεθνθνκείνπ Άγηνο 

ηπιηαλφο. Καηαγξάςηε ηελ απάληεζή ηεο. 

 

 

 

Άζθεζε 4 

Υξεζηκνπνηήζηε ηελ ππμίδα ζαο θαη πξνζπαζήζηε λα εληνπίζεηε ηε ζέζε 

ηνπ αγάικαηνο (ΐ, Ν, Ώ, Α) ζε ζρέζε κε ην ζρνιείν. 

Ώπφ ηη πιηθφ είλαη θαηαζθεπαζκέλν; 

Πεξηγξάςηε ηνλ Μαξδνραίν Φξηδή κε 5 επίζεηα. 

Πψο ρξεζηκνπνηείηαη ν ρψξνο ζήκεξα; 

Πψο ζα ζέιαηε λα είλαη ην άγαικα απηφ ζην κέιινλ; 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

https://agonigrammi.files.wordpress.com/2009/06/mardoxeos1.jpg
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

Ο Μαξδνραίνο Φξηδήο έπεζε ζηελ πεξηνρή ηεο  Πξεκεηήο  5 Αεθεκβξίνπ 1940. 

Πφζνο ρξφλνο έρεη πεξάζεη απφ ηφηε; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Άζθεζε 5 

Μεηά ηε ιήμε ηνπ ΐ΄ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ επέζηξεςαλ 

κφλν 1998 Ββξαίνη Θεζζαινληθείο απφ ηα ζηξαηφπεδα 

ζπγθέληξσζεο ησλ Γεξκαλψλ. Υάζεθε ην 98% ηνπ 

εβξατθνχ πιεζπζκνχ ηεο Θεζζαινλίθεο. Πφζνη ήηαλ 

ζπλνιηθά νη Ββξαίνη πξηλ ηε γεξκαληθή θαηνρή; 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………. 

Σε δηπιαλή επηγξαθή πνχ ηε ζπλαληάηε; 

……………………………………………………………. 

 

Άζθεζε 6 

Ώθξνζηηρίδα 

Μ  _ _ _ _  _ _ _        Πάξθν Ββξαίσλ ……….. 

Ώ _ _                         Μηα πξφζεζε 

Ρ _ _ _ _                    Αέληξν ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ καο 

Α _ _ _ _ _                 Σφζεο ρηιηάδεο εβξαηφπνπια ράζεθαλ 

Ο _ _ _ _ _                 Έρεη ην βξεθνθνκείν  ……… παηδηά 

Υ _  _  _                    Σν λνζνθνκείν Εππνθξάηεην παιηά 

Ώ _ _ _ _ _ _             εκείν ηνπ νξίδνληα  

Ε _ _ _ _ _ _               Υάζεθαλ πνιινί απφ απηνχο ζηελ Καηνρή ( αλάπνδα) 

Ο _ _ _ _ _ _             Σνλ βιέπεηο αλ θνηηάμεηο ςειά 

  _ _ _ _ _ _ _ _       Ο Άγηνο ηεο αγθαιηάο 
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2
ε 

επίζθεςε πεδίνπ  

λνκα  νκάδαο:……………………………… 

Άζθεζε 1 

εκεηψζηε ζην ράξηε ηε δηαδξνκή πνπ ζα 

αθνινπζήζνπκε θαη εληνπίζηε ηνπο ηέζζεξηο 

ζηαζκνχο (Παπάθεην Οξθαλνηξνθείν, Βξγαζηάζην Τθαλέη, Ρέκα Τθαλέη, Άγηνο 

Φαλνχξηνο) 

Άζθεζε 2 

 

Αηαβάζηε ηελ παξαπάλσ επηγξαθή πνπ βξίζθεηαη ζην πάξθν κπξνζηά απφ ηνλ Λεπθφ 

Πχξγν θαη δεηήζηε απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο μελάγεζεο λα ζαο πεη πιεξνθνξίεο γηα ην 

Παπάθεην Ίδξπκα (Καηαγξάςηε βαζηθά ζεκεία). 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Σν Παπάθεην έρεη ζρήκα Β. 

Γηαηί;……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Γξάςηε νπζηαζηηθά πνπ αξρίδνπλ απφ Β: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Άζθεζε  3 

Μειεηψληαο ην δηπιαλφ δειηίν 

κπνξείηε λα ππνζέζεηε ηη είδνπο 

εξγνζηάζην ήηαλ ην «Τθαλέη»;  

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

Σν δειηίν έρεη δηαζηάζεηο 16εθ. θαη 

8 εθ. ΐξείηε ηελ πεξίκεηξν θαη ην 

εκβαδφλ ηνπ. 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…….................................................................................................................................. 

 

Άζθεζε 4 

Πνηα είλαη ηα θπηά πνπ ζπλαληάηε ζην ξέκα «Τθαλέη»; (Ρσηήζηε ηελ θπξία  Μαξία 

πνπ είλαη γεσπφλνο) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Πψο ζα ζέιαηε λα γίλεη απηφ ην κέξνο; Κάληε δηάθνξεο πξνηάζεηο. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

Άζθεζε 5  

 

Ση ξπζκφ αξρηηεθηνληθήο έρεη ν λαφο ηνπ αγίνπ 

Φαλνπξίνπ; 

…………………………………………………

………………………………………………… 

Πνηνπο άιινπο ξπζκνχο μέξεηο; 

……………………........................................... 
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3
ε 

επίζθεςε πεδίνπ  

λνκα  νκάδαο:……………………………… 

Άζθεζε 1 

εκεηψζηε ζην ράξηε ηε δηαδξνκή πνπ ζα 

αθνινπζήζνπκε θαη εληνπίζηε ηνπο ηέζζεξηο 

ζηαζκνχο (Άγηνο Θεξάπνληαο, Λανγξαθηθφ 

Μνπζείν ζην 72
ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν, Πάξθν 

αγίνπ Θεξάπνληα, Αξάζε γηα ην θάηη άιιν) 

Άζθεζε 2 

Υξεζηκνπνηήζηε ηελ ππμίδα ζαο θαη πξνζπαζήζηε λα εληνπίζεηε ηε ζέζε ηνπ λανχ  

(ΐ, Ν, Ώ, Α) ζε ζρέζε κε ην ζρνιείν ζαο. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Παξαηεξήζηε ην ηέκπιν ηνπ λανχ θαη ζπκπιεξψζηε ηα νλφκαηα ησλ εηθφλσλ 

 

       

   

 

Ση ρξψκαηα έρνπλ ηα ςεθηδσηά ηνπ λανχ; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Άζθεζε 3 

Ση αληηθείκελα βιέπεηε ζην κνπζείν; 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

Πνηα απφ απηά δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα; 

………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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Άζθεζε 4 

 Πνηα θπηά θαη πνηα δψα ππάξρνπλ ζην πάξθν; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Ση ππάξρεη γχξσ ζην πάξθν; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

Ση ζα ζέιαηε λα αιιάμεηε ζε απηφ ηα ρψξν; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

Άζθεζε 5 

 

Ση ππάξρεη  κέζα ζην ρψξν ηνπ ζσκαηείνπ 

«Αξάζε γηα ην θάηη άιιν»; 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 

Πψο κπνξεί θάπνηνο λα ππνζηεξίμεη ην έξγν 

ηνπ ζσκαηείνπ (ξσηήζηε ηελ ππεχζπλε); 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Άζθεζε 6 

 

πκπιεξψζηε ηελ αθξνζηηρίδα ηεο Αξάζεο: 

 

Σν πάξθν ηνπ Ώγίνπ Θεξάπνληα είλαη γεκάην ……                 Α _ _ _ _ _  

 Νεζί ηεο Μεζνγείνπ πνπ έδξαζε ν Άγηνο Θεξάπνληαο  _ _ _ Ρ  _ _                                                                           

 Άηνκα κε εηδηθέο ………….                                                    Ώ  _ _ _ _ _ _ 

Σν ιανγξαθηθφ κνπζείν ζηεγάδεηαη ζην ρψξν ηνπ                    - - - -  - - -  

ην λαφ ππάξρεη κηα πνιχ παιηά ……..( κε άξζξν)                 Δ  _ _ _ _  _ _  
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4
ε 

επίζθεςε πεδίνπ  

λνκα  νκάδαο:………………………………  

Άζθεζε 1 

εκεηψζηε ζην ράξηε ηε δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζήζνπκε θαη εληνπίζηε ηνπο 

ηέζζεξηο ζηαζκνχο (Γήπεδν ΠΏΟΚ, δεκνηηθφ θνιπκβεηήξην, Παηδηθφ Μνπζείν, 

πνιηηηζηηθφο ζχιινγνο «Αηφλπζνο») 

Άζθεζε 2 

Υξεζηκνπνηήζηε ηελ ππμίδα ζαο θαη πξνζπαζήζηε λα εληνπίζεηε ηε ζέζε ηνπ 

γεπέδνπ (ΐ, Ν, Ώ, Α) ζε ζρέζε κε ην ζρνιείν ζαο. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Άζθεζε 3 

Ση ζεκαίλνπλ ηα αξρηθά ΠΏΟΚ; Γλσξίδεηε άιια αθξσλχκηα; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Ση ζπκβνιίδεη ν δηθέθαινο αεηφο; αο ζπκίδεη θάηη απφ ηελ ηζηνξία ηεο Β΄ ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

Άζθεζε 4 

Πνηεο είλαη νη ψξεο ιεηηνπξγίαο θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα λα επηζθεθηείο ην δεκνηηθφ 

θνιπκβεηήξην; πγθεληξψζηε πιεξνθνξίεο θαη εηνηκάζηε έλα ελεκεξσηηθφ θείκελν 

γηα ην θνηλφ. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Άζθεζε 5 

 

ην κνπζείν ππάξρεη ε αίζνπζα Ώ πνπ 

απεηθνλίδεη κηα παξαδνζηαθή ηάμε 

παιαηφηεξσλ  ρξφλσλ. Ση νκνηφηεηεο θαη ηη 

δηαθνξέο παξνπζηάδεη ζρεηηθά κε ηε δηθή 

ζαο; 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Ση παηρλίδηα ππάξρνπλ κέζα ζην κνπζείν; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

Πνηα απφ απηά δελ ππάξρνπλ ζήκεξα; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Αηαιέμηε έλα απφ ηα παηρλίδηα θαη γξάςηε ηελ ηζηνξία ηνπ. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Άζθεζε 6 

Ση ππάξρεη κέζα ζην ρψξν ηνπ ζπιιφγνπ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Γηαηί πήξε ην φλνκα «Αηφλπζνο»; Γξάςηε ιίγεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζχιινγν έηζη 

ψζηε λα ζπλζέζεηε έλα άξζξν γηα ηελ εθεκεξίδα ηεο ηάμεο. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ 26 

Σα δικαιώμαηα ηων παιδιών 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Καζέλαο θάησ ησλ 18 έρεη απηά ηα δηθαηψκαηα. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ια ηα παηδηά έρνπλ απηά ηα δηθαηψκαηα, αλεμάξηεηα απφ ην πνηά είλαη, πνπ δνπλ, ηη 

θάλνπλ νη γνλείο ηνπο, ηη γιψζζα κηιάλε, πνηά είλαη ε ζξεζθεία ηνπο, αλ είλαη αγφξηα 

ή θνξίηζηα, πνηέο είλαη νη παξαδφζεηο ηνπο, αλ έρνπλ θάπνηα αλαπεξία, αλ είλαη 

πινχζηα ή θησρά. Καλέλα παηδί δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη άδηθα γηα θαλέλα 

ιφγν. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ινη νη ελήιηθεο πξέπεη λα θάλνπλ απηφ πνπ είλαη θαιχηεξν γηα ζέλα. ηαλ νη 

κεγάινη παίξλνπλ απνθάζεηο, πξέπεη λα ζθέθηνληαη ηη ζπλέπεηεο ζα έρνπλ απηέο ηνπο 

νη απνθάζεηο γηα ηα παηδηά. 

ΑΡΘΡΟ 4 

Σν θξάηνο έρεη επζχλε λα εμαζθαιίζεη πσο ηα δηθαηψκαηά ζνπ πξνζηαηεχνληαη. 

Πξέπεη λα βνεζήζεη ηελ νηθνγέλεηά ζνπ λα πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηά ζνπ θαη λα 

δεκηνπξγήζεη έλα πεξηβάιινλ φπνπ ζα κπνξείο λα κεγαιψζεηο θαη λα αλαπηπρζείο 

πιήξσο. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Δ νηθνγέλεηά ζνπ έρεη ηελ επζχλε λα ζε βνεζήζεη λα κάζεηο λα αζθείο ηα δηθαηψκαηά 

ζνπ θαη λα εμαζθαιίζεη πσο ηα δηθαηψκαηά ζνπ πξνζηαηεχνληαη. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Έρεηο δηθαίσκα ζηε δσή. 

ΑΡΘΡΟ 7 

Έρεηο δηθαίσκα λα έρεηο έλα φλνκα θαη απηφ πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη επίζεκα απφ ην 

θξάηνο. Έρεηο δηθαίσκα ζε κηα εζληθφηεηα (λα αλήθεηο ζε κηα ρψξα). 

ΑΡΘΡΟ 8 

Έρεηο δηθαίσκα ζε κηα ηαπηφηεηα - έλα επίζεκν αξρείν ηνπ πνηφο/α είζαη. Καλείο δελ 

πξέπεη λα ζην ζηεξήζεη απηφ. 

ΑΡΘΡΟ 9 

Έρεηο ην δηθαίσκα λα κέλεηο κε ηνπο γνλείο (ή γνλέα) ζνπ, εθηφο θαη αλ απηφ είλαη 

θαθφ γηα ζέλα. Έρεηο ην δηθαίσκα λα δεηο κε κηα νηθνγέλεηα πνπ λνηάδεηαη γηα ζέλα. 

ΑΡΘΡΟ 10 

Ώλ δεηο ζε δηαθνξεηηθή ρψξα απφ απηή πνπ κέλνπλ νη γνλείο ζνπ, έρεηο ην δηθαίσκα 

λα είζηε καδί ζην ίδην κέξνο. 

ΑΡΘΡΟ 11 

Έρεηο ην δηθαίσκα λα πξνζηαηεχεζαη απφ απαγσγή. 

ΑΡΘΡΟ 12 

Έρεηο ην δηθαίσκα λα πεηο ηε γλψκε ζνπ θαη νη κεγάινη λα ηελ αθνχλ θαη λα ηελ 

παίξλνπλ ζνβαξά. 
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ΑΡΘΡΟ 13 

Έρεηο ην δηθαίσκα λα αλαθαιχπηεηο πξάγκαηα θαη λα κνηξάδεζαη ηηο ζθέςεηο ζνπ κε 

άιινπο, κηιψληαο, δσγξαθίδνληαο, γξάθνληαο ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν εθηφο 

θαη αλ απηφο βιάπηεη ή πξνζβάιιεη άιινπο αλζξψπνπο. 

ΑΡΘΡΟ 14 

Έρεηο ην δηθαίσκα λα επηιέμεηο ηε δηθή ζνπ ζξεζθεία θαη ηα πηζηεχσ. Οη γνλείο ζνπ 

ζα πξέπεη λα ζε βνεζήζνπλ λα απνθαζίζεηο ηη είλαη ζσζηφ θαη ηη ιάζνο θαη πνηφ είλαη 

ην θαιχηεξν γηα ζέλα. 

ΑΡΘΡΟ 15 

Έρεηο ην δηθαίσκα λα δηαιέμεηο ηνπο θίινπο ζνπ θαη λα ζπκκεηέρεηο ή λα θηηάμεηο 

νκάδεο, θηάλεη απηφ λα κελ βιάπηεη άιινπο. 

ΑΡΘΡΟ 16 

Έρεηο δηθαίσκα ζεβαζκνχ ζηελ ηδησηηθή ζνπ δσή. 

