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Γενικά για την ιστορία 
 

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ Ιστορίας  
 Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος  
 Γενικός σκοπός διδασκαλίας της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης. Η ανάπτυξη 
ιστορικής σκέψης αφορά την κατανόηση των ιστορικών γεγονότων μέσα από την εξέταση αιτίων και αποτελεσμάτων, ενώ η 
καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης αφορά την κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων σε συγκεκριμένες καταστάσεις και τη 
διαμόρφωση αξιών και στάσεων που οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και το μέλλον. Έτσι, με τη 
διδασκαλία της Ιστορίας ο μαθητής μπορεί να αποκτήσει όχι μόνο την επίγνωση ότι ο σύγχρονος κόσμος αποτελεί συνέχεια του 
παρελθόντος, αλλά και την αντίληψη ότι ο σύγχρονος ιστορικός ορίζοντας συνδέεται άμεσα με τη ζωή του. Ο σκοπός της ιστορικής 
σκέψης και της ιστορικής συνείδησης συνδέεται έτσι με το γενικότερο σκοπό της εκπαίδευσης που αναφέρεται στην 
προετοιμασία υπεύθυνων πολιτών. 

 
 Η ιστορία είναι ίσως το δυσκολότερο μάθημα στο σχολείο : 
 
- Οι εκπαιδευτικοί ως πολίτες έχουν μία διαμορφωμένη άποψη σχετικά με τα αποτελέσματα της ιστορίας και 

κρίνουν  υποκειμενικά αίτια και επιπτώσεις των γεγονότων που διαμόρφωσαν την ιστορία. 
- Οι πηγές στις οποίες ανατρέχουν εκφράζουν αναπόφευκτα την προσωπική – υποκειμενική άποψη του 

συγγραφέα. 
- Η Ιστορία χρησιμοποιήθηκε κατά καιρούς ως ιδεολογικό όπλο στην κατασκευή πολιτών όπως τους θέλει η 

εξουσία η οποία δημιουργεί και το ιδεολόγημα της Ιστορίας
1
. 

- Η απώλεια ιστορικών πηγών σε περιόδους μεγάλης έντασης, εχθρικής κατοχής, εσωτερικών εντάσεων, φυσικών 
καταστροφών κλπ. 

- Η δυσκολία των μικρών παιδιών να κατανοήσουν την έννοια της χρονικής διάρκειας ή την ιστορική περίοδο. 
- Η ιστορία περιλαμβάνει κυρίως πράξεις ενηλίκων. Τα μικρά παιδιά δεν έχουν το γνωστικό ή το ψυχολογικό 

υπόβαθρο για να τις ερμηνεύσουν.  
- Τα παιδιά δυσκολεύονται να ερμηνεύσουν ιστορικούς όρους όπως «κράτος δικαίου» ή αφηρημένους όρους, 

όπως ελευθερία, ανεξαρτησία, ισότητα, δικαιοσύνη κλπ. 
- Δεν υπάρχει όριο για το πλήθος των ιστορικών γνώσεων που πρέπει να κατακτήσει ο μαθητής.  

 

Τοπική ιστορία 
 Η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας δεν περιλαμβάνεται στο επίσημο βιβλίο του σχολείου. Κάτι τέτοιο 
θα ήταν αδύνατο αφού θα χρειαζόταν τόνοι χαρτιού για να συμπεριληφθούν οι ιστορικές λεπτομέρειες 
κάθε γωνιάς της πατρίδας μας. Όμως αυτό δεν μπορεί να αποτελεί αδυναμία του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος αλλά μπορεί και οφείλει να εξελιχθεί σε δυναμικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού για 
μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας του τόπου.  
 Η Τοπική Ιστορία διδάσκεται παράλληλα με τη γενικότερη ιστορία της χώρας. 
 Για την τοπική ιστορία υπάρχει η προφορική παράδοση που όσο κι αν δεν είναι αξιόπιστη, μπορεί να 
αποτελέσει πηγή για έρευνα να άντληση σημαντικών στοιχείων.   