ΑΡΘΡΟ 17 

Έρεηο ην δηθαίσκα λα ιακβάλεηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ επεκεξία 

ζνπ, απφ ην ξαδηφθσλν, ηηο εθεκεξίδεο, βηβιία, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη άιιεο 

πεγέο. Οη ελήιηθεο πξέπεη λα βεβαησζνχλ πσο νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεηο δελ 

είλαη βιαβεξέο θαη λα ζε βνεζήζνπλ λα βξεηο θαη λα θαηαιάβεηο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ρξεηάδεζαη. 

ΑΡΘΡΟ 18 

Έρεηο ην δηθαίσκα λα κεγαιψζεηο κε ηνπο γνλείο (ή γνλέα) ζνπ αλ απηφ είλαη δπλαηφ. 

ΑΡΘΡΟ 19 

Έρεηο ην δηθαίσκα λα πξνζηαηεχεζαη απφ ην λα πάζεηο θαθφ ή λα ζε 

θαθνκεηαρεηξηζηνχλ, ζην ζψκα ή ην κπαιφ. 

ΑΡΘΡΟ 20 

Έρεηο ην δηθαίσκα ζε εηδηθή θξνληίδα θαη βνήζεηα αλ δελ κπνξείο λα δήζεηο κε ηνπο 

γνλείο ζνπ. 

ΑΡΘΡΟ 21 

Έρεηο δηθαίσκα ζε θξνληίδα θαη πξνζηαζία αλ ζε πηνζεηήζνπλ ή ζε αλαιάβεη 

αλάδνρε νηθνγέλεηα. 

ΑΡΘΡΟ 22 

Έρεηο δηθαίσκα ζε εηδηθή θξνληίδα θαη βνήζεηα αλ είλαη πξφζθπγαο (εάλ 

εμαλαγθάζηεθεο λα θχγεηο απφ ην ζπίηη ζνπ θαη δεηο ζε άιιε ρψξα), φπσο θαη ζε φια 

ηα άιια δηθαηψκαηα απηήο ηεο χκβαζεο. 

ΑΡΘΡΟ 23 

Έρεηο δηθαίσκα ζε εηδηθή εθπαίδεπζε θαη θξνληίδα αλ έρεηο θάπνηα αλαπεξία, θαζψο 

θαη ζε φια ηα άιια δηθαηψκαηα απηήο ηεο χκβαζεο, ψζηε λα κπνξείο λα δήζεηο κηα 

νινθιεξσκέλε δσή. 

ΑΡΘΡΟ 24 

Έρεηο δηθαίσκα ζηελ θαιχηεξε δπλαηή θξνληίδα γηα ηελ πγεία ζνπ, θαζαξφ λεξφ λα 

πηείο, ζξεπηηθφ θαγεηφ, έλα θαζαξφ θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζα ζε βνεζήζνπλ λα κείλεηο πγηήο. 
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ΑΡΘΡΟ 25 

Ώλ δεηο θάησ απφ ηε θξνληίδα άιισλ ή ζε άιιεο θαηαζηάζεηο καθξηά απφ ην ζπίηη 

ζνπ, έρεηο δηθαίσκα λα εμεηάδνληαη ηαθηηθά νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο δεηο γηα 

λα θαλεξσζεί αλ είλαη νη πην θαηάιιειεο. 

ΑΡΘΡΟ 26 

Έρεηο δηθαίσκα γηα βνήζεηα απφ ην θξάηνο αλ είζαη θησρφο ή βξίζθεζαη ζε αλάγθε. 

ΑΡΘΡΟ 27 

Έρεηο δηθαίσκα ζε θαγεηφ, ξνχρα, έλα αζθαιέο κέξνο λα δήζεηο θαη λα 

ηθαλνπνηνχληαη νη βαζηθέο ζνπ αλάγθεο. Αελ πξέπεη λα κεηνλεθηείο κε ηξφπν πνπ λα 

κελ κπνξείο λα θάλεηο πνιιά απφ ηα πξάγκαηα πνπ θάλνπλ ηα άιια ηα παηδηά. 

ΑΡΘΡΟ 28 

Έρεηο δηθαίσκα ζε εθπαίδεπζε θαιήο πνηφηεηαο. Πξέπεη λα ελζαξξχλεζαη λα παο ζην 

ζρνιείν κέρξη ηελ πςειφηεξε ηάμε πνπ κπνξείο. 

ΑΡΘΡΟ 29 

Δ εθπαίδεπζή ζνπ πξέπεη λα ζε βνεζάεη λα ρξεζηκνπνηείο θαη λα αλαπηχμεηο ην 

ηαιέλην θαη ηηο ηθαλφηεηέο ζνπ. Πξέπεη επίζεο λα ζε βνεζάεη λα κάζεηο λα δεηο κε 

εηξήλε, λα πξνζηαηεχεηο ην πεξηβάιινλ θαη λα ζέβεζαη ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. 

ΑΡΘΡΟ 30 

Έρεηο ην δηθαίσκα λα εμαζθείο ηηο παξαδφζεηο ζνπ, ηε γιψζζα θαη ηε ζξεζθεία ζνπ - 

ή φπνηα άιιε επηιέμεηο. Μεηνλφηεηεο θαη ηζαγελείο νκάδεο ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε 

πξνζηαζία απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο. 

ΑΡΘΡΟ 31 

Έρεηο δηθαίσκα ζην παηρλίδη θαη ηελ μεθνχξαζε. 

ΑΡΘΡΟ 32 

Έρεηο δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ εξγαζία πνπ ζε βιάπηεη θαη πνπ είλαη επηβιαβήο γηα 

ηελ πγεία θαη ηελ εθπαίδεπζή ζνπ. Βάλ εξγάδεζαη, έρεηο ην δηθαίσκα λα είζαη 

αζθαιήο θαη λα πιεξψλεζαη ηθαλνπνηεηηθά. 

ΑΡΘΡΟ 33 

Έρεηο δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ επηβιαβή λαξθσηηθά θαη απφ ην εκπφξην 

λαξθσηηθψλ. 

ΑΡΘΡΟ 34 

Έρεηο δηθαίσκα ζε κηα δσή ειεχζεξε απφ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε. 

ΑΡΘΡΟ 35 

Καλείο δελ επηηξέπεηαη λα ζε απαγάγεη ή λα ζε πνπιήζεη. 

ΑΡΘΡΟ 36 

Έρεηο δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ θάζε κνξθή εθκεηάιιεπζεο. 

ΑΡΘΡΟ 37 

Καλείο δελ επηηξέπεηαη λα ζε ηηκσξήζεη κε ζθιεξφ ή επηβιαβή ηξφπν. 

ΑΡΘΡΟ 38 

Έρεηο δηθαίσκα ζε πξνζηαζία θαη ειεπζεξία απφ ηνλ πφιεκν. Παηδηά θάησ ησλ 15 

εηψλ δελ κπνξνχλ λα αλαγθαζηνχλ λα πάλε ζην ζηξαηφ ή λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

πνιέκνπο. 
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ΑΡΘΡΟ 39 

Έρεηο δηθαίσκα ζε βνήζεηα αλ πιεγσζείο, αλ παξακειεζείο ή αλ ζε 

θαθνκεηαρεηξηζζνχλ. 

ΑΡΘΡΟ 40 

Έρεηο δηθαίσκα ζε λνκηθή ππνζηήξημε θαη δίθαηα αληηκεηψπηζε απφ ην δηθαζηηθφ 

ζχζηεκα πνπ ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηά ζνπ. 

ΑΡΘΡΟ 41 

Βάλ νη λφκνη ηεο ρψξαο παξέρνπλ θαιχηεξε πξνζηαζία ζηα δηθαηψκαηά ζνπ απφ φηη 

ηα άξζξα απηήο ηεο χκβαζεο, ηφηε απηνί νη λφκνη πξέπεη λα εθαξκφδνληαη. 

ΑΡΘΡΟ 42 

Έρεηο ην δηθαίσκα λα γλσξίδεηο ηα δηθαηψκαηά ζνπ! Οη ελήιηθεο πξέπεη λα μέξνπλ γη' 

απηά ηα δηθαηψκαηα θαη λα βνεζήζνπλ θαη ζέλα λα ηα κάζεηο επίζεο. 

ΑΡΘΡΑ 43 έωρ 54 

Ώπηά ηα άξζξα εμεγνχλ πσο ηα θξάηε θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί φπσο ε UNICEF ζα 

εξγαζζνχλ γηα λα εμαζθαιίζνπλ ζα πξνζηαηεχνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ. 

  

 

 

  



167 
 

ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ 27 

Αν θέλειρ να λέγεζαι άνθπωπορ (Σάζορ Λειβαδίηηρ) 

 
Ώλ ζέιεηο λα ιέγεζαη άλζξσπνο 

δελ ζα πάςεηο νχηε ζηηγκή λ΄αγσλίδεζαη γηα ηελ εηξήλε θαη γηα ην δίθαην. 

Θα βγεηο ζηνπο δξφκνπο, ζα θσλάμεηο, 

 ηα ρείιηα ζνπ ζα καηψζνπλ απ΄ηηο θσλέο 

ην πξφζσπφ ζνπ ζα καηψζεη απφ ηηο ζθαίξεο – κα νχηε βήκα πίζσ. 

Κάζε θξαπγή ζνπ κηα πεηξηά ζηα ηδάκηα ησλ πνιεκνθάπεισλ 

Κάζε ρεηξνλνκία ζνπ ζα λα γθξεκίδεη ηελ αδηθία. 

Καη πξφζεμε: κε μεραζηείο νχηε ζηηγκή. 

Έηζη ιίγν λα ζπκεζείο ηα παηδηθά ζνπ ρξφληα 

αθήλεηο ρηιηάδεο παηδηά λα θνκκαηηάδνληαη ηελ ψξα πνπ παίδνπλ αλχπνπηα ζηηο 

πνιηηείεο 

κηα ζηηγκή αλ θνηηάμεηο ην ειηνβαζίιεκα 

αχξην νη άλζξσπνη ζα ράλνληαη ζηε λχρηα ηνπ πνιέκνπ 

έηζη θαη ζηακαηήζεηο κηα ζηηγκή λα νλεηξεπηείο 

εθαηνκκχξηα αλζξψπηλα φλεηξα ζα γίλνπλ ζηάρηε θάησ απφ ηηο νβίδεο. 

Αελ έρεηο θαηξφ 

δελ έρεηο θαηξφ γηα ηνλ εαπηφ ζνπ 

αλ ζέιεηο λα ιέγεζαη άλζξσπνο. 

Ώλ ζέιεηο λα ιέγεζαη άλζξσπνο 

κπνξεί λα ρξεηαζηεί λ΄ αθήζεηο ηε κάλα ζνπ, ηελ αγαπεκέλε ή ην παηδί ζνπ. 

Αε ζα δηζηάζεηο. 

Θ΄ απαξλεζείο ηε ιάκπα ζνπ θαη ην ςσκί ζνπ 

Θ΄ απαξλεζείο ηε βξαδηλή μεθνχξαζε ζην ζπηηηθφ θαηψθιη 

γηα ηνλ ηξαρχ δξφκν πνπ πάεη ζην αχξην. 

Μπξνζηά ζε ηίπνηα δε ζα δεηιηάζεηο θη νχηε ζα θνβεζείο. 

Σν μέξσ, είλαη φκνξθν λ΄αθνχο κηα θπζαξκφληθα ην βξάδπ, 

λα θνηηάο έλ΄ άζηξν, λα νλεηξεχεζαη 

είλαη φκνξθν ζθπκκέλνο πάλσ απ΄ην θφθθηλν ζηφκα ηεο αγάπεο ζνπ 

Να ηελ αθνχο λα ζνπ ιέεη ηα φλεηξα ηεο γηα ην κέιινλ. 

Μα εζχ πξέπεη λα η΄απνραηξεηήζεηο φι΄απηά θαη λα μεθηλήζεηο 

γηαηί εζχ είζαη ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο θπζαξκφληθεο ηνπ θφζκνπ, 

γηα φια η΄άζηξα, γηα φιεο ηηο ιάκπεο θαη γηα φια ηα φλεηξα 

αλ ζέιεηο λα ιέγεζαη άλζξσπνο. 

Ώλ ζέιεηο λα ιέγεζαη άλζξσπνο 

κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ζε θιείζνπλ θπιαθή γηα είθνζη ή 

θαη πεξηζζφηεξα ρξφληα 

κα εζχ θαη κεο ζηε θπιαθή ζα ζπκάζαη πάληνηε ηελ άλνημε, 

ηε κάλα ζνπ θαη ηνλ θφζκν. 

Βζχ θαη κεο απ΄ ην ηεηξαγσληθφ κέηξν ηνπ θειηνχ ζνπ 

ζα ζπλερίζεηο ηνλ δξφκν ζνπ πάλσ ζηε γε . 

Κη  φηαλ κεο ζηελ απέξαληε ζησπή, ηε λχρηα 

ζα ρηππάο ηνλ ηνίρν ηνπ θειηνχ ζνπ κε ην δάρηπιν 

απ΄η΄άιιν κέξνο ηνπ ηνίρνπ ζα ζνπ απαληάεη ε Εζπαλία. 

Βζχ, θη αο βιέπεηο λα πεξλάλ ηα ρξφληα ζνπ θαη λ΄ αζπξίδνπλ 
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ηα καιιηά ζνπ δε ζα γεξλάο. 

Βζχ θαη κεο ζηε θπιαθή θάζε πξσί ζα μεκεξψλεζαη πην λένο 

Ώθνχ φιν θαη λένη αγψλεο ζ΄ αξρίδνπλε ζηνλ θφζκν 

αλ ζέιεηο λα ιέγεζαη άλζξσπνο 

Ώλ ζέιεηο λα ιέγεζαη άλζξσπνο 

ζα πξέπεη λα κπνξείο λα πεζάλεηο έλα νπνηνδήπνηε πξσηλφ. 

Ώπνβξαδίο ζηελ απνκφλσζε ζα γξάςεηο έλα κεγάιν ηξπθεξφ γξάκκα ζηε κάλα ζνπ 

Θα γξάςεηο ζηνλ ηνίρν ηελ εκεξνκελία, η΄αξρηθά ηνπ νλφκαηνο ζνπ θαη κηα ιέμε : 

Βηξήλε 

ζα λα γξαθεο φιε ηελ ηζηνξία ηεο δσήο ζνπ. 

Να κπνξείο λα πεζάλεηο έλα νπνηνδήπνηε πξσηλφ 

λα κπνξείο λα ζηαζείο κπξνζηά ζηα έμη  ληνπθέθηα 

ζα λα ζηεθφζνπλα κπξνζηά ζ ΄ νιάθαηξν ην κέιινλ. 

Να κπνξείο, απάλσ απ ΄ ηελ νκνβξνληία πνπ ζε ζθνηψλεη 

εζχ λ ΄ αθνχο ηα εθαηνκκχξηα ησλ απιψλ αλζξψπσλ πνπ ηξαγνπδψληαο πνιεκάλε γηα 

ηελ εηξήλε. 

Ώλ ζέιεηο λα ιέγεζαη άλζξσπνο. 

 

 

  



169 
 

ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ 28 

Γιάννη Ρίηζου, «Ειρήνη»  

Στον Κώστα Βάρναλη 

Σ' φλεηξν ηνπ παηδηνχ είλαη ε εηξήλε. 

Σ' φλεηξν ηεο κάλαο είλαη ε εηξήλε. 

Σα ιφγηα ηεο αγάπεο θάησ απ' ηα δέληξα, 

είλαη ε εηξήλε. 