Πλεονεκτήματα 
- Αποσυμφορεί από παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, καταργώντας το μονοπώλιο του 

σχολικού βιβλίου και την αποστήθιση, μιας και γίνεται μελέτη των πηγών απ' ευθείας 
- Οι μαθητές παρατηρούν, περιγράφουν, φαντάζονται, κρίνουν και συγκρίνουν τις πηγές. 
- Ο μαθητής κοινωνικοποιείται, με την έννοια ότι εντάσσεται στο χώρο και τον χρόνο, στο 

περιβάλλον που ζει, εκπληρώνοντας την ανάγκη του «συνανήκειν». 
- Αυξάνεται η αυτενεργός μάθηση. Το παιδί δεν παρακολουθεί τα γεγονότα σαν ταινία, 

συμμετέχει σ' αυτά, τα μεταπλάθει, τα βιώνει, αισθάνεται τη μυρωδιά του παλιού. 
- Ενισχύεται η αλληλοτροφοδότηση μεταξύ σχολείου και κοινωνίας. Τα ιστορικά παραδείγματα 

από τη ζωή της πόλης, διευκολύνουν την κατανόηση της δράσης της σημερινής κοινωνίας. 
- Τα παιδιά προσεγγίζουν καλύτερα τον κόσμο των ενηλίκων, τον καταλαβαίνουν μέσα από την 

ασφάλεια της χρονικής απόστασης. 

                                                           
1 Από το Βιβλίο του Γεωργ.Ν.Λεοντσίνη "Διδακτική της Ιστορίας" 
 



 

 

- Τέλος, η τοπική ιστορία βοηθάει στην κατανόηση των συμπεριφορών και οδηγεί στην 
ανεκτικότητα απέναντί τους2.  

- Η μάθηση της Τοπικής Ιστορίας δεν είναι περιττή μάθηση βιβλίων, αλλά ζωντανή αυτενεργής 
μάθηση μέσα από τις πηγές. 

- Οι ιστορικές πηγές δεν είναι μόνο τα αρχαιολογικά μνημεία, αλλά όλα τα μνημεία του 
πολιτισμού. 

Προβλήματα 
- Ο Συναισθηματικός υπερτονισμός του τοπικού. Μια τέτοια αντίληψη χάνει τη σωστή 

αντίληψη του μέτρου. Πρέπει ο ιστορικός ερευνητής να στέκεται αμερόληπτα απέναντι στα 
ιστορικά γεγονότα, χωρίς συναισθηματικές παρεκτροπές που είτε υπερτονίζουν κάποια 
στοιχεία λόγω υπέρμετρου τοπικισμού, ούτε να αποκρύπτουν στοιχεία λόγω υπερβάλλουσας 
μετριοφροσύνης. Το περίσσιο είναι ψεύτικο, το λιγοστό είναι ντροπαλό.    

 

Διδακτική της τοπικής ιστορίας 
 Στην Τοπική Ιστορία αναφέρθηκε πρώτος ο Παπαφλέσσας, με σχετικό διάταγμά του ως υπουργού 
Εσωτερικών, το 1834, 3. 

Διάταγμα για την Οργάνωση των δημοτικών σχολείων 
Άρθρον 1. 
Εις έκαστον δημοτικόν, η του λαού σχολείον θέλουν διδάσκεσθαι τα εξής: Κατήχησις, Στοιχεία της 
Ελληνικής, Ανάγνωσις, Γραφή, Αριθμητική, η γνώσις των κατά τους νόμους παραδεδεγμένων σταθμών και 
μέτρων, η Γραμμική Ιχνογραφία και η Φωνητική Μουσική, ει δυνατόν δε και στοιχεία της Γεωγραφίας, της 
Ελληνικής Ιστορίας, και εκ των φυσικών επιστημών τα αναγκαιότερα. 
 

Η Τοπική Ιστορία πρέπει να προσεγγίζεται διαθεματικά και με τη μέθοδο project, όπου εμπλέκονται 
σχεδόν όλα τα γνωστικά αντικείμενα.  
Οι μαθητές πραγματοποιούν επισκέψεις, παρατηρούν, καταγράφουν, φωτογραφίζουν, αναπαριστούν 
εικαστικά, περιγράφουν γραπτά ή προφορικά και επεξεργάζονται κάθε θέμα πολύπλευρα.  

ΔΕΠΠΣ 
 

 Με τον όρο τοπική ιστορία δεν θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο στα μεγάλα στρατιωτική ή πολιτικά 
γεγονότα που διαμόρφωσαν τη σημερινή διοικητική κατάσταση ενός τόπου. Τα μεγάλα γεγονότα 
καθορίζουν τη διοικητική υπαγωγή ενός τόπου, η ιστορία όμως γράφεται καθημερινά από τους απλούς 
ανθρώπους που διαμορφώνουν το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό status της μικροκοινωνίας τους. 
Έτσι μπορεί να επιλεγεί οποιοδήποτε θέμα που αφορά την τοπική ιστορίας. 
 Τα προγράμματα αυτά μπορεί να είναι μικρά project δύο εβδομάδων (5 ωρών όπως προτείνει το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή να είναι και μεγαλύτερης διάρκειας (δίμηνα ή και ετήσια) ανάλογα με την τάξη, 
το θέμα ή το πλήθος των πληροφοριών. 
 Τα στάδια στην έρευνα της τοπικής ιστορίας είναι α) διερεύνηση των πηγών, β) αξιολόγηση των 
στοιχείων και γ) η παρουσίαση των αποτελεσμάτων.    
 

 Ακόμη και ένας  νεοφερμένος σε   μια κωμόπολη εκπαιδευτικός μπορεί  με  δυο τρεις  
περιπάτους στην περιοχή  του σχολείου να  καταγράψει: 
- Ονομασίες δρόμων, πλατειών, μνημείων, συνοικισμών, ιδρυμάτων. 
- Τοπωνύμια ιστορικά  της περιοχής. 
- Κατηγορίες βιοτεχνιών ή άλλων  επαγγελματικών εγκαταστάσεων στην περιοχή (π.χ. 

ιχθυοτροφείων, θερμοκηπίων, γουναράδικων)4. 
 

                                                           
2
 Όπως παραπάνω.  

3 Ι. Φύκαρης, ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Σημασία- Δυνατότητες- Προοπτικές, Κατερίνη 2003 
4 

Φ. Κ. Βώρος, Για  την Τοπική Ιστορία ως μέρος σχολικής  παιδείας, 1998 

 



 

 

 Έτσι μπορούμε να πούμε ότι ο αναλυτικός σχεδιασμός ενός σχετικά μεγάλου προγράμματος τοπικής 
ιστορίας μπορεί να είναι ο παρακάτω : 

1. Επιλογή του θέματος 
2. Έλεγχος για την ύπαρξη αρχειακού ή άλλου πρωτογενούς υλικού 
3. Καθορισμός του κεντρικού ερευνητικού ερωτήματος (π.χ. τοπωνύμια της περιοχής μου, το 

υδρευτικό σύστημα της περιοχής μου, επαγγέλματα και ασχολίες κλπ.) 
4. Καθορισμός των επιμέρους θεμάτων που θα επεξεργαστούν οι ομάδες. (π.χ. αγροτικά 

επαγγέλματα, εργαλεία, βιομηχανικές μονάδες, προϊόντα, εξέλιξη των επαγγελμάτων, μετεξέλιξη 
της τοπικής οικονομίας κλπ.) 

5. Συγκέντρωση του πρωτογενούς υλικού υπάρχουσες εκδόσεις, φωτογραφίες, 
6. Καθορισμός των χώρων επίσκεψης ή των ατόμων που θα μας δώσουν πληροφορίες 

(συνεντεύξεις) 
7. Χρονοδιάγραμμα των δράσεων  
8. Ταξινόμηση και αξιολόγηση του υλικού που προέκυψε από την έρευνα 
9. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων ένα είναι δυνατόν όχι μόνο στο σχολείο αλλά και στην 

ευρύτερη κοινωνία. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Πέρυσι έκλεισαν 100 χρόνια ελεύθερης Θάσου. Τα σχολεία της περασμένη χρονιά ασχολήθηκαν με 
την ιστορία των σχολείων. Φέτος θέλουμε να κάνουμε μια προσπάθεια προσέγγισης και άλλων πτυχών 
της ιστορίας μέσα από μια σύμπραξη των σχολείων της Θάσου (όσων και αν επιθυμούν) ή ακόμα να 
δώσουμε την ευκαιρία σε συναδέλφους να ασχοληθούν στα πλαίσια των καινοτόμων δράσεων με θέματα 
που εγγίζουν την τοπική ιστορία. 
 Στο δεύτερο μέρος θα χωριστούμε σε ομάδες και θα προσπαθήσουμε να καταστρώσουμε σχέδια 
προγράμματος για θέματα τοπικής ιστορίας.   
  