 

Ο παηέξαο πνπ γπξλάεη η' απφβξαδν κ' έλα θαξδχ 

ρακφγειν ζηα κάηηα 

κ' έλα δεκπίιη ζηα ρέξηα ηνπ γεκάην θξνχηα 

θ' νη ζηαγφλεο ηνπ ηδξψηα ζην κέησπφ ηνπ 

είλαη φπσο νη ζηαγφλεο ηνπ ζηακληνχ πνπ παγψλεη ην λεξφ ζην παξάζπξν, 

είλαη ε εηξήλε. 

 

ηαλ νη νπιέο απ' ηηο ιαβσκαηηέο θιείλνπλ ζην πξφζσπν ηνπ θφζκνπ 

θαη κεο ζηνπο ιάθθνπο πνπ 'ζθαςαλ νη νβίδεο θπηεχνπκε δέληξα 

θαη ζηηο θαξδηέο πνπ 'θαςε ε ππξθατά δέλεη ηα πξψηα ηεο κπνπκπνχθηα ε ειπίδα 

θ' νη λεθξνί κπνξνχλ λα γείξνπλ ζην πιεπξφ ηνπο θαη λα θνηκεζνχλ δίρσο 

παξάπνλν 

μέξνληαο πσο δελ πήγε ην αίκα ηνπο ηνπ θάθνπ, 

είλαη ε εηξήλε. 

 

Βηξήλε είλαη ε κπξσδηά ηνπ θαγεηνχ ην βξάδπ, 

ηφηε πνπ ην ζηακάηεκα ηνπ απηνθίλεηνπ ζην δξφκν δελ είλαη θφβνο, 

ηφηε πνπ ην ρηχπεκα ζηελ πφξηα ζεκαίλεη θίινο,  

θαη ην άλνηγκα ηνπ παξάζπξνπ θάζε ψξα ζεκαίλεη νπξαλφο 

γηνξηάδνληαο ηα κάηηα καο κε ηηο καθξηλέο θακπάλεο ησλ ρξσκάησλ ηνπ, 

είλαη ε εηξήλε. 

 

Βηξήλε είλαη έλα πνηήξη δεζηφ γάια θ' έλα βηβιίν κπξνζηά ζην παηδί πνπ 

μππλάεη. 

Σφηε πνπ ηα ζηάρπα γέξλνπλ ηφλα ζη' άιιν ιέγνληαο: ην θσο ην θσο, ην θσο, 

θαη μερεηιάεη ε ζηεθάλε ηνπ νξίδνληα θσο 

είλαη ε εηξήλε. 

 

Σφηε πνπ νη θπιαθέο επηζθεπάδνληαη λα γίλνπλ βηβιηνζήθεο, 

ηφηε πνπ έλα ηξαγνχδη αλεβαίλεη απφ θαηψθιη ζε θαηψθιη ηε λχρηα 

ηφηε πνπ η' αλνημηάηηθν θεγγάξη βγαίλεη απ' ην ζχγλεθν 

φπσο βγαίλεη απ' ην θνπξείν ηεο ζπλνηθίαο θξεζθνμπξηζκέλνο ν εξγάηεο ην 

αββαηφβξαδν 

είλαη ε εηξήλε. 
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Σφηε πνπ ε κέξα πνπ πέξαζε 

δελ είλαη κηα κέξα πνπ ράζεθε 

κα είλαη ε ξίδα πνπ αλεβάδεη ηα θχιια ηεο ραξάο κέζα ζην βξάδπ 

θ' είλαη κηα θεξδηζκέλε κέξα θ' έλαο δίθαηνο χπλνο 

ηφηε πνπ ληψζεηο πάιη ν ήιηνο λα δέλεη βηαζηηθά ηα θνξδφληα ηνπ 

λα θπλεγήζεη ηε ιχπε απ' ηηο γσληέο ηνπ ρξφλνπ 

είλαη ε εηξήλε. 

 

Βηξήλε είλαη νη ζεκσληέο ησλ αρηίλσλ ζηνπο θάκπνπο ηνπ θαινθαηξηνχ 

είλαη η' αιθαβεηάξη ηεο θαινζχλεο ζηα γφλαηα ηεο απγήο. 

ηαλ ιεο: αδειθέ κνπ — φηαλ ιέκε: αχξην ζα ρηίζνπκε 

φηαλ ρηίδνπκε θαη ηξαγνπδάκε 

είλαη ε εηξήλε. 

 

Σφηε πνπ ν ζάλαηνο πηάλεη ιίγν ηφπν ζηελ θαξδηά 

θ' νη θακηλάδεο δείρλνπλ κε ζίγνπξα δάρηπια ηελ επηπρία, 

ηφηε πνπ ην κεγάιν γαξχθαιιν ηνπ δεηιηλνχ 

ην ίδην κπνξεί λα ην κπξίζεη ν πνηεηήο θη ν πξνιεηάξηνο 

είλαη ε εηξήλε. 

 

Δ εηξήλε είλαη ηα ζθηγκέλα ρέξηα ησλ αλζξψπσλ 

είλαη ην δεζηφ ςσκί ζην ηξαπέδη ηνπ θφζκνπ 

είλαη ην ρακφγειν ηεο κάλαο. 

Μνλάρα απηφ. 

Σίπνη' άιιν δελ είλαη ε εηξήλε. 

Καη η' αιέηξηα πνπ ραξάδνπλ βαζεηέο απιαθηέο ζ' φιε ηε γεο 

έλα φλνκα κνλάρα γξάθνπλ: 

Βηξήλε. Σίπνη' άιιν. Βηξήλε. 

 

Πάλσ ζηηο ξάγεο ησλ ζηίρσλ κνπ 

ην ηξαίλν πνπ πξνρσξεί ζην κέιινλ 

θνξησκέλν ζηάξη θαη ηξηαληάθπιια 

είλαη ε εηξήλε. 

Ώδέξθηα κνπ, 

κεο ζηελ εηξήλε δηάπιαηα αλαζαίλεη 

φινο ν θφζκνο κε φια ηα φλεηξά ηνπ. 

Αφζηε ηα ρέξηα, αδέξθηα κνπ,  

απηφ 'λαη ε εηξήλε. 

ΑΘΗΝΑ, Γελάξεο 1953 

Ώπφ ηε ζπιινγή Αγξύπληα (1941-1953) 

[πεγή: Γηάλλεο Ρίηζνο, Πνηήκαηα 1930-1960, ΐ΄ ηφκνο, Βθδφζεηο «Κέδξνο», 

Αζελα 1961, ζ. 173-175] 
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ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ 29 

 

Φχιιν εξγαίαο 

λνκα νκάδαο: 

……………………………………………………… 

Άζθεζε 1 

ΐξείηε νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν πνηήκαηα. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

Άζθεζε 2 

Γσγξαθίζηε κία ζθελή πνπ ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν. 

 

 

Άζθεζε 3 

Αεκηνπξγήζηε ηελ αθξνζηηρίδα ηεο ΒΕΡΔΝΔ  

                            Β                            

                            Ε 

                            Ρ 

                           Δ 

                           Ν 

                           Δ 
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Και άλλερ δπαζηηπιόηηηερ 

Παξαηεξήζηε ηηο δσγξαθηέο ηνπ πνισλνχ θαιιηηέρλε Pawel 

Kuczynski θαη δεκηνπξγήζηε κία αθίζα κε ζπλζήκαηα εηξήλεο. 

Υξεζηκνπνηήζηε θαη θάπνηα απφ ηα απνθζέγκαηα γηα ηελ εηξήλε. 
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Αποφθέγματα - Γνωμικά - Ρήσεις για την ΕΙΡΗΝΗ 

 

«Ώλ ν θαζέλαο δηεθδηθεί ηελ εηξήλε αληί γηα άιιε κία ζπζθεπή 

ηειεφξαζεο, ηφηε ζα ππάξμεη εηξήλε. » 

Σδνλ Λέλνλ 

 

«Ώο εξγαδφκαζηε ρσξίο δηακάρεο. Βίλαη ν κφλνο ηξφπνο λα θάλνπκε ηε 

δσή αλεθηή.» 

ΐνιηέξνο 

 

«Αελ ππήξμε πνηέ θαιφο πφιεκνο ή θαθή εηξήλε.» 

ΐεληακίλ Φξαγθιίλνο 

 

«Βάλ επηζπκείο ηελ εηξήλε, κε ρηππάο ην ηχκπαλν νχηε γηα γηνξηή.» 

Πνιχβηνο Αεκεηξαθφπνπινο 

 

«Βάλ θάπνηνο πηζηεχεη φηη ε αγάπε θαη ε εηξήλε είλαη θιηζέ, πνπ ηα 

αθήζακε πίζσ ζηε δεθαεηία ηνπ '60, απηφ είλαη πξφβιεκά ηνπ. Ώγάπε θαη 

Βηξήλε είλαη αηψληεο αμίεο. » 

Σδνλ Λέλνλ 

 

«Βίλαη πνιχ πην εχθνιν λα θάλεηο πφιεκν παξά εηξήλε.» 

Γνξδ Κιεκαλζφ 

 

«Βθείλνη πνπ επηθαινχληαη ηελ εηξήλε γηα λα θάλνπλ πφιεκν, αλακθίβνια 

δελ ζθέθηνληαη παξά ηελ εηξήλε ησλ λεθξνηαθείσλ.» 

Γθφληθξηλη Λάηκπληηο 

 

«Δ εηξήλε δίλεη ςσκί ζηνλ γεσξγφ, αθφκα θη αλ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα 

βξάρηα, αληίζεηα ν πφιεκνο ηνπ θέξλεη δπζηπρία θη αλ αθφκα βξίζθεηαη 

ζηνλ πην πινχζην θάκπν.» 

Μέλαλδξνο 

 

«Δ εηξήλε έρεη ηηο δηθέο ηεο λίθεο, φρη ιηγφηεξν δνμαζκέλεο απ' απηέο ηνπ 

πνιέκνπ.» 

Σδνλ Μίιηνλ 

 

«Δ εηξήλε ζα έξζεη κφλν ηφηε, φηαλ νη αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ηνλ πφιεκν 

θαηαληθεζνχλ. ζν ζα δηαξθεί ε θπξηαξρία κηαο ρψξαο πάλσ ζηελ άιιε ή 

ε εθκεηάιιεπζε κηαο ηάμεο απφ κηα άιιε, αδηάθνπα ζα γίλνληαη 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλαηξνπή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. Πνηέ ε 

εηξήλε δελ κπνξεί λα 'ξζεη απ' ηνλ ηκπεξηαιηζκφ θαη ηνλ θαπηηαιηζκφ.» 

Παληίη Σδαβαξραιάι Νερξνχ 

http://www.sansimera.gr/quotes/authors/909
http://www.sansimera.gr/quotes/authors/42
http://www.sansimera.gr/quotes/authors/69
http://www.sansimera.gr/quotes/authors/71
http://www.sansimera.gr/quotes/authors/909
http://www.sansimera.gr/quotes/authors/334
http://www.sansimera.gr/quotes/authors/213
http://www.sansimera.gr/quotes/authors/3
http://www.sansimera.gr/quotes/authors/36
http://www.sansimera.gr/quotes/authors/183
http://cdn.sansimera.gr/media/photos/main/John_Lennon.jpg
http://cdn.sansimera.gr/media/photos/main/Voltaire.jpg
http://cdn.sansimera.gr/media/photos/main/Benjamin_Franklin.jpg
http://cdn.sansimera.gr/media/photos/main/Polyvios_Dimitrakopoulos.jpg
http://cdn.sansimera.gr/media/photos/main/John_Lennon.jpg
http://cdn.sansimera.gr/media/photos/main/Georges_Clemenceau.jpg
http://cdn.sansimera.gr/media/photos/main/Gottfried_Wilhelm_von_Leibniz.jpg
http://cdn.sansimera.gr/media/photos/main/Menandros.jpg
http://cdn.sansimera.gr/media/photos/main/John_Milton.jpg
http://cdn.sansimera.gr/media/photos/main/Jawaharlal_Nehru.jpg
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«Ή ζα παιέςεηο γηα ηελ εηξήλε ή ζα πεζάλεηο. » 

Σδνλ Λέλνλ 

 

«Δ θαηάξγεζε ηνπ πνιέκνπ θαη ε παγίσζε ηεο εηξήλεο ζηνλ θφζκν 

απνηειεί έλα απφ ηα πην ςειά ηδαληθά, πξνο ην νπνίν πξέπεη λα ηείλεη ε 

αλζξσπφηεηα.» 

Γθφληθξηλη Λάηκπληηο 

 

«Θέινπκε ηελ εηξήλε, ηε δίθαηε φκσο εηξήλε. Βπηδεηνχκε ηελ εηξήλε, 

γηαηί λνκίδνπκε πσο κφλν απηή θέξλεη ραξά ζηνπο αλζξψπνπο, θαη φρη 

γηαηί θνβφκαζηε.» 

Θίνληνξ Ρνχζβειη 

 

«Καλέλαο δελ είλαη ηφζν αλφεηνο πνπ λα πξνηηκάεη ηνλ πφιεκν απ' ηελ 

εηξήλε. Γηαηί ζηνλ θαηξφ ηεο εηξήλεο ηα παηδηά ζάβνπλ ηνπο γνλείο ηνπο, 

ελψ αληίζεηα ζηνλ θαηξφ ηνπ πνιέκνπ νη γνλείο ζάβνπλ ηα παηδηά ηνπο.» 

Δξφδνηνο 

 

«Με ηελ εδξαίσζε ηεο εηξήλεο ηνπ θφζκνπ ζπκπίπηεη ε επηπρία ηεο 

αλζξσπφηεηαο.» 

Οχγθν Γθξφηηνπο 

 

 

          ΠΔΓΔ: http://www.sansimera.gr/quotes/categories/46#ixzz4B0WiHYzy 
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ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ 30 

Μία ακόμη χρόνια έφτασε στο τέλος της. 

 Ελάτε να κλείσουμε μαζί την αυλαία 

 με μια γιορτή αφιερωμένη  

στο υπέρτατο αγαθό της Ειρήνης. 

Την Τετάρτη 15 Ιουνίου στις 9 το πρωί. 

Σας περιμένουμε…                                       

Οι μαθητές του Ε΄ 2 
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ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ 31 
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ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ 32 
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ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ 33 

Σο αγόπι με ηη βαλίηζα 

Ώθήγεζε:  Δ ηζηνξία πνπ ζα ζαο δηεγεζνχκε έγηλε θάπνπ, θάπνηε ,γηα θάπνηνπο 

ιφγνπο κε θάπνηνπο αλζξψπνπο .Βίλαη κηα ηζηνξία πνπ κπνξεί ν θαζέλαο καο λα ηε 

δήζεη! Αελ ην μέξεη κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή πνπ αξρίδεη ην ηαμίδη.  Ήηαλ κηα κέξα 

ζπλεζηζκέλε φπσο ηηο άιιεο. Ο Ναδ δηάβαδε ην αγαπεκέλν ηνπ βηβιίν «εβάρ ν 

ζαιαζζηλφο» θαη ε κακά ηνπ θαηαγηλφηαλ κε ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ. Μα 

μαθληθά……. 

(Ήρνο απφ βφκβεο! Μπαίλεη ν παηέξαο πέθηνπλ φινη θάησ) 

Παηέξαο:  Πξνζέμηε! ινη θάησ! 

Ναδ: Ση έγηλε; Έξρεηαη θαηαηγίδα; 

Π:Γξήγνξα!Μαδέςηε πξάγκαηα! Φεχγνπκε! 

Ν:Γηα πνχ 

Π: Αελ μέξσ! Πάλησο καθξηά απφ δσ ! 

(ΐφκβα ήρνο) 

Μ:Κάησ…..Ώλ ζπλερίζνπλ έηζη δε ζα κείλεη ηίπνηα φξζην. 

Ν:(Φέξλεη ηε βαιίηζα)Ση λα πάξσ καδί κνπ κακά ; 

M:Ρνχρα! 