Επιλογή θέματος, 
καθορισμός στόχων, 

καταμερισμός εργασιών 
Χρονοδιάγραμμα εργασιών 

Αναζήτηση βιβλιογραφίας 
Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο 

Γενικές πληροφορίες 
Ορισμοί 

 

Τίτλος 

Καταγραφή - Συλλογή 

Συγκριτική επισκόπηση 

Ταξινόμηση 

Αποτελέσματα  

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 

Καθορισμός Στόχων 
Αξιολόγηση της πορείας 



 

 

Επιμέρους ενότητες 
Κατά τάξη 
Ο χωρισμός κατά τάξη έγινε με βάση την άποψή μας για την καταλληλότητα του θέματος ανάλογα με την 
ηλικία και τις δυνατότητες των παιδιών. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι περιοριστικός και οπωσδήποτε 
μπορεί ο εκπαιδευτικός οποιασδήποτε τάξης να ασχοληθεί με οποιοδήποτε θέμα κρίνει εκείνος ότι είναι 
κατάλληλο, έχει ενδιαφέρον ή παρουσιάζει πλούτο υλικού για τον τόπο (χωριό) που εργάζεται. 
 

α/α ΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

1 ΟΛΕΣ Στις ράγες του χρόνου (ιστορικά γεγονότα και σταθμοί στην ιστορία της Θάσου) 

2 

Α –Β 

Όταν ο παππούς ήταν παιδί  - Όταν ο μπαμπάς ήταν παιδί 

3 Λαχνίσματα, νανουρίσματα, ταχταρίσματα, αινίγματα 

4 Τα βγάζουμε (παιχνίδια) 

5 

Γ – Δ 

Γιατί το λέμε έτσι (τοπωνύμια, επώνυμα, τοπική διάλεκτος) 

6 Τι καλό μαγείρεψες γιαγιά (Φαγητά) 

7 Στα κτήματα, στη στάνη στο γιαλό (καλλιέργειες, επαγγέλματα, τοπικά προϊόντα, εργαλεία) 

8 

Ε-ΣΤ 

Δρόμο παίρνω δρόμο αφήνω (συγκοινωνίες) 

9 Οι δικοί μας Παρθενώνες (σημαντικά κτίρια) 

10 Σπίτι μου σπιτάκι μου (κατοικία) 

11 Είμαστε πια πρωταθλητές (αθλητισμός) 

12 …Να μαθαίνω γράμματα… (ιστορία των σχολείων) 

13 Η φτώχεια θέλει καλοπέραση (γιορτές, γλέντια, έθιμα, τραγούδια) 

14 Μόδα και ομορφιά (παραδοσιακή ενδυμασία, εξέλιξη) 

 
 
  



 

 

 
(ιστορικά γεγονότα και σταθμοί στην ιστορία της Θάσου) 

 
 Η δραστηριότητα αυτή απευθύνεται όπως είδαμε και πιο πάνω σε όλες τις τάξεις. Φυσικά 
τόσο η προσέγγιση όσο και οι επεκτάσεις που θα δοθούν σαφώς και εξαρτώνται από το επίπεδο 
της κάθε τάξης. 
 Στόχος είναι να γνωρίσουν την τοπική ιστορία ενταγμένη στις χρονικές περιόδους της 
γενικότερης ιστορίας και συνεξεταζόμενη μ’ αυτήν. Η γενική ιστορία της χώρας που διδάσκεται 
στο σχολείο δεν είναι ένα κείμενο, μια αφήγηση, ένα ντοκιμαντέρ αποστασιοποιημένο από τους 
μαθητές μας, ούτε εμείς είμαστε ουδέτεροι και παθητικοί «θεατές» γεγονότων που έχουν συμβεί 
σε έναν ακαθόριστο χώρο και χρόνο από το δικό μας.  
 Η ιστορική γραμμή αποτελεί εποπτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται από όλους τους 
εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ιστορία και βοηθάει καλύτερα στην κατανόηση του χρόνου και τη 
διαδοχή των γεγονότων.  
 Η τοπική ιστορία είναι μια παράλληλη ιστορία που συνεχίζει να γράφεται τον ίδιο χρόνο με 
τα μεγάλα γεγονότα της γενικής, πλην όμως δεν καταγράφεται διότι δεν επηρεάζει αρκετά τις 
γενικότερες εξελίξεις. Αυτό δε σημαίνει πως πρέπει να αποσιωπηθεί. Γι’ αυτό προτείνουμε όχι 
την ιστορική γραμμή αλλά τις «ράγες της ιστορίας». Δύο παράλληλες γραμμές που, πάνω στη μία 
τοποθετούμε τα γεγονότα που διαδραματίζονται στη χώρα έτσι όπως περιγράφονται στη γενική 
ιστορία και πάνω στην άλλη τοποθετούμε γεγονότα, καθημερινές εικόνες ή και φανταστικές 
εικόνες για τη ζωή στον τόπο μας στα αντίστοιχα χρόνια. Η φαντασία μπορεί να καλύψει τα κενά 
και μπορεί με συσχετισμούς να δώσει μια «ρεαλιστική» εικόνα για κάθε εποχή. Για παράδειγμα 
αν μιλάμε για την καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο, δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι η ζωή στη 
Θάσο θα ήταν πολύ διαφορετική από τη ζωή στην ύπαιθρο εκείνης της εποχής, αν μιλάμε για τη 
γλώσσα ή τις συνήθειες, λατρείες και δοξασίες της αρχαίας Ελλάδας μπορούμε εύκολα να 
δημιουργήσουμε με τη φαντασία μας τις αντίστοιχες συνθήκες στη Θάσο. 

 

 
 Οι μεγαλύτερες τάξεις και κυρίως η ΣΤ μπορεί να επεκτείνει τη δραστηριότητα αυτή στις 
αντίστοιχες ενότητες της Νεώτερης Ιστορίας και να δημιουργήσει μια πιο αναλυτική ιστορική 



 

 

γραμμή που θα αφορά ειδικά τη Θάσο και τις διάφορες φάσεις που πέρασε μέχρι την 
απελευθέρωσή της. 
 
ΜΟΡΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
1. Ομαδοσυνεργατική:  Δημιουργία κατάλληλου μαθησιακού κλίματος, ανάπτυξη διαπροσωπικών 
σχέσεων μεταξύ των μελών της Ομάδας και ενεργοποίησή τους από εσωτερικά κίνητρα μάθησης.               
μάθησης. Στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία χρησιμοποιούνται διερευνητικές στρατηγικές για την 
επεξεργασία του υλικού (Η. Ματσαγγούρας, 1998, 2002).  
2. Διερευνητική  (Ακολουθείται  η καθοδηγούμενη διερεύνηση, κατά την οποία οι μαθητές ακολουθούν 
συγκεκριμένες υποδείξεις του παιχνιδιού και εμπλέκονται σε διερευνητικές και συνεργατικές 
δραστηριότητες. )..  
3. Βιωματική - ανακαλυπτική μάθηση με χρήση ΤΠΕ. (Με κατάλληλες προσομοιώσεις, βιντεοταινίες, 
ηχητικά ντοκουμέντα κτλ. να αποκτήσουν οι μαθητές ένα είδος βιώματος,  για κοινωνικοϊστορικές 
καταστάσεις που δεν έζησαν )  

 
Διδακτικοί Στόχοι 
Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 
1) Να γνωρίσουν μνημεία της κάθε εποχής της ιστορίας στη Θάσο 
2) Να είναι ικανοί να εντοπίζουν στο χάρτη μνημεία. 
3) Να αναπτύξουν ένα επαρκές γλωσσάριο με έννοιες που αναφέρονται τόσο στην 

Τουρκοκρατία  όσο και σημαντικών ιστορικών προσώπων που έδρασαν τη συγκεκριμένη 
ιστορική περίοδο. (Εννοιολογική γνώση) 

4) Να εντοπίζουν να επιλέγουν και να οργανώνουν απλές ιστορικές πληροφορίες μέσα από μια 
ποικιλία πηγών χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, ή άλλα μέσα για να ανακοινώνουν απλά 
ιστορικά θέματα  

5) Να είναι ικανοί να αιτιολογούν τις απόψεις τους, με απλό τρόπο, κάνοντας χρήση πηγών 
γραπτών και οπτικοακουστικών (διαδικαστική γνώση) 

6) Να εκτιμούν την αξία των πηγών ως στοιχείων απαραίτητων για την ιστορική γνώση (στάση) 
7) Να ενδιαφέρονται για τα μνημεία που σώζονται ιδιαίτερα στον τόπο τους (στάση) 
8) Να στέκονται κριτικά απέναντι στην εξουσία που επιβάλλεται με τη βία, όποια και αν είναι η 

νομιμοποίηση που αυτή επικαλείται  (στάση) 
9) Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα της ειρηνικής συνύπαρξης, της αλληλοκατανόησης 

και της συνεξέλιξης των διαφορετικών κοινοτήτων. 
 