Ν:Ρνχρα. Γηα πφζν θαηξφ; 

Μ:Αελ μέξσ .Οη θαηζαξφιεο κνπ !Φέξε κνπ ηηο θαηζαξφιεο κνπ. 

Ν:Καηζαξφιεο;ζα καγεηξέςνπκε θηφιαο ; 

Π:Έηνηκνη Πάκε γξήγνξα. 

(Οη γνλείο θεχγνπλ θαη ν Ναδ κέλεη ζηε ζθελή ηνπ ιέγνληαο ) 

Ν: Φχγακε βηαζηηθά! Ώπηφ ήηαλ ην πξψην κνπ ηαμίδη θαη δελ έκνηαδε θαζφινπ κε 

απηφ ηνπ εβάρ .Φηάζακε ζην πέξαζκα αλάκεζα ζηα 2 ΐνπλά.(Κξφηνο) 

(Σξέρεη δίπια ζηνπο γνλείο  ηνπ. Μπαίλνπλ φινη ζηε ζθελή θαη θάζνληαη ζηα 

παγθάθηα  θαη θάλνπλ δηάθνξα: άιινο πιέλεη, άιινο καγεηξεχεη,  ξάβεη,, παίδεη 

θνπηζφ,  δηαβάδεη)  

Π:Μελ θνηηάηε πίζσ ! Μελ θνηηάηε πίζσ ! 

Ν:Γηαηί; 

Π:Nα κελ είλαη απηφ ην ηειεπηαίν πξάγκα πνπ ζα ζπκφζαζηε. 

Ώθήγεζε: Αελ θνηηάμαλε πίζσ . Φηάζαλε ζε απηφ ην κέξνο πνπ ην ρηππάλε αέξεδεο 

(Ήρνο απφ αέξα θαη θίλεζε φισλ ).Ώπηφ ην κέξνο είλαη γεκάην θφζκν κε βαιίηζεο . 

Καλείο δελ ρακνγειά γηαηί θαλείο δελ είλαη ζπίηη ηνπ .Ώπιά φινη …..πεξηκέλνπλ …. 

Μ:Πνχ παο ; 

Ν:πίηη. 

Μ:Πνην ζπίηη ; Ώπηφ ην ηζαληίξη, ην ιεο ζπίηη; Ώπηφ δελ είλαη ζπίηη ! 
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Ν:Καη ηη λα θάλσ ; 

M:Να πεξηκέλεηο. Άθνπ ζπίηη, ην ηζαληίξη ! Υα Υα πίηη , ην ηζαληίξη. 

Ν:Μακά, είλαη κηα ηζηνξία πνπ πνηέ δελ ηελ θαηάιαβα. 

Μ:Πνηα ; 

Ν:Γηα  θείλε ηελ νηθνγέλεηα πνπ ήηαλ λα θχγεη απφ κηα πνιηηεία πνπ ζα 

θαηαζηξεθφηαλ θαη ηνπο εηδνπνίεζε ν Θεφο. ΐιέπεηο ήηαλ νη κφλνη θαινί άλζξσπνη . 

Μ:Βκείο δελ ήκαζηαλ νη κφλνη θαινί άλζξσπνη! 

Ν:Καη ν Θεφο ηνπο είπε λα κελ θνηηάμνπλ πίζσ ηνπο αιιά ε κεηέξα δελ άληεμε , 

θνίηαμε θαη έκεηλε ζηήιε άιαηνο. 

Μ:Σφζν ηεο έθνβε ! 

Ν:Βίρε γίλεη δειαδή , έλα άγαικα απφ αιάηη. 

Μ:Καιά λα πάζεη ! 

N:Γηαηί  φκσο ; 

M:Γηαηί θνίηαμε πίζσ ηεο ! 

Ν:Βκέλα δε κνπ θαίλεηαη θαη ηφζν θαθφ . 

Μ: ΠΟΣΒ δελ πξέπεη λα θνηηάδεηο πίζσ .Μφλν κπξνζηά ! Πάσ λα βξσ ηνλ παηέξα 

ζνπ (Δ κάλα ζηέθεηαη ζηελ άθξε ηεο ζθελήο ακίιεηε). 

Ν:(Πεγαίλεη κπξνζηά ζηελ ζθελή). Δ κάλα κνπ δελ θνίηαμε πίζσ. Αελ λνκίδσ λα 

θνίηαμε αιιά απφ ηφηε έγηλε ζθιεξή. Έραζε ηε γιχθα ηεο θαη ήηαλ ζαλ λα έγηλε θη 

απηή ζηήιε άιαηνο, έλα άγαικα πνπ έκνηαδε ηεο κάλαο κνπ.  

Ώθήγεζε:To δεχηεξν ηαμίδη άξρηζε θάπσο έηζη. Ώπηφο είλαη πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα 

θχγνπλε. 

-Βίλαη ιαζξέκπνξνο αλζξψπσλ. 

-Μελ ην ιεο απηφ! ΐνεζάεη ηνλ θφζκν! 

 

Λ:Γηα πνχ ; 

Π:Γηα Λνλδίλν ! Ο κεγάινο κνπ γηνο είλαη εθεί. Ανπιεχεη γηαηξφο !Μαο έζηεηιε θαη 

κηα  θάξηα! Αείμε ηελ Ναδ! 

Ν:Να. 

Π:Αηάβαζέ ηελ ! 

Ν:Nα’ κηα ινηπφλ ηψξα ζηελ άιιε κεξηά ηνπ θφζκνπ. Βδψ φια είλαη αιιηψηηθα. Οη 

άλζξσπνη ζνπ ρακνγειάλε ζη’ αιήζεηα. ια είλαη ηέιεηα! Έρεη δνπιεία γηα φπνηνλ 

ζέιεη λα δνπιέςεη. ε ιίγν ζα ζαο ζηείισ θαη ρξήκαηα. 

Λ:Χξαία!Λεθηά ζαο έζηεηιε ; 

Π:ρη αθφκα. ε ιίγν. 

Λ:Πφηε  

Π:πνπ λα ΄ λαη ! 

Λ:Λνηπφλ. Σν πξάγκα γίλεηαη σο εμήο. Σν κηζά ιεθηά ηα δίλεηο ζε εκέλα. Σα άιια 

κηζά ζε έλαλ θίιν πνπ λα ηνπ έρεηο εκπηζηνζχλε θαη φηαλ θηάζεηο κνπ δίλεη θαη ηα 

ππφινηπα ν θίινο ζνπ. 

Π:Μάιηζηα. 

Λ:Ώπιά πξάγκαηα. 
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Π:Πφζα; 

Λ:Βίλαη αθξηβά !Με αεξνπιάλν ; 

Π:Ναη. 

Λ:Πφζα έρεηε ;(ην απηί). Γηα φινπο ζαο ;(κε απνξία) 

Π:Φπζηθά γηα φινπο . 

Λ:Υα, Υα, Υ. Αε θηάλνπλ. 

Π:Κη αλ δελ πάξνπκε αεξνπιάλν ; 

Λ:Βίλαη πνιχ καθξηά θαη επηθίλδπλα θαη πάιη φκσο δε ζα θηάζνπλ. 

Π:Ναδ , πεξίκελε ιίγν πην πέξα . 

Ν:Γηαηί; 

Π:Πεξίκελε ζνπ είπα. 

(Πηάλεη ν παηέξαο ηνλ ιαζξέκπνξν απφ ηνλ αγθψλα θαη ηνπ κηιάεη ςηζπξηζηά. Αίλνπλ 

ηα ρέξηα, ζεκάδη φηη ζπκθψλεζαλ) 

(Ο Ναδ κνλνινγεί κπξνζηά ) 

Ν:Πάιη πεξίκελα . ΄ απηφ ην κέξνο φινη πεξηκέλνπλ. ινη έρνπλ έξζεη απφ θάπνπ 

αιινχ. Άιινπο ηνπο έδησμε ν πφιεκνο, άιινπο ε πείλα .άιινη θπλεγάλε ην ρξήκα. 

Π:Ναδ !  Σα θαλνλίζακε ! Πξέπεη λα πνπιήζνπκε ηηο θαηζίθεο. 

Ν:Σηο θαηζίθεο ; 

Π:Β, λαη δελ κπνξνχκε λα ηηο πάξνπκε θη απηέο καδί καο. πσο ν εβαρ ηη έθαλε ; 

Αελ ηα πνχιεζε φια γηα λα κπνξέζεη λα θχγεη ; 

Ώθήγεζε :Καη έηζη ιίγεο κέξεο αξγφηεξα λα ηνο ν Ναδ! Με ηε βαιίηζα ηνπ λα 

πεξηκέλεη. Να  πεξηκέλεη ην ιεσθνξείν.  

Π:Ναδ, πεξίκελε εδψ θαη φηαλ έξζεη ην ιεσθνξείν αλέβα. 

Ν:Βζείο πoχ πάηε ; 

Π:Δ κάλα ζνπ θη εγψ έρνπκε κηα δνπιεία. 

Ν:Ση δνπιεία ; 

Μ:Ναδ , πάξε έλα ζηπιφ .Αψζε κνπ έλα ζηπιφ . Σν βιέπεηο απηφ ;Βίλαη ζηπιφ. 

Ν:Σν μέξσ. 

Μ:Χξαία. Πάξε ην γηα λα καο γξάθεηο . ηαλ ζα θηάζεηο ζέισ λα μέξσ φιεο ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηαμηδηνχ ζνπ .  

Ν:Γηαηί λα ζαο γξάςσ  ;Βζείο δε ζα ‘ ξζείηε ; 

M:Έια , πάξην θαη κε ξσηάο πνιιά. Με δάιηζεο. 

Ν:Καιά , θαιά ! Με θσλάδεηο. Χρνχ!!! 

(Οη γνλείο απνρσξνχλ θαη θαηαθηάλεη ν νδεγφο) 

Ο:Ξεθηλάκε (Κφξλα ιεσθνξείνπ ). Άληε κηθξέ αλέβα (Ο Ναδ θνηηάεη γχξσ ηνπ 

ρακέλνο .Φάρλεη ηνπο γνλείο ηνπ). 

Ν:Ξέξεηε , πεξηκέλσ ηνπο γνλείο κνπ. Έρνπλε  κηα δνπιίηζα θαη φπνπ λα ‘ λαη ζα’ 

ξζνχλε . 

Ο:Υα! Αελ έρσ άιιν ρψξν , κηθξέ! 
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Ν: Μα είλαη θαη νη γνλείο κνπ θχξηε ! 

Ο: Πιεξψζεθα κφλν γηα ζέλα θηιαξάθν .Ώλέβα θαη κελ μεράζεηο ηε βαιίηζα ζνπ 

!(Κφξλα ιεσθνξείνπ) .Ξεθηλάκε ! 

Ν: (Μνλνινγεί) Πιεξψζεθε κφλν γηα κέλα .Μφλν γηα κέλα .(Ο Ναδ θάζεηαη δίπια ζε 

έλα θνξίηζη θαη είλαη πνιχ ιππεκέλνο.( ινη ηξαγνπδάλε ην ηξαγνχδη «Ση λα ζπκεζψ, 

ηη λα μεράζσ» ηνπ Νηαιάξα θαη ηα θνξίηζηα ηνπ ιεσθνξείνπ ρνξεχνπλ ζπξηάθη. 

Παξάιιεια πξνβάιιεηαη θαη έλα power point κε θσηνγξαθίεο ησλ πξνζθχγσλ ηνπ 

1922 θαη κεηά κε θσηνγξαθίεο πξνζθχγσλ απφ πξία. Σν ηξαγνχδη ηειεηψλεη αιιά ν 

Ναδ είλαη αθφκα ζιηκκέλνο. Κιαίεη.)  

Κ:Έια θηάλνπλ νη θιάςεο .Με θνχξαζεο! Μελ θάλεηο ζαλ κσξφ . Καη εγψ κφλε κνπ 

ηαμηδεχσ. 

Ν: Βίλαη ε πξψηε θνξά πνπ είκαη κφλνο (ζθνππίδεηαη κε ην ραξηνκάληειν πνπ ηνπ 

έδσζε  ε Κξίζηα ) 

Κ: Αελ είζαη κφλνο .Σν ιεσθνξείν είλαη γεκάην. Καη κελ έξρεζαη πνιχ θνληά κνπ 

(Μπξίδνληαο ζηνλ αέξα ). Ννκίδσ φηη κπξίδσ πξφβαην. 

Ν: Καηζίθα. (ρακειφθσλα) 

Κ: Σηηη; Βκέλα έηζη είπεο ;;; 

Ν: ρη,φρη!Λέσ θαηζίθεο είρακε φρη πξφβαηα. 

Κ:Ώααα Θεέ κνπ !Πνχ θαηάληεζα λα είκαη . 

Ν: (Φηαξλίδεηαη , ζθνππίδεη ην ρέξη ηνπ απφ πάλσ ηνπ θαη…) Γεηα είκαη ν Ναδ αιιά 

κνπ αξέζεη λα κε θσλάδνπλ εβαρ γηαηί ιέσ πνιιέο ηζηνξίεο .Βζέλα πψο ζε ιέλε ; 

(Σεο δίλεη ην ρέξη. Βθείλε ην θνηηάεη ππνηηκεηηθά θαη νχηε ην αθνπκπάεη). 

Κ: Κξίζηα !(Καη θνηηάδεη απφ ηελ άιιε ) 

Ν: Κξίζηα….. Χξαίν φλνκα !Καη πνχ πεγαίλεηο ; Βγψ πεγαίλσ Λνλδίλν ζηνλ αδεξθφ 

κνπ ! 

Κ: Καη εγψ ζην Λνλδίλν ζηνλ ζείν κνπ!  

Ν: Ώα ηη θαιά. Πξψηε θνξά ηαμηδεχσ κε ιεσθνξείν. ια κνπ ηα ηαμίδηα ηα έθαλα κε 

ηνλ γάηδαξν καο ηνλ Γαλ. 

Κ:Βγψ πάιη , φια κνπ ηα ηαμίδηα κε ηε ιηκνπδίλα ηνπ κπακπά κνπ . Χρ … 

Κνπξάζηεθα! Λέσ λα ξίμσ θαλέλαλ ππλάθν. 

 

(Υαζκνπξηέηαη θαη απνθνηκηέηαη ζηνλ ψκν ηνπ Ναδ . Ο Ναδ βγάδεη ην ζηχιν απφ ηελ 

ηζέπε θα γξάθεη ζηε κακά ηνπ ) 

 

Ν:  Ώγαπεκέλε κνπ κακά, 

        Πεξλάσ ….. θαληαζηηθά. Σαμηδεχσ καδί κε έλα…. (ζηξαβνκνπηζνπληάδεη) 

ππέξνρν θνξίηζη…. επγεληθφ (θνπλάεη ην θεθάιη ηνπ )…. γιπθφ… ινη είλαη θαινί 

καδί κνπ . 

                                                                                                       ε θηιψ, 

                                                                                                    Ο εβάρ ζνπ 
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Ο: Φηάζακε !!! Καηεβαίλεηε φινη! Σέξκα. 

Ν: (Κνηηάεη γχξσ ηνπ )Μα…. Ση είλαη εδψ ;Δ ζπκθσλία ήηαλ γηα αεξνδξφκην φρη γηα 

άγξηα ρηνληζκέλα βνπλά. 

Ο: Μέρξη εδψ θαη πνιχ ζαο είλαη .Σψξα ζα πεξπαηήζεηε θαη ιίγν. Άληε κπξάβν.( Καη 

εμαθαλίζηεθε ν νδεγφο). 

Κ: (Πιεζηάζε έλαλ βνζθφ εηθφλα θαη ήρνο απφ πξφβαηα). Καιεζπέξα θχξηε. 

ΐ: Καιεζπέξα. 

Κ: Φαίλεζηε ληφπηνο! Σα γλσξίδεηε απηά ηα κέξε ; 

ΐ: πσο ζε βιέπσ θαη κε βιέπεηο .Γέλλεκα – ζξέκκα απηήο ηεο πεξηνρήο . 