Β. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 
Οι μαθητές: 

1. Nα συνεργαστούν και να αλληλεπιδράσουν προκειμένου να επιτύχουν τον 
προτεινόμενους στόχους 

2. Ενεργοποίηση της έμφυτης τάσης τους για διερευνητική και συνεργατική μάθηση.  
 
Διαθεματική προσέγγιση 

 Η αναγωγή στην ιστορική γραμμή δεν είναι απαραίτητο να γίνεται μόνο στο μάθημα της 
Ιστορίας. Μπορεί να γίνεται αναφορά και κάθε φορά που δίνεται μια αφορμή   

- Γλώσσα (ιστορικό μυθιστόρημα) 
- Γεωγραφία (γεωγραφικά διαμερίσματα, γειτονικοί λαοί, σχέσεις) 
- Εμείς κι ο κόσμος (προϊόντα, ασχολίες, πόλεις και χωριά) 
- Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (η εξέλιξη των πολιτευμάτων) 
- Θρησκευτικά (εποχή Αποστόλου Παύλου, πρωτοχριστιανικά χρόνια, αιρέσεις)  
- Μουσική (τραγούδια της εποχής της τουρκοκρατίας – δημοτικά)  
  



 

 

 
 
 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 
 Αναφέραμε και πιο πάνω ότι η κατανόηση του ιστορικού χρόνου για τα μικρά παιδιά είναι 
δύσκολη. Τα παλιά χρόνια μπορεί να έχουν την έννοια του «τότε που πήγαινα νήπια» ενώ το 
μέλλον μπορεί να είναι «του χρόνου που θα πάρω ποδήλατο». Φυσικά δεν μπορούμε να 
ασχοληθούμε με την ιστορική γραμμή ούτε και να μιλήσουμε για ιστορικά γεγονότα. Γι’ αυτό 
προτείνουμε την ιστορική προσέγγιση μέσα από γεγονότα που ανήκουν στην εμπειρία των 
παιδιών και μπορούν να έχουν άμεση επαφή και προσέγγιση : το οικογενειακό άλμπουμ. 
 
 Δραστηριότητες : 
 Α. Πώς ήταν τα χρόνια που ο παππούς σου/η 
γιαγιά σου ήταν παιδί; 
 Τι ρούχα φορούσαν; 
 Τι δουλειές έκαναν; 
 Πώς διασκέδαζαν; 
 Τι φαγητά έτρωγαν; 
 Τι μαθήματα έκαναν; 
   
 Β. Βρες φωτογραφίες του παππού όταν ήταν 
μικρός. 
 Τι βλέπεις στην κάθε φωτογραφία; 
 Σε τι μοιάζουν και σε τι διαφέρουν από τη 
σημερινή εποχή; 
 Τι δυσκολίες είχαν; 
 Περιέγραψε ότι σου κάνει εντύπωση  
 
 Γ.  Κάνε την αντίστοιχη δραστηριότητα για την εποχή των γονιών σου. 
 Σύγκρινε την εποχή του παππού σου με την εποχή του πατέρα σου και στη συνέχεια με τη 
σημερινή εποχή 
 Τι διαφορές παρατηρείς; 
 Τι σου άρεσε και δε σου άρεσε στις προηγούμενες εποχές;  
 Θα ήθελες να ζήσεις σ’ εκείνη την εποχή; Γιατί; 
 
 Παρουσίαση 
 Δραματοποίηση. Τα παιδιά αναπαριστούν μια σκηνή της καθημερινής ζωής εκείνης της 
εποχής. 
 Έκθεση. Έκθεση φωτογραφίας, προσωπικών αντικειμένων, ζωγραφικής απεικόνισης κλπ. 
 Πρόσκληση καλεσμένων. Καλούμε στο σχολείο κάποιους από τους γεροντότερους του 
χωριού και μας διηγούνται ιστορίες της καθημερινής τους ζωής. 
   



 

 

 
 Τα νανουρίσματα και τα ταχταρίσματα αποτελούν τις πρώτες γλωσσικές εκφράσεις με τις 

οποίες έρχεται το παιδί σε επαφή. Αποτελούν επομένως σημείο αναφοράς στην ιστορική εξέλιξη 

της γλώσσας. Όπως  και σε επόμενη ενότητα («Γιατί το λέμε έτσι») η τοπική διάλεκτος αποτελεί 

στοιχείο της ταυτότητας του τόπου και η διαμόρφωσή της στο πέρασμα του χρόνου αποτελεί 

στοιχείο της τοπικής ιστορίας 

Στόχοι 

 Να συγκεντρώσουμε τα λαχνίσματα, ταχταρίσματα και νανουρίσματα της περιοχής μας. 

 Να τα συγκρίνουμε με αντίστοιχα άλλων περιοχών 

 Να βρούμε στοιχεία της γλωσσικής εξέλιξης καθώς και των γλωσσικών επιρροών (δάνεια – 

αντιδάνεια)  

 

Μέθοδος 

Έρευνα, Συνέντευξη, Συζήτηση. 

 

Υλικά 

Κασετόφωνο, μολύβι, σημειωματάριο 

 

Υλοποίηση 

 Συγκεντρώνουμε από μεγαλύτερους της περιοχής μας τα λαχνίσματα και τα τραγουδάκια που 

έλεγαν στα παιχνίδια τους. 

 Συζητούμε για τις λέξεις που περιέχουν 

 Είναι πραγματικές λέξεις; 

 Είναι δύσκολα στην προφορά τα φωνήματα και οι ψευδολέξεις των λαχνισμάτων 

 Ποιος ο ρόλος τους στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών (σημ. για την αντιμετώπιση της 
δυσλεξίας χρησιμοποιούμε στις διορθωτικές ασκήσεις φωνήματα και ψευδολέξεις.). 
 Γιατί τα λαχνίσματα παρόλο που φαίνονται δύσκολα τα μάθαιναν όλα τα παιδιά (ακόμα κι αυτά 
που παρουσιάζουν μαθησιακά προβλήματα)   

 

Άλλες δραστηριότητες. 

 Γλώσσα  

 Αναφερόμαστε σε γλωσσοδέτες. 

 Μαθηματικά 

 Μπορούμε να αναφερθούμε σε λαχνίσματα ή μέτρημα για «να τα βγάλουμε» όπου τα παιδιά 

χρησιμοποιούν μαθηματικές μετρήσεις π.χ. προπαίδεια του 5 ή του 10 κλπ. 

 Μουσική 

 Γίνεται αναφορά στο μέτρο και το ρυθμό των λαχνισμάτων. Ανα φερόμαστε και σε άλλους 

ρυθμούς, εμβατήρια, συνθήματα γηπέδων (;) κλπ.   
 



 

 

Λαχνίσματα 

 
  Λέγονται αυτά τα ακατανόητα περιπαιχτικά ποιήματα, που καθορίζουν ποιος θα ξεκινήσει 

το παιχνίδι & συχνά τη μοίρα του καθενός στο παιχνίδι. Έξι απ’ αυτά είναι τα εξής: 

1)Α μπε-μπα-μπλομ.  

   Του κίθε-μπλομ.  

   Α μπε-μπα-μπλομ του κίθε μπλομ. Μπλιμ-μπλομ.  

   Σαν θα πας εκεί, στη Βόρειο Αμερική,  

   θα δεις τον Ερμή να παίζει μουσική.  

   Όλα τα κοιτώ, σαν παιδί κουτό,  

   την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό.  

   Α μπε-μπα-μπλομ.  

   Του κίθε-μπλομ.  

   Α μπε-μπα-μπλομ του κίθε μπλομ. Μπλιμ-μπλομ.   
  

           4)Είσαι ένα κινεζάκι, 

              τρως πολύ ρυζάκι 

              και πόσες κουταλίτσες 

              την ημέρα τρως; 

             -Πέντε. 

               Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. 

 
 

5)Άστρα νταμ 

   πίκι-πίκι ραμ 

   το ψωμί το λένε νταμ 

   και τη γάτα Καρολίνα 

   και τον ποντικό Σωλήνα 

   που πηγαίνει στην κουζίνα 

   και ψοφάει από την πείνα. 