Κ:Ώαα.Πνιχ σξαία! Μπνξείηε λα καο βνεζήζεηε; Να καο πάηε ζηελ πιεζηέζηεξε 

πφιε ; 

ΐ: Βμαξηάηαη. 

Κ: Βμαξηάηαη ; Ώπφ ηη ; 

(Σεο ηξίβεη ηα ρέξηα ηνπ θαη ελλνεί ρξήκαηα) 

Κ: Ώαα!Υξήκαηα έρσ ! 

Ν: Βγψ πάιη φρη !(Σξίβεη ην θεθάιη ηνπ ). 

ΐ: Βζχ έια , εζχ φρη. Ώλ είλαη πξέπεη λα βηαζηνχκε γηαηί ηα βνπλά είλαη γεκάηα 

ιχθνπο θαη ζηξαηηψηεο κε απηφκαηα 

Ν: Καη εγψ ηη ζα θάλσ ηψξα ; 

ΐ: Οχηε πνπ κε λνηάδεη . Πάκε θνπειηά. 

Κ: Λππάκαη εβάρ . Αελ έρσ ρξήκαηα θαη γηα ζέλα. Ώληίν. 

 

Ώθήγεζε : Ο Ναδ ηνπο θνίηαδε λα απνκαθξχλνληαη θαη ληψζεη ηξειή απειπηζία . 

θέθηεηαη…. θέθηεηαη……Καη …. Ώπνθαζίδεη λα ηνπο αθνινπζήζεη. Σα βνπλά δελ 

ηα θνβάηαη. ηα βνπλά γελλήζεθε θαη κεγάισζε. Ώθνινχζεζε ηηο παηεκαζηέο ηνπο 

ζην ρηφλη….. Πεξπαηνχζε …. Πεξπαηνχζε…. Πεξπαηνχζε…. ζπνπ….  

(Ρηπέο πνιπβφινπ) 

Κ:Ναδ!!!ΐνήζεηα. (ΐγαίλεη απφ ηα παξαζθήληα) 

Ν:Γηαηί;Ση έγηλε ; 

K:Tη έγηλε ; Ο βνζθφο κε παξάηεζε κε ηελ πξψηε δπζθνιία. Μνπ πήξε ηα ιεθηά θαη 

φηαλ έπεζαλ νη πξψηνη ππξνβνιηζκνί , ηελ έθαλε θαη ….. ιχθνη. 

Ν:Λείπεη ;  Ση ιείπεη ; 

Κ:νρη ιχθνη !Ξέξεηο εθείλα ηα δσάθηα πνπ κνηάδνπλ κε ζθπιάθηα. Πίζσ ζνπ. 

(Αείρλεη κε ην δάρηπιφ ηεο ). 

Ν:Ώαα ιχθνη . Μελ θνπληέζαη. (ςπζηξηζηά). Μελ θνβάζαη. Σνλ κπξίδνπλ ηνλ θφβν 

καο. 

Κ:Αελ κπνξψσσσ !Θα καο θάλνπλ κηα ραςηά. 

Ν:Ξμμ παιηφιπθνη!!!! (Σνπο θνβεξίδεη κε ηε βαιίηζα ) 

Λχθνο 1:Γηα δεο θίιε κνπ !Ση βιέπνπλ ηα καηάθηα κνπ ; 

Λχθνο 2:Απν φκνξθα ιαρηαξηζηά παηδάθηα.  

Λχθνο 1:Μκκκ.Μνζρνκπξηζηά. (Γιείθεηαη) 
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Ν: Βεε! Με καο πιεζηάδεηε ζθπιάθηα. Θα ζαο πσ κηα ηζηνξία πνπ είκαη ζίγνπξνο φηη 

ζα ζαο μεηξειάλεη. 

(Κνπλάλε θαηαθαηηθά ηα θεθάιηα ηνπο ) 

Κ: Ση ιεο ; Βίζαη κε ηα θαιά ζνπ ; 

Ν: Λνηπφλ (Σξίβεη ηα ρέξηα ηνπ ). Μηα θνξά ήηαλε ιέεη έλαο πνιχ πνιχ άηπρνο 

άλζξσπνο πνπ ζθαξθάισλε ζην βνπλφ γηα λα πάεη λα βξεη ην Θεφ. Καζψο αλέβαηλε, 

ζπλάληεζε έλαλ αδχλακν ιχθν θαη ν ιχθνο ηνπ δήηεζε λα ξσηήζεη ην Θεφ ηη έπξεπε 

λα θάλεη θη απηφο γηα λα δπλακψζεη. ηε ζπλέρεηα ζπλάληεζε έλα μεξφ δέληξν θαη ην 

δέληξν  ηνλ παξαθάιεζε λα ξσηήζεη θαη γη΄απηφ ηνλ Θεφ γηαηί είρε ηα ράιηα ηνπ . 

     Έπεηηα ζπλάληεζε έλα παλέκνξθν θνξίηζη πνπ ήηαλ ζιηκκέλν θαη φηαλ ηνπ είπε 

φηη πάεη ζηνλ Θεφ , ην θνξίηζη ηνλ παξαθάιεζε λα ξσηήζεη θαη γηα θείλν. 

      Ο άλζξσπνο έθηαζε ζηνλ Θεφ θαη ηνλ ξψηεζε θαη ηφηε ν Θεφο ηνπ είπε : «Κνίηα 

γχξσ  ζνπ , ε ηχρε είλαη παληνχ. Αελ έρεηο παξά λα ηε βξεηο , λα ηελ ηζαθψζεηο θαη 

λα κελ ηελ αθήζεηο λα ζνπ θχγεη».O άλζξσπνο είπε : «Θα ηξέμσ γξήγνξα ζην ζπίηη 

κνπ θαη ζα ςάμσ λα βξσ ηελ ηχρε κνπ».Έπεηηα έθαλε ζηνλ Θεφ θαη ηηο άιιεο 

εξσηήζεηο θη έθπγε. 

Κ:Βε!Ναδ! (Σνλ ζθνπληάεη ). Ώπνθνηκήζεθαλ. 

Ν:ην’πα εγψ φηη ιέσ ηξνκεξέο ηζηνξίεο !Έηζη; Πάκε ζηγά ζηγά. (Ώπνκαθξχλνληαη) 

Κ:Καη κεηά; 

N:Tη κεηά ; 

Κ:Μεηά ,ηη έγηλε ζηελ ηζηνξία αθνχ ν άλζξσπνο έθπγε απφ ηνλ Θεφ; 

Ν:Aαα! Έπεηηα ν άλζξσπνο ζπλάληεζε ην φκνξθν θνξίηζη θαη ηνπ είπε φηη ν Θεφο 

ιέεη λα παληξεπηεί γηα λα γίλεη ραξνχκελε. 

Κ:Καη ηε παληξεχηεθε ; 

Ν:ρη βέβαηα ! 

Κ:Ώ, ηνλ βιάθα! 

Ν:Βίπε : «Αελ έρσ θαηξφ λα παληξεπηψ! Πξέπεη λα πάσ ζπίηη λα ςάμσ γηα ηελ ηχρε 

κνπ» θαη ζπλέρηζε λα θαηεβαίλεη. Μεηά βξήθε ην δέληξν θαη ηνπ είπε  «ηηο ξίδεο ζνπ 

ππάξρεη έλαο θξπκκέλνο ζεζαπξφο γη’ απηφ δελ κπνξνχλ νη ξίδεο ζνπ λα πάλε 

παξαθάησ». 

Κ:Καη ηη έθαλε ν άλζξσπνο ;Έβγαιε ηνλ ζεζαπξφ ; 

N:ρη βέβαηα !Βίπε : «Αελ έρσ ρξφλν γηα ηέηνηα. ΐηάδνκαη λα πάσ ζπίηη κνπ γηα λα 

βξσ ηελ ηχρε κνπ».ην ηέινο ζπλάληεζε ηνλ ιχθν θαη ηνπ είπε : «Να θαο ηνλ πξψην 

βιάθα πνπ ζα πεξάζεη απφ εδψ γηα λα δπλακψζεηο». Καη έηζη έγηλε . 

Κ:Tη έγηλε ; 

Ν:Σνλ έθαγε ν ιχθνο !!!! 

Κ:(Γνπξιψλεη ηα κάηηα ) Υα Υα Υα (Σνλ ρηππά ζηελ πιάηε) 

Ν:(αζηηζκέλνο θνηηά πέξα ) Κνίηα Κξίζηα, Φψηα!!! Φηάζακε. 

Κ:Γηνχπη (Υνξνπεδάλε θαη πηάλνληαη αγθαδέ) 

Ν:ΐιέπσ θαη ην αεξνδξφκην !!!! 

Κ:Σέιεηα! Σα ηαμίδηα καο ηειεηψλνπλ. 
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Ώθήγεζε: Αελ έγηλαλ έηζη ηα πξάγκαηα φκσο, φπσο ηα πεξίκελα ηα δχν παηδηά . ηελ 

πφιε απηή έκεηλαλ φρη έλα φρη δχν αιιά 3 νιφθιεξα ρξφληα .Ανχιεπαλ ζθιεξά κέξα 

λχρηα,16 ψξεο ηελ εκέξα , γηα λα κπνξέζνπλ λα καδέςνπλ ηα ιεθηά γηα ηα εηζηηήξηά 

ηνπο .Ράβαλ κπινπδάθηα , ινχζηξαξαλ  παπνχηζηα νιεκεξίο θαη νιελπρηίο θαη 

πιεξσλφληνπζαλ θησρηθά.3νιφθιεξα ρξφληα.( ηξαγνχδη – ρνξεπηηθφ Σα ινπζηξάθηα, 

movie maker Παηδηθή εξγαζία).3νιφθιεξα ρξφληα θξάηεζε απηφ! 

 ζπνπ κηα κέξα είραλ ζπγθεληξψζεη ην πνζφ πνπ ρξεηάδνληαλ γηα λα θχγνπλ κε 

πινίν. 

 

Κ: Γηαηί πινίν Ναδ; Υάζεθαλ ηα αεξνπιάλα; Βγψ δελ κπνξψ ηε ζάιαζζα. 

Ν: Με γίλεζαη θνπηή! Γηα αεξνπιάλν ζα πξέπεη λα δνπιεχνπκε άιια ηφζα ρξφληα. 

πξέπεη λα θχγνπκε Κξίζηα. ΐαξέζεθα λα πεξηκέλσ. 

 

Ώθήγεζε: Κη έηζη θη έγηλε. Σα παηδηά κπήθαλ ζην πινίν θαη μεθίλεζαλ ην ηαμίδη ηνπο. 

ια πήγαηλαλ ηέιεηα! Ο ήιηνο έιακπε, ε ζάιαζζα ήηαλ ήξεκε θαη ε Κξίζηα αλ θαη 

θνβφηαλ πξνζπαζνχζε λα μεραζηεί. Ξαθληθά φκσο ζπλλέθηαζε θαη έλαο δπλαηφο 

αέξαο άξρηζε λα θπζά (ήρνο αλέκνπ). Κχκαηα ζεθψζεθαλ ( βίληεν κε ηξηθπκία) θαη ε 

ζάιαζζα καχξηζε. Έλαο λαχηεο θψλαμε λεπξηθά:  

Ναχηεο: Γξήγνξα θάησ ζην ακπάξη, πιεζηάδεη ην ιηκεληθφ! Ώλ ζαο δνπλ, ζα βξνχκε 

φινη ην κπειά καο. 

Ν: Έια, Κξίζηα, πάκε! 

Κ: δελ πάσ πνπζελά! ηγά κελ θαηέβσ εθεί θάησ ζην ζθνηάδη. Με ηίπνηα! 

Ν: Καηέβα ζνπ ιέσ. 

Κ: ρη ζνπ ιέσ! Φνβάκαη! ρη!! 

Ναχηεο: Ώαα … Άθνπ λα δεηο! Αε ζα πάσ γηα ζέλα θπιαθή, παιηνθφξηηζν! 

 

Ώθήγεζε: Έηζη είπε ν λαχηεο θαη κε κηα ζπξσμηά έξημε ηελ Κξίζηα κέζα ζηε 

ζάιαζζα. Ώκέζσο ηα θχκαηα ηε ζθέπαζαλ θαη εμαθαλίζηεθε. Ο Ναδ δελ ηελ έβιεπε 

πνπζελά θαη θψλαδε κε φιε ηνπ ηε δχλακε.. 

Ν: Κξίζηα, Κξίζηα. 

ην ηέινο έπεζε θη απηφο κέζα ζηε ζάιαζζα γηα λα ηε ζψζεη θαη χζηεξα… ζησπή… 

Ώθήγεζε: Γηα θαιή ηνπ ηχρε ε ζάιαζζα ηνλ μέβξαζε ζε κηα αθηή. Βθεί ηνλ βξήθε 

έλα  δεπγάξη (βίληεν θαη ηξαγνχδη θπθιαδίηηθν). 

Γπλαίθα: ΐνήζεηα, ΐνήζεηα! Σξέρα, Γηψξγνννν! 

Άληξαο: Ση είλαη πάιη βξε γπλαίθα; Γηψξγν θαη Γηψξγν φιε ηελ ψξα! Χ, Θεέ κνπ!! 

Βίλαη δσληαλφο; 

Γπλαίθα: Ναη, αλαπλέεη (Σνλ ζεθψλνπλ). 

Ναδ: Πνχ είλαη ε Κξίζηα; Κξίζηα!! 

Γπλαίθα: Ση ιέεη; 

Άληξαο: Πνχ λα θαηαιάβσ. 

Ναδ: Κξίζηα… Κξίζηα.. Πνχ είζαη Κξίζηα; 

Άληξαο: Μήπσο γηα ηελ θξίζε πνπ καο δέξλεη; Αελ μέξσ βξε γπλαίθα! 

Γπλαίθα; Ξέλνο πξέπεη λα είλαη! 
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Ναδ: Σελ Κξίζηα, κήπσο ηελ είδαηε; 

Γπλαίθα: Έια παηδί κνπ εξέκεζε! Πηεο ιίγν λεξφ. Έρεηο αθπδαησζεί. 

Άληξαο: Μα γηαηί ηα θάλνπλ απηά; Μπνξείο λα θνιπκπήζεηο ηφζα ρηιηφκεηξα; Σφζν 

άζρεκα είλαη πηα ζηνλ ηφπν ηνπο; Καη ηφζν θαιά λνκίδνπλ φηη είλαη εδψ ζε εκάο; 

 

Ώθήγεζε: Οη κέξεο πέξαζαλ, ην δεπγάξη θξφληηζε ηνλ Ναδ θαη γξήγνξα δπλάκσζε. 

Ήηαλ έηνηκνο γηα έλα αθφκε ηαμίδη. Σνπο απνραηξέηεζε θαη αλαρψξεζε γηα ην 

Λνλδίλν ( Σξαγνχδη-ΐίληεν κε αμηνζέαηα ηνπ Λνλδίλνπ, Ο Ναδ πεξηπιαληέηαη θαη 

θνηηάδεη γχξσ ηνπ. Κξαηά ηελ θάξηα ζην ρέξη ηνπ, βξίζθεη ηελ νδφ θαη ρηππά ηελ 

πφξηα). 

Ν: Γεηα ζνπ! Ήξζα! 

Ώδειθφο: Excuse me! Who are you? 

Ν: Βγψ είκαη ξε… ην αδειθάθη ζνπ. 

Ώ: Pardon????? 

Ν: Μα δε κε αλαγλσξίδεηο; Βκέλα ηνλ Ναδ, ηνλ κηθξφ ζνπ αδειθφ; 

Ώ: Ναδ;;; (Ο Ναδ θνπλάεη θαηαθαηηθά ην θεθάιη ηνπ). Γηα λα ζε δσ (Σνλ γπξλά γχξσ 

γχξσ). Πφζν κεγάισζεο! (Σνλ αγθαιηάδεη) Ώδειθάθη κνπ. Μηθξφ θαη 

ζθαλδαιηάξηθν.(Σνπ ηζηκπάεη ην κάγνπιν) Βζχ έγηλεο παιίθαξνο. Σα θαηάθεξεο 

ινηπφλ. Έια πέξαζε. 

Ν: Μεγάιν ζπίηη έρεηο! 

Ώ: Βεε…  Μφλν έλα δσκάηην είλαη δηθφ κνπ. 

Ν: ρη θαη ηφζν κεγάιν ηειηθά. 

Ώ: Ήξζεο ηειηθά απφ ηελ άιιε κεξηά ηνπ θφζκνπ. 

Ν: Ήξζα… αιιά … αιιηψο ην θαληαδφκνπλ. Κνίηα έρσ ηελ θάξηα πνπ καο έζηεηιεο 

(Σνπ ηε δίλεη).Αε γξάθεη ηίπνηα ! 

Ν:A!ΐξάρεθε αιιά ηελ μέξσ απέμσ. 

Να’ κε ινηπφλ ηψξα ζηελ άιιε κεξηά ηνπ θφζκνπ .Βδψ φια είλαη αιιηψηηθα Οη 

άλζξσπνη ζνπ ρακνγειάλε ζη’ αιήζεηα. ια είλαη ηέηα. Έρεη δνπιεία γηα φπνηνλ ζέιεη 

λα δνπιέςεη. ε ιίγν ζα ζαο ζηείισ θαη ρξήκαηα. 

Ώπηφ ην κπινπδάθη πνπ ….. θνξάο…. 

Ώ:Ση; 

Ν:3 ρξφληα έξαβα ηέηνηα. 

Ώ:Αελ έπξεπε λα ‘ξζεηο Ναδ! 

Ν:Γηαηί ; 

A:Βίλαη δχζθνια εδψ! 

Ν:Καη ηη λα έθαλα; Βθεί θηλδχλεπα θάζε κέξα. Με ζηείιαλε ε κάλα θη ν παηέξαο γηα 

θαιχηεξα. 

Ώ:ΑΒΝ ΒΕΝΏΕ ΚΏΛΤΣΒΡΏ(κε δπλαηή θσλή) 

Ν:Αελ κπνξψ λα γπξίζσ πίζσ ηψξα. Βμαηηίαο ζνπ ήξζα . Ση ηελ έζηεηιεο ηελ θάξηα 

αλ δελ ήηαλ αιήζεηα ; ( Οπξιηάδνπλ) 

Ώ:Φέκαηα ήηαλ !Ση λα ζαο έγξαθα ηελ αιήζεηα; 

     Να ’κηα ινηπφλ ηψξα ζηε άιιε κεξηά ηνπ θφζκνπ. Ίδηα ράιηα είλαη φια θαη απφ 

’δσ . Οη άλζξσπνη ζε θηχλνπλ ζην δξφκν. Μπνξείο λα δήζεηο θηάλεη λα δερηείο λα 

θάλεηο ηηο ρεηξφηεξεο δνπιεηέο .Λεθηά…. Λεθηά δελ έρσ λ ζαο ζηείισ .  
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     Πψο λα ηα πεηο απηά ;Eεε; Θα πξέπεη λα δνπιέςεηο καδί κνπ. 

Ν: Πνχ ζην λνζνθνκείν ; Mα δε μέξσ ηίπνηα απφ ηαηξηθή. 

Ώ: Πνην λνζνθνκείν !Πνηα ηαηξηθή! ε πιπληήξην απηνθηλήησλ δνπιεχσ . 

Ν: Ση; Καη ε ηαηξηθή πνπ ζπνχδαζεο; 

Ώ: Πάξη πεξίπαην. Σε βαιίηζα ζνπ δε ζα ηελ αλνίμεηο ; 

Ν: Αελ έρσ ηίπνηα .Σα ΄ραζα φια ζην δξφκν. 

Ώθήγεζε: Έηζη ν κηθξφο Ναδ πνπ είρε γίλεη πιένλ κεγάινο άξρηζε λα δνπιεχεη καδί 

κε ηνλ αδεξθφ ηνπ ζην πιπληήξην απηνθηλήησλ .Κνπξαζηηθή δνπιεηά αιιά φρη ηίπνηα 

ην ηδηαίηεξν. Μηα κέξα εθεί πνπ έπιελε έλα απηνθίλεην , ην παξάζπξν ηνπ ζπλνδεγνχ 

θαηέβεθε θαη ν Ναδ αληίθξηζε….. 

Κ: εβάρ. 

Ν: Κξίζηα; Κξίζηα!!!!! Σα θαηάθεξεο. 

Κ: Καη νη δχν ηα θαηαθέξακε , Ναδ. 

Θείνο : Kιείζε ην παξάζπξν Κξίζηα . Φεχγνπκε. 

Κ: Πνπ κέλεηο; ΄ξζσ λα ζε  βξσ ! Οξίζηε ην ηειέθσλφ κνπ .Σα ιέκε εβάρ.(κέζα απφ 

ηελ ηζάληα έβγαιε θαη ηνπ έδσζε έλαλ θάθειν) 

Ν: Βληάμεη, Κξίζηα ! Θα ζνπ ηειεθσλήζσ. 

Aθήγεζε: Μαδί κε ηα ζηνηρεία ηεο , ε Κξίζηα είρε δψζεη θαη πνιιά ρξήκαηα ζηνλ 

Ναδ. Σν ίδην βξάδπ θηφιαο ηα ζηείιαλε ζηνπο γνλείο ηνπο κε κηα θάξηα(ηελ άιιε 

άθξε ηεο ζθελήο νη γνλείο θξαηάλε κηα θάξηα θαη ρακνγειάλε ελψ ηε δηαβάδνπλ. 

Παξάιιεια ηα δπν αδέιθηα ηα ιέλε καδί θαη δπλαηά). 

      Να ΄καζηε ηψξα ζηελ άιιε κεξηά ηνπ θφζκνπ .Αελ είλαη θαη ηφζν δηαθνξεηηθά. 

Κάηη ιίγνη ζνπ ρακνγειάλε. Μεξηθνί ζη ’ αιήζεηα . Ανπιεχνπκε ζθιεξά. Αελ είλαη ν 

παξάδεηζνο αιιά είκαζηε δσληαλνί θαη ζαο πεξηκέλνπκε γηα λα είκαζηε θαη πάιη 

καδί. 

 

 

           Ένα ηπαγούδι για ηα παιδιά ηος πολέμος  

 

 

        Σα ρέξηα γέκηζαλ πνπιηά 

        ηα ζπίηηα κνηάδνπλ κε θιαδηά 

        ηα κάηηα αθφκε θαξηεξνχλ γηα 

        γηα λα θαλνχλ 

        θάπνηα παηδηά. 

    

        Σα δέληξα γέκηζαλ θσλέο. 

        Σα πάξθα κνηάδνπλ κε θσιηέο. 

        Σα κάηηα αθφκε θαξηεξνχλ γηα 

        γηα λα θαλνχλ νη Κπξηαθέο. 

 

        Μνπ ιέλε …. Βίζαη παηδί…. 

        Αελ θαηαιαβαίλεηο θαη ηνπο ιέσ.  

        Κη εθείλα ηη ήηαλ ; 
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        Κη εθείλα ηα παηδηά; Πνχ είλαη ; 

 

        ηνπο δξφκνπο άλζηζαλ κειηέο. 

        ηα ρείιε νη γαξπθαιιηέο. 

        Σα κάηηα αθφκε θαξηεξνχλ γηα… 

        γηα λα θαλνχλ νη Κπξηαθέο. 

 

        Σα παληειφληα καο θνληά. 

        Καη ηα βηβιία αλνηρηά. 

        Σα κάηηα αθφκε θαξηεξνχλ γηα …. 

        γηα λα θαλνχλ θάπνηα παηδηά. 

 

         Μνπ ιέλε. Βίζαη παηδί. Καη ηα παηδηά δελ θαηαιαβαίλνπλ θαη πνιιά. 

         Καη εθείλα ηα παηδηά , ηη θαηάιαβαλ ; Κη εθείλα  

         ηα παηδηά ηη έδεζαλ ; 

      

         Σα ρέξηα γέκηζαλ πνπιηά. 

         Σα ζπίηηα κνηάδνπλ κε θιαδηά. 

         Σα κάηηα αθφκε θαξηεξνχλ γηα…. 

         γηα λα θαλνχλ θάπνηα παηδηά. 

 

          Σα δέληξα γέκηζαλ θσλέο. 

          Σα πάξθα κνηάδνπλ κε θσιηέο. 

          Σα κάηηα αθφκε θαξηεξνχλ γηα… 

          γηα λα θάλνπλ νη Κπξηαθέο. 

 

          ηαλ είκαζηε κηθξνί, καζαίλνπκε ηνλ πφιεκν ζαλ παηρλίδη. 

          ηαλ κεγαιψζνπκε, καζαίλνπκε ηνλ πφιεκν ζαλ δηαζθέδαζε ζηελ ηειεφξαζε. 

          ηαλ ν πφιεκνο έξρεηαη ζην ζπίηη καο ,καζαίλνπκε ηη ζη’ αιήζεηα είλαη. 

          Ώιιά ηφηε είλαη πνχ αξγά! 
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ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ 34 

Ημεπολόγιο ηος project 

 

«Γηεξεπλώληαο ηελ Σνπηθή Ιζηνξία κέζα από ηα κάηηα ησλ παηδηώλ ηνπ ζήκεξα:  

Μηα πξόηαζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ελεξγνύ παγθόζκηνπ πνιίηε» 

 

9 Μαπηίος 2016 (πεπιζηαηικό – καηαλύηηρ) 

     ήκεξα επηζθεθηήθακε ηε βηβιηνζήθε Κσλζηαληηλνππφιεσο ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θηιαλαγλσζίαο γηα ηελ Άιθε Γέε. Οη καζεηέο ήηαλ ελζνπζηαζκέλνη. 

ην δξφκν γηα ηε βηβιηνζήθε νη καζεηέο ήηαλ γεκάηνη απνξίεο. Ρσηνχζαλ κε 

ελδηαθέξνλ γηα φια ηα θηήξηα πνπ ζπλαληνχζακε , γηα ηνπο δξφκνπο, γηα ηηο 

επηγξαθέο, γηα έλα άγαικα ζε έλα πάξθν θ.η.ι. Δ αιήζεηα είλαη φηη ζε πνιιά απφ ηα 

εξσηήκαηά ηνπο δελ κπνξνχζα νχηε θαλ εγψ ε ίδηα λα απαληήζσ. Βίλαη γεγνλφο φηη 

ηα κάηηα καο δελ έρνπλ εμαζθεζεί ζηελ παξαηήξεζε φπσο ιέεη θαη ν Παπακαχξνο. 

     Πεξλψληαο κπξνζηά απφ ην πάξθν πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ νδφ 

Παπαλαζηαζίνπ θαη ζην λνζνθνκείν Εππνθξάηεην, ν Ραθαέιν κε ξψηεζε πνηαλνχ 

άγαικα ήηαλ απηφ ζην πάξθν, αλ ήηαλ ηνπ Εππνθξάηε ή ηνπ Παπαλαζηαζίνπ. Έλησζα 

ηφζν άζρεκα γηαηί απφ εθεί πεξλάσ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηε βδνκάδα, αιιά πνηέ 

δελ αμηψζεθα λα ξίμσ κηα  πην πξνζεθηηθή καηηά γηα λα κάζσ ην φλνκα ηνπ 

αγάικαηνο. ηαλ απάληεζα φηη δελ μέξσ, θαηάιαβα απφ ηα κάηηα ηνπο ηη έθπιεμε 

ηνπο πξνθάιεζα θαζψο είκαη γέλλεκα ζξέκκα ηεο πεξηνρήο. Γπξίδνληαο ην κεζεκέξη 

ζην ζπίηη έςαμα ζην δηαδίθηπν θαη βξήθα πιεξνθνξίεο γηα ην πάξθν ησλ εβξαίσλ 

καξηχξσλ, γηα ην 83
ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν. Σν βξάδπ θάλνληαο κηα βφιηα κε ηα παηδηά 

κνπ, πέξαζα απφ ην πάξθν θαη παξαηήξεζα ην άγαικα ηνπ Μαξδνραίνπ Φξηδή. 

     ηε βηβιηνζήθε ε ππάιιεινο καο βνήζεζε ζηελ εξγαζία καο θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο μελάγεζεο έλαο καζεηήο βξήθε ην βηβιίν «Δ Σνχκπα ηεο Πξνζθπγηάο» θαη 

δήηεζε λα ην δαλεηζηεί. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά ζέιεζαλ λα ην μεθπιιίζνπλ γηαηί 

ππήξραλ πάξα πνιιέο θσηνγξαθίεο κέζα ζε απηφ.  

     ηαλ επηζηξέςακε ζηελ ηάμε, νη καζεηέο ήηαλ ελζνπζηαζκέλνη κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο θηιαλαγλσζίαο θαζψο θαη κε ηελ εμφξκεζε ζηε γεηηνληά θαη 

αλέθεξαλ ηηο εληππψζεηο ηνπο. Σνπο άξεζε γηαηί μέθπγαλ θαη ήηαλ θάηη ην 

δηαθνξεηηθφ.  

-Να ην μαλαθάλνπκε, θπξία! 

     Ο Γηφει ήηαλ αξθεηά πξνβιεκαηηζκέλνο κε ην άγαικα πνπ ππήξρε ζην πάξθν 

κπξνζηά απφ ην λνζνθνκείν Εππνθξάηεην.  

 -Βίλαη ηνπ Εππνθξάηε ή ηνπ Παπαλαζηαζίνπ; 

 -Βκέλα πάιη ζαλ ζηξαηηψηεο κνπ θάλεθε απφ καθξηά! απάληεζε κηα άιιε καζήηξηα. 

     Βθείλε αθξηβψο ηε ζηηγκή ξψηεζα ηνπο καζεηέο αλ ζα ήζειαλ λα κάζνπλ γηα απηφ 

ην άγαικα θαη γηα φια φζα ππάξρνπλ ζηε γεηηνληά ηνπο. Σν «λαη» αθνχζηεθε 
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νκφθσλα. ην θελφ πνπ είρα εηνίκαζα έλα θχιιν εξγαζίαο κε ζθνπφ λα δηεξεπλήζσ 

ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο αιιά θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ είραλ νη καζεηέο κνπ. Σνπο 

έδσζα πεξίπνπ κία εβδνκάδα πξνζεζκία γηα λα θαηαγξάςνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο. 

 

 

 

21 Μαπηίος 2016 

 

     πγθεληξψζεθαλ φια ηα θχιια εξγαζίαο θαη αξθεηνί καζεηέο ηα δηάβαζαλ ζηελ 

ηάμε. Ώπφ ηνπο 18 καζεηέο κφλν 3 γλσξίδνπλ λα νλνκάζνπλ ηα δηάθνξα κέξε πνπ 

έρεη ε γεηηνληά ηνπο. Αε γλσξίδνπλ ην πάξθν πνπ είλαη αθξηβψο δίπια απφ ην ζρνιείν 

. Αε γλσξίδνπλ θαλέλα ηζηνξηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πεξηνρή. Αε γλσξίδνπλ γηα ηηο ξίδεο 

ηνπο, γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ζρνιείνπ. 

     ηελ πξψηε ζηήιε νη πεξηζζφηεξνη απάληεζαλ φηη βιέπνπλ απηνθίλεηα, 

πνιπθαηνηθίεο, δψα, αθαζαξζίεο δψσλ, παηδηά κε ζρνιηθέο ηζάληεο, δέληξα, ην 1
ν
 

γπκλάζην, ζθνππίδηα, θάδνπο, πηλαθίδεο, αλζξψπνπο θ.η.ι. ηελ 2
ε
 θαη ζηελ 3

ε
 ζηήιε 

νη απαληήζεηο ηνπο δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθέο θαζψο έδηλαλ ηελ εληχπσζε φηη δελ 

ήμεξαλ ηη είρε ε γεηηνληά ηνπο (πέξα απφ ην γήπεδν ηνπ ΠΏΟΚ) θαη επνκέλσο θαη ην 

ηη ζα ήζειαλ λα επηζθεθηνχλ. Παξαηήξεζα ινηπφλ φηη νη γλψζεηο ηνπο ήηαλ 

πεξηνξηζκέλεο φζνλ αθνξά ηελ Σνπηθή Εζηνξία. Θα κπνξέζνπκε φκσο δνπιεχνληαο 

δπλακηθά θαη κεζνδηθά θαη κε ηα αλάινγα εξεζίζκαηα θαη ηηο κεζφδνπο λα 

αλαθαιχςνπκε θαη λα θαηαθηήζνπκε ηε γλψζε. 

     Αφζεθε επίζεο ε επηζηνιή γηα ηνπο γνλείο θαη νξίζηεθε ζπγθέληξσζε γηα ηηο 

31/3/16 ην απφγεπκα 6 ε ψξα έηζη ψζηε λα ελεκεξσζνχλ γηα ην project θαη γηα ην πψο 

ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδξάκνπλ ζε απηφ.  

 

 

22 Μαπηίος 2016 

 

     πγθέληξσζα παιηέο θαη πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο κφλν ηεο Σνχκπαο θαη εηνίκαζα 

έλα power point. Μφλν θσηνγξαθίεο κε δηάθνξα θηήξηα θαη δξφκνπο ρσξίο ιφγηα θαη 

νλφκαηα. Πνιινί απφ ηνπο καζεηέο αλαγλψξηζαλ ηα κέξε ελψ ππήξραλ θάπνηνη πνπ 

ήηαλ ζαλ λα ηα έβιεπαλ γηα πξψηε θνξά.  

 

  

31 Μαπηίος 2016 

 

     Βπηζθεθηήθακε ην Κέληξν Εζηνξίαο Θεζζαινλίθεο (Κ.Ε.Θ.)  πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

πιαηεία Εππνδξνκίνπ. Φηινμελνχζε ηελ έθζεζε «Δ γπλαίθα ηνπ 1821». Ο θχξηνο 

Σζηξψλεο καο ππνδέρηεθε θαη καο μελάγεζε. Οη καζεηέο παξαηήξεζαλ ηνπο πίλαθεο 

θαη αλαγλψξηζαλ πνιιά ζηνηρεία ηεο πφιεο καο ζε απηνχο. Μέζα απφ ηε ζπιινγή 

θαξη πνζηάι πνπ καο έδεημε ν θχξηνο Σζηξψλεο, ν νπνίνο είλαη θαη θαζεγεηήο ηνπ 

ηκήκαηνο Εζηνξίαο ηνπ Ώξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ, νη καζεηέο γλψξηζαλ ηε 

Θεζζαινλίθε θαηά ηνλ Ώ΄ Παγθφζκην  είδαλ ηα παιηά ηείρε ηνπ Λεπθνχ Πχξγνπ θαη 
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ηελ πνιππνιηηηζκηθή πιεπξά ηεο. Ώλαθεξζήθακε ζηνπο πξφζθπγεο ηνπ 1922 θαη 

πιεξνθνξεζήθακε γηα ην ςεθηνπνηεκέλν αξρείν ηεο εθεκεξίδαο «Μαθεδνλία». 

 

 

 

 1 Αππιλίος 2016  

 

     ηελ ηάμε νη καζεηέο πξφηεηλαλ χζηεξα απφ ηε ρζεζηλή εθπαηδεπηηθή εθδξνκή λα 

νλνκάζνπκε ην project: «Θεζζαινλίθε: ΐηψζηκε Πφιε. Σν Ώζηηθφ Μνλνπάηη ηεο 

Σνχκπαο», επεξεαζκέλνη πηζαλφλ απφ ηελ ηζάληα κνπ πάλσ ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη 

ην κήλπκα: Θεζζαινλίθε: ΐηψζηκε Πφιε. Παίμακε έλα παηρλίδη Bingo πνπ είρε 

εξσηήζεηο γλσξηκίαο έηη ψζηε λα κάζνπκε θαιχηεξα ν έλαο ηνλ άιιν. Πξψηε 

νινθιήξσζε ε  Βχε, ε νπνία είλαη έλα πνιχ θνηλσληθφ θαη δξαζηήξην παηδί. Υξφλνο 

φκσο δφζεθε θαη άιινο γηα ηνπο ππφινηπνπο θαη νη απαληήζεηο δηαβάζηεθαλ δπλαηά 

ζηελ ηάμε. Υσξηζηήθακε ζε ηέζζεξηο νκάδεο αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ, έηζη φιεο νη νκάδεο λα ήηαλ εμίζνπ ιεηηνπξγηθέο. 

Βηνηκάζακε ην ραξηφλη κε ηελ ξνπηίλα ηνπ Artful thinking  «Ση γλψξηδα» θαη «Ση 

γλσξίδσ ηψξα» θαζψο θαη ηνπο ζπκπεξηθνξηζηηθνχο θαλφλεο απφ ην sapiere ηα 4C. 

Σα ηνπνζεηήζακε ζηελ ηάμε γηα λα αλαηξέρνπκε φηαλ ρξεηάδεηαη. 

 

 

 

4 Αππιλίος 2016  

 

     Οη καζεηέο ζήκεξα δνπιεχνληαο νκαδηθά κε ηε βνήζεηα αζηηθνχ ράξηε θαη ηνπ 

δηαδηθηχνπ εηνίκαζαλ ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ project. ηελ ηάμε ππήξραλ  ηα 

βηβιία ηεο Σδηνχξηδηα θαη ηνπ Κεξαζίδε πνπ βνήζεζαλ αξθεηά. 

 

 

5 Αππιλίος 2016  

 

     Σειεηνπνηήζακε ηα δηαγξάκκαηά καο. Οη νκάδεο ηα δηθά ηνπο θαη εγψ εηνίκαζα 

έλα δηθφ κνπ γηα ην πψο θαληάδνκαη φηη ζα εμειηρζεί ην project. Οη ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο πνπ εηνίκαζαλ νη καζεηέο ηθαλνπνηεηηθέο, ρσξίο λα αθήζνπλ θάηη 

ζεκαληηθφ απέμσ. 

 

  

6 Αππιλίος 2016  

 

     Δ θάζε νκάδα εξγάζηεθε γηα πεξίπνπ πέληε κέξεο ηελ ηειεπηαία δηδαθηηθή ψξα. 

Βηνηκάζηεθαλ νη ηαπηφηεηεο ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ κε ζηνηρεία πνπ βξήθαλ νη 

καζεηέο απφ εγθπθινπαίδεηεο, βηβιία, δηαδίθηπν, πξνθνξηθέο καξηπξίεο. Κάπνηα 

παηδηά έθεξαλ πιηθφ απφ ην ζπίηη ηνπο ελψ θάπνηεο νκάδεο βξίζθνληαλ θαη ηα 

απνγεχκαηα. Δ θαηλνχξηα γλψζε θαηαγξάθεθε απφ ηελ θάζε νκάδα θαη 
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ηειεηνπνηήζεθε. Παξάιιεια εηνίκαζαλ θαη έλα θείκελν κε ηελ θαηαγσγή ηνπο κε ηε 

βνήζεηα ησλ δηθψλ ηνπο φπσο θαη ην γελεαινγηθφ ηνπο δέληξν. Πάλσ ζην ράξηε 

έπξεπε λα κπνξνχλ λα βξίζθνπλ ηα κέξε απφ φπνπ πέξαζαλ νη πξφγνλνί ηνπο. 

 

 

11 Αππιλίος 2016  

 

     Πήγακε ζηελ αίζνπζα πιεξνθνξηθήο θαη εηνηκάζακε ηηο ηαπηφηεηεο ζε θείκελν 

ηνπ word. Πνιιά παηδηά δπζθνιεχηεθαλ αιιά κε ηε βνήζεηα ηεο νκάδαο φινη 

θαηάθεξαλ λα πιεθηξνινγήζνπλ απφ έλα θνκκάηη. Σν απνηέιεζκα ήηαλ πνιχ 

φκνξθν. 

 

 

12 Αππιλίος 2016  

 

     Σηο πξψηεο ψξεο  9-11 επηζθεθηήθακε ην θέληξν ςεθηαθήο κάζεζεο ΝΟUS πνπ 

βξίζθεηαη απέλαληη απφ ηνλ Λεπθφ Πχξγν γηα λα παξαθνινπζήζνπκε έλα 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ ελέξγεηα. ηε ζπλέρεηα δσγξαθίζακε ηε γεηηνληά 

ησλ νλείξσλ καο θαη ηελ αλεβάζακε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΝΟUS. Οη καζεηέο έθαλαλ 

κηα ηαηλία θαη απφιαπζαλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ νη Νέεο Σερλνινγίεο. 

     Σηο ηειεπηαίεο ψξεο θαιέζακε ζηελ ηάμε καο ηηο δπν έθηεο θαη ηελ άιιε πέκπηε 

ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ηνπο θάλακε κηα κηθξή παξνπζίαζε κε φια απηά πνπ είρακε 

εηνηκάζεη. πγθεληξψζεθαλ ηα θείκελα γηα λα γίλεη έλα ιεχθσκα ζε ζπλδπαζκφ κε 

θσηνγξαθίεο πνπ ζα βγάινπκε αξγφηεξα. 

 

 

13 Αππιλίος 2016  

 

     Δ ζεκεξηλή κέξα αθηεξσκέλε ζηε θηινζνθία. Σν ζεκηλάξην πνπ παξαθνινχζεζα 

ην /Κ κνπ έδσζε ηελ ηδέα λα εθαξκφζσ ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ζηελ ηάμε κνπ . ηα 

παηδηά εμέθξαζαλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη κέζα απφ ηε ζπδήηεζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ 

εξσηήζεσλ θαηέιεμαλ ζε κελχκαηα εηξεληθά θαη αληηπνιεκηθά, κελχκαηα 

αλζξσπηάο, ηα νπνία ζθέθηνκαη λα αμηνπνηήζσ παξαθάησ, θιείλνληαο ηε ΐ΄ θάζε.  

     Σα βηληεάθηα ηεο Unicef θαη ηεο ActionAid ηξνκεξά ζπγθηλεηηθά, αιιά απηφ πνπ 

κνπ έθαλε εληχπσζε ήηαλ ε παξαηεξεηηθφηεηα πνπ έδεημαλ νη καζεηέο ζηε 

δξαζηεξηφηεηα κε ηνπο πίλαθεο δσγξαθηθήο.  

     Γεληθψο νη νκάδεο ιεηηνπξγνχλ αξκνληθά θαη αιιεινζπκπιεξψλνληαη. ε θάπνηεο 

ζηηγκέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ εληάζεηο ηνπο παξέπεκςα ζηηο αθίζεο κε ηα 4 C πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ ηάμε. 
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14 Αππιλίος 2016  

 

     Αξαζηεξηφηεηα ελζπλαίζζεζεο –Παηρλίδη Ρφισλ –Βπίζθεςε ζηε λνκηθή 

βηβιηνζήθε 

     Πνιχ άξεζε ζηα παηδηά. πκκεηείραλ φινη θαη ήηαλ ππέξνρεο νη παξνπζηάζεηο 

ηνπο. Πξνβιεκαηίζηεθαλ θαη ζπλεηδεηνπνίεζαλ πφζν δχζθνιε είλαη ε ζέζε ηνπ 

πξφζθπγα. Πφζν ηπρεξνί είλαη απηνί κε ηηο αλέζεηο πνπ έρνπλ,  ηη θηαίεη γηα απηέο ηηο 

θαηαζηάζεηο θαη ηη ζα κπνξνχζε λα γίλεη γηα λα εμαιεηθζνχλ απηά ηα θαηλφκελα. 

     Σν απφγεπκα κε ηε ζπλνδεία γνλέσλ πήγακε ζηε λνκηθή βηβιηνζήθε. Ώγνξάζακε 

βηβιία (Μηθξέο Οδχζζεηεο, Σν χληαγκα ηεο Βιιάδαο) γηα λα ηα αμηνπνηήζνπκε ζηελ 

ηάμε. Σε Αεπηέξα έρνπκε επίζθεςε πεδίνπ φπνηε φινη ελεκεξψζεθαλ γηα ηα 

απαξαίηεηα (θηλεηά, θαπέια, θσηνγξαθηθέο κεραλέο, ππμίδεο θαη θπάιηα). 

 

 

15 Αππιλίος 2016  

 

     πλεληεχμεηο. Βίρακε θαιεζκέλνπο ηνλ θχξην Παπνπηζηδάθε θαη ηνλ θχξην 

Παπαδφπνπιν. Ήηαλ ίζσο απφ ηηο νκνξθφηεξεο ζηηγκέο ηνπ project, θαζψο είδα  

καζεηέο πνπ ληξέπνληαλ πνιχ λα μεθιεηδψλνπλ θαη λα θάλνπλ εξσηήζεηο πέξα απφ 

απηέο πνπ είρακε εηνηκάζεη. Ο θ. Άγγεινο ήηαλ πνιχ άκεζνο κε ηα παηδηά θαη ν 

Άιλην έλα ζπλεζηαικέλν παηδί ηνπ έθαλε ίζσο ηηο θαιχηεξεο εξσηήζεηο. 

     Βίδακε θαη άιιεο ζπλεληεχμεηο απφ ην you tube θαη πξνβιήζεθαλ απνζπάζκαηα 

απφ ηε ηαηλία «Οπδεξί ν Σζηηζάλεο» ζηα νπνία γηλφηαλ αλαθνξά γηα κέξε ηεο 

Σνχκπαο (λνζνθνκείν Υηξο – Εππνθξάηεην). 

 

18 Αππιλίος 2016  

  

     1ε Βπίζθεςε πεδίνπ 

     Βπηζθεθηήθακε ην 83
ν
 Αεκνηηθφ θαη ε θπξία Μαγαιηνχ ε δηεπζχληξηα καο 

μελάγεζε θαη απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο καο. ιεο νη νκάδεο ζπκπιήξσζαλ ηα θχιια 

εξγαζίαο ηνπο κφλεο.  

     Πάξθν Ββξαίσλ Μαξηχξσλ, Οξθαλνηξνθείν Άγηνο ηπιηαλφο, Παπαλαζηαζίνπ 

νδφο, Άγαικα Μαξδνραίνπ Φξηδή, Ννζνθνκείν Εππνθξάηεην. 

     Πξφγξακκα εζεινληηζκνχ ζηνλ Άγην ηπιηαλφ ( δπν κακάδεο πξνζθέξζεθαλ λα 

ζπκκεηέρνπλ), πξνζθνξά εηδψλ πξψηεο αλάγθεο (πάλεο θαη κσξνκάληεια). 

     Ννζνθνκείν Εππνθξάηεην – Σκήκα αηκνδνζίαο. Δ κακά ηεο Βπξηδίθεο καο 

ππνδέρηεθε θαη καο ελεκέξσζε γηα ην ηη ρξεηάδεηαη γηα λα γίλεη θάπνηνο αηκνδφηεο 

θαη πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ηελ αλζξψπηλε δσή. 
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19 Αππιλίος 2016  

 

     Αξαζηεξηφηεηεο: Πεξίγξακκα πξφζθπγα, πξνζθπγηθέο ηζηνξίεο, ην εκεξνιφγην, ε 

θαξέθια ησλ απνθαιχςεσλ 

     Αξαζηεξηφηεηεο θαηά ηηο νπνίεο πεξάζακε πνιχ επράξηζηα. Σα παηδηά 

δεκηνχξγεζαλ, απηελέξγεζαλ θαη ζπλαηζζάλζεθαλ. ,ηη έγξαςαλ νη καζεηέο είλαη 

ηδηαίηεξν, πνιχ έμππλν θαη πξσηφηππν. ιεο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλήθνπλ 

ζηε κεζνδνινγία ηεο δηεξεπλεηηθήο δξακαηνπνίεζεο ηνπο έθαλαλ λα μεθχγνπλ απφ 

ην θείκελν θαη λα εκπινπηίζνπλ ηελ ηζηνξία κε δηθά ηνπο ζηνηρεία. 

 

 

 

20 Αππιλίος 2016  

 

     2
ε
 Βπίζθεςε πεδίνπ 

     Βπηζθεθηήθακε ην Παπάθεην Ίδξπκα, ην εξγνζηάζην Τθαλέη, ην ξέκα ηεο Τθαλέη 

θαη ηνλ Άγην Φαλνχξην. Δ γεσπφλνο πνπ είρακε καδί ε θπξία Γαιάλε Μαξία καο 

κίιεζε γηα ηε ρισξίδα ηνπ ξέκαηνο ηεο Τθαλέη, αιιά θαη γηα ηα δέληξα πνπ 

ζπλαληάκε ζηε γεηηνληά ηεο Σνχκπαο (αθαθίεο, πιαηάληα, κνπξηέο, θ.η.ι.). παξάιιεια 

επηζήκαλε ηε ρξεζηκφηεηα ησλ θπηψλ ζε κηα πφιε. Πέξα απφ ην νμπγφλν πνπ καο 

πξνζθέξνπλ, βνεζνχλ ζηελ ερνκφλσζε θαη ζηελ απνξξφθεζε ηεο ζθφλεο. 

     Οη καζεηέο θνξψληαο γάληηα κηαο ρξήζεο θαζάξηζαλ έλα ζεκείν ηνπ ξέκαηνο θαη 

κάδεςαλ θχιια απφ δηάθνξα δέληξα θαη θπηά. 

      ηνλ λαφ ν ηεξέαο καο είπε ηελ ηζηνξία ηνπ Ώγίνπ Φαλνπξίνπ θαη γηα ηνλ 

αξρηηεθηνληθφ ξπζκφ ηνπ λανχ.  

 

 

21 Αππιλίος 2016  

 

     3
ε
 Βπίζθεςε πεδίνπ 

      Γήπεδν ΠΏΟΚ, Αεκνηηθφ Κνιπκβεηήξην, Παηδηθφ Μνπζείν θαη πνιηηηζηηθφο 

ζχιινγνο «Αηφλπζνο». 

      Πνιχ ρξήζηκε εκπεηξία. Οη καζεηέο μελαγήζεθαλ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο θαη 

κάιηζηα ζηνλ πνιηηηζηηθφ ζχιινγν κάζακε ηα βήκαηα απφ ηνλ ρνξφ ζπξηάθη. Ο 

ζχιινγνο ήηαλ ηδέα ηεο Υξηζηίλαο κηαο καζήηξηαο θαζψο πήγαηλε εθεί γηα εθκάζεζε 

παξαδνζηαθψλ ρνξψλ. Μαδί καο ήηαλ θαη ν θχξηνο Παπαδφπνπινο πνπ ζπκκεηείρε 

εζεινληηθά ζην ρηίζηκν ηνπ γεπέδνπ. Παξαδψζακε ηξφθηκα θαη ξνχρα γηα ηνπο 

πξφζθπγεο ζην θέληξν ηνπ δήκνπ.  

 

 

 

 

 

22 Αππιλίος 2016 (κλείζιμο ζσολείων για Πάζσα) 
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     4
ε
 Βπίζθεςε πεδίνπ 

     Άγηνο Θεξάπνληαο (φπνπ έγηλε θαη ν εθθιεζηαζκφο), πιαηεία Ώγίνπ Θεξάπνληα, 

72ν Αεκνηηθφ ρνιείν (Λανγξαθηθφ Μνπζείν), πεξίπαηνο ζην δξφκν ηεο Ώλαηνιηθήο 

Θξάθεο, Αξάζε γηα ην θάηη άιιν. 

     Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθθιεζηαζκνχ νη καζεηέο έθαλαλ ζπλερψο εξσηήζεηο, 

παξαηεξνχζαλ ηα πάληα κέζα ζην λαφ, εμέθξαδαλ απνξίεο αιιά ηαπηφρξνλα έθαλαλ 

θαη ηθαζίεο / ππνζέζεηο. Έλαο  καζεηήο πάλσ ζην ρψξν ηνπ γπλαηθσλίηε παξαηήξεζε 

φηη ζε κηα βηηξίλα ππήξραλ παιηέο εηθφλεο αιιά έιεηπε κηα. 

 - Κπξία γηαηί είλαη απηέο νη εηθφλεο εδψ; 

 - Αελ μέξσ, Νηθφια 

 - Ίζσο γηαηί είλαη παιηέο, πεηάρηεθε έλα θνξίηζη, θαη κήπσο ηηο έρνπλ γηα ζπληήξεζε. 

- Μπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξεο θαη ηηο βγάδνπλ γηα ζπγθεθξηκέλεο γηνξηέο, είπε ν 

Αεκήηξεο (θαη έηζη ήηαλ). 

-  Καη γηαηί δελ πεξηκέλνπκε κεηά ηνλ εθθιεζηαζκφ λα ξσηήζνπκε ηνλ πάηεξ; 

πξφηεηλε ε Εσάλλα». 

     Βθφζνλ ζα γηλφηαλ ν εθθιεζηαζκφο, απνθαζίζακε λα κείλνπκε πίζσ θαη κε ηνλ 

ηεξέα λα δνχκε πην πξνζεθηηθά ηνλ λαφ ( ηδηαίηεξα ην ηέκπιν ηνπ) θαη λα 

επηζθεθηνχκε θαη ην ιανγξαθηθφ κνπζείν ηνπ 72νπ Αεκνηηθνχ (ην πξψην 

πξνζθπγηθφ ζρνιείν) πνπ βξηζθφηαλ αθξηβψο απέλαληη απφ ηνλ λαφ. Οη καζεηέο 

βνήζεζαλ ζην ζπζζίηην θαη έζηξσζαλ ηελ ηξαπεδαξία. Βπίζεο  έθεξαλ θαη ηξφθηκα 

αιιά θαη ξνχρα γηα ηνπο θησρνχο ηεο ελνξίαο καο.  

     ην θέληξν «Αξάζε γηα ην θάηη άιιν» ε θπξία Φηιίηζα καο ππνδέρηεθε θαη πνιινί 

καζεηέο αγφξαζαλ ιακπάδεο παζραιηάηηθεο πνπ είραλ θαηαζθεπάζεη ηα παηδηά ηνπ 

θέληξνπ. Τπνζρεζήθακε φηη ηνλ επφκελν ρξφλν ζα βνεζήζνπκε θαη εκείο γηα ηελ 

εηνηκαζία ηνπ παζραιηάηηθνπ bazaar.  

 

 

9 Μαΐος 2016  

 

     Debate – Ώληηπαξάζεζε επηρεηξεκάησλ 

     Ώγψλεο ιφγνπ ζήκεξα. Δ θάζε πιεπξά ππεξαζπίζηεθε ηελ άπνςή ηεο. Φνβεξνί 

ξήηνξεο. Τπήξμαλ βέβαηα θαη αςηκαρίεο. Δ Βχε έραζε ηελ ςπρξαηκία ηεο κε ηνπο 

«πξφζθπγεο». Οξγάλσζαλ ηέιεηα ηα επηρεηξήκαηά ηνπο. 

 

 

10 Μαΐος 2016  

 

     Ώζρνιεζήθακε κε ην βηβιίν «Σν χληαγκα ηεο Βιιάδαο». Έκαζαλ γηα ην 

ζχληαγκα, γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο, γηα ηελ νηθνγέλεηα ηεο ιέμεο «πφιε» θαη έγξαςαλ 

θάπνηα δηθαηψκαηα πάλσ ζε κπινπδάθηα γηα λα γίλεη ην πέπιν ησλ δηθαησκάησλ.  

 

 

11 Μαΐος 2016  
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     Πνηήκαηα: «Ώλ ζέιεηο λα ιέγεζαη άλζξσπνο» θαη «Βηξήλε» (κέζνδνο Artful 

thinking). πγθξίλακε, απαγγείιακε θαη παίμακε κε ηα πνηήκαηα (10ρ2). ην ηέινο 

παξεκβαηηθή δσγξαθηθή κε ζέκα ηελ εηξήλε. Υξεηάζηεθε λα παξαθηλήζσ θάπνηνπο 

γηαηί έδεηρλαλ δηζηαθηηθνί φηαλ ήηαλ κπξνζηά ηνπο ε δσγξαθηά θάπνηνπ ζπκκαζεηή 

ηνπο. Φνβφηαλ κήπσο θάλνπλ ιάζνο ή δσγξαθίζνπλ θάηη πνπ δε ζα αξέζεη ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο. 

 

 

15 Μαΐος 2016  

 

     Βπηζθεθηήθακε ην κεζεκέξη ηεο Κπξηαθήο ηελ 13ε Αηεζλή Έθζεζε βηβιίσλ 

Θεζζαινλίθεο πνπ είρε ζεκαηηθφ αθηέξσκα ζηνπο πξφζθπγεο ηφηε θαη ζήκεξα.  

     Νηνθηκαληέξ:  «Οη δξφκνη ηεο Πξνζθπγηάο», ζε ζθελνζεζία ΐαζίιε Καηζίθε 

«Οδνηπνξηθφ ζηε Λέζβν ησλ πξνζθχγσλ», ηνπ Γηψξγνπ  Μπφηζνπ                                                                                                                                                                

θαη ηεο Άλλαο Οκνηξίδνπ 

       Φσηνγξαθηθέο εθζέζεηο: «Πξφζθπγεο, ζήκεξα: Έιιελεο θσηνγξάθνη 

θαηαγξάθνπλ», «πξία, θάπνηε ε δσή …» 

     Αηαβάζακε, πεξηεγεζήθακε, αγνξάζακε βηβιία, πξνβιεκαηηζηήθακε κε απηά πνπ 

ήηαλ γξακκέλα ζηνπο ηνίρνπο ηεο έθζεζεο (καξηπξίεο πξνζθχγσλ). 

 

16 Μαΐος 2016  

 

     Μπήθακε κέζα ζην ςεθηνπνηεκέλν αξρείν ηεο εθεκεξίδαο Μαθεδνλία, ςάμακε 

θαη δηαβάζακε ηη γηλφηαλ εθείλε ηελ επνρή κε ηνπο πξφζθπγεο 

Σν πξνζθπγηθφλ ηεο Μαθεδνλίαο 28-6-1922 

Τηνζεζίεο 28-10-1922 

Πιεξνθνξίεο γηα πξφζθπγεο 28-12-1922 

Βξπζξφο ζηαπξφο 28-3-1923 

Μέηξα γηα πξφζθπγεο 28-9-1923 

Καηαπιεθηηθαί Όβξεηο Καηά ησλ Πξνζθχγσλ 28-5-1924 

 

17 Μαΐος 2016  

21 Μαΐος 2016  

 

     Σν απφγεπκα ηνπ αββάηνπ θαηά ηηο 5 ην απφγεπκα ζπλαληεζήθακε έμσ απφ ην 

ζρνιείν γηα λα πάκε λα δνχκε ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε ην αγφξη κε ηε βαιίηζα. ηε 

δηαδξνκή νη καζεηέο πιεξνθφξεζαλ ηνπο γνλείο ηνπο γηα απηά πνπ βιέπακε θαζψο ην 

ζέαηξν είλαη ζηε γεηηνληά καο (γηα ην πάξθν ησλ Ββξαίσλ Μαξηχξσλ, ηελ νδφ 

Παπαλαζηαζίνπ, ην άγαικα ηνπ Μαξδνραίνπ Φξηδή, ην Εππνθξάηεην λνζνθνκείν).  

Οη γνλείο έκεηλαλ έθπιεθηνη θαζψο νχηε νη ίδηνη ήμεξαλ απηά ηα πξάγκαηα. ινη 

ελζνπζηάζηεθαλ κε ηελ παξάζηαζε θαη άξρηζαλ λα θάλνπλ ζρέδηα φπσο: Κπξία, 

πξέπεη λα ην αλεβάζνπκε θαη εκείο απηφ ην έξγν! Ση ιέηε παηδηά; ξψηεζε επίκνλα ε 

Βχε πνπ είλαη θαη ε πξφεδξνο ηεο ηάμεο… θαη έηζη θαη έγηλε! Σν ίδην βξάδπ έζηεηια 
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κέηι ζηελ θπξία Καινγεξνπνχινπ πνπ έρεη κεηαθξάζεη ην έξγν θαη είλαη ε κνλαδηθή 

πνπ έρεη ην ζελάξην αιιά δελ είρακε λέα ηεο… 

 

 

23 Μαΐος 2016  

 

     Ώλ θαη ζηελνρσξεζήθακε πνπ δελ είρακε απάληεζε απφ ηνλ ζεαηξηθφ φκηιν 

Πφξηα, δελ ην βάιακε θάησ. Οη καζεηέο πξφηεηλαλ λα ην γξάςνπκε κφλνη καο κηαο 

θαη ην είρακε θξέζθν. Καη έηζη θαη έγηλε… 

 

24 -27 Μαΐος 2016  

 

 

     Δ θάζε νκάδα αλέιαβε λα εηνηκάζεη απφ κία ζθελή θαη λα ηελ απνηππψζεη φρη 

κφλν φπσο ηελ είδε αιιά θάλνληαο θαη φπνηεο άιιεο αιιαγέο ήζειε θαη έθξηλε 

αλαγθαίεο. Μεηά απφ ηξεηο κέξεο εληαηηθήο δνπιεηάο ην ζελάξην ήηαλ έηνηκν. Έθαλα 

θάπνηεο επεκβάζεηο θαη … 

 

30 Μαΐος 2016 

 

     Μνηξάζηεθαλ νη ξφινη. Σα παηδηά γξήγνξα ηνπο έκαζαλ κηα θαη ην ζεαηξηθφ ήηαλ 

αξθεηά λσπφ. 

 

31-5-2016,  1ε πξφβα 

2-6-2016, 2ε πξφβα 

3-6-2016, 3ε πξφβα 

6-6-2016, 4ε πξφβα 

7-6-2016, Γεληθή πξφβα 1 κε κηθξφθσλα 

8-6-2016, Γεληθή πξφβα 2 κε κηθξφθσλα/ ηνιηζκφο αίζνπζαο- ζθεληθά 

9-6-2016, Παξνπζίαζε γηνξηήο ζηηο ηάμεηο Ώ1, Ώ2, ΐ1, ΐ2, Γ1, Γ2. 

10-6-2016, Παξνπζίαζε γηνξηήο ζηηο ηάμεηο Α1, Α2, Β1, Β2, η1, η2. 

15-6-2016, Σειηθή γηνξηή!!!!!!! 

 

Καηαπιεθηηθφ ην απνηέιεζκα!!! 

Οη καζεηέο ιεηηνχξγεζαλ νκαδηθά, ζπκπιεξψλνληαο ν έλαο ηνλ άιιν θαη έθαλαλ ηε 

δηαθνξά!!! Ήηαλ κηα ππέξνρε παξνπζίαζε πνπ μεθίλεζε απφ ηα παηδηά, ζπλερίζηεθε 

κε ηα παηδηά θαη νινθιεξψζεθε επηηπρψο απφ ηα παηδηά. ΐέβαηα ηνπ ρξφλνπ έπεηαη 

θαη ζπλέρεηα … 

 

 

 

 