 

ΞΕΡΕΙΣ ΑΛΛΑ ΛΑΧΝΙΣΜΑΤΑ; 

 Ποια;  Ρώτησε κάποιους μεγαλύτερους να σου πουν λαχνίσματα τα οποία χρησιμοποιούσαν 

εκείνοι στα παιχνίδια τους. Ζήτησε τους να στα μάθουν και να τα μεταφέρεις στην τάξη: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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2) Ένα δύο τρία.  

     Πήγα στην κυρία.  

     Μου ‘δωσε ένα μήλο.  

     Μήλο δαγκωμένο.  

     Το ‘δωσα στην κόρη.  

     Έκανε ‘εν’ αγόρι.  

     Το ‘βγαλε Θανάση.  

     Σκούπα και φαράσι. 

3)Ανέβηκα σ’ ένα βουνό 

   και είδα ένα γουρούνι. 

   Το κοίταξα καλά-καλά 

   Και σου ‘μοιαζε στη μούρη. 

   Γω, γω, γω, 

   Συ, συ, συ, 

   Το γουρούνι είσαι εσύ! 

6)Άκατα, μάκατα, 

   σούκουτου μπε, 

   άμπε, φάμπε, 

   ντο μινέ, 

   άκατα, μάκατα, 

   σούκουτου μπε, 

   άμπε, φάμπε, 

   βγες. 



 

 

 
Στόχοι 

 Να γνωρίσουμε τα παιχνίδια που παίζονταν σε προηγούμενες εποχές 

 Να γνωρίσουμε τον τρόπο που κατασκεύαζαν τα παιχνίδια 

 Να γνωρίσουμε τον τρόπο ζωής των παιδιών σε παλιότερες εποχές 

Μέθοδος 

Έρευνα, Συνέντευξη, Συζήτηση. 

Υλικά 

Σημειωματάριο, τετράδιο, κασετόφωνο. 

Υλοποίηση 

 Αφού γνωρίσαμε τα παιχνίδια στην αρχαιότητα και εξετάσαμε τη σχέση τους με τα παιχνίδια 

που παίζουμε σήμερα ή σε παλιότερες εποχές, ερευνούμε και καταγράφουμε τα παραδοσιακά 

παιχνίδια του τόπου μας. Για τη συνοπτική καταγραφή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το φύλλο 

δραστηριότητας που ακολουθεί. 

 Στη συνέχεια καλούμε τα παιδιά να μας περιγράψουν τους κανόνες του παιχνιδιού και τα 

υλικά που χρησιμοποιούσαν.  

 Τα παιδιά αφού κατανοήσουν πλήρως τον τρόπο που παιζόταν το παιχνίδι το αναπαριστούν 

στο σχολείο. Καλό θα είναι οι αναπαραστάσεις αυτές να γίνουν σε μια ειδική ώρα που θα επιλέξετε 

σε όλα τα παιδιά του σχολείου ή ακόμα και σε εκδήλωση που θα διοργανώσετε για το σκοπό αυτό 

με καλεσμένους τους γονείς αλλά και κατοίκους της περιοχής. Τα παιχνίδια αυτά όλες οι 

συνεργαζόμενες μονάδες θα τα παρουσιάσουν στη συνάντησης που θα έχουμε στο τέλος της 

χρονιάς. 

 Στην ενότητα για το ρόλο του παιχνιδιού στη γλωσσική ανάπτυξη θα μπορέσετε να 

συγκεντρώσετε και τα λαχνίσματα που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι για τα παραδοσιακά 

παιχνίδια. 

 Άλλες δραστηριότητες 

1. Κατασκευές. 

 Μπορούν με απλά υλικά να κατασκευάσουν τα παραδοσιακά παιχνίδια - αντικείμενα. 

     

Διαθεματική προσέγγιση 
- Ιστορία  
- Γλώσσα  
- Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή  
- Αισθητική Αγωγή 
- Φυσική Αγωγή 
- Θεατρική Αγωγή 
- Πληροφορική 



 

 

ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 Παίρνω μια συνέντευξη από τον παππού, τη γιαγιά ή κάποιον ηλικιωμένο της περιοχής μου. 

 Καταγράφω τις πληροφορίες που μου δίνουν, 

Όταν ο παππούς και η γιαγιά ήταν μικροί η ζωή δεν ήταν όπως τώρα…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ρώτησα τη γιαγιά μου και μου είπε πως όταν ήταν μικρή έπαιζε. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ρώτησα τον παππού μου και μου είπε πως όταν ήταν μικρός έπαιζε. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

 

 

Το παιχνίδι που μου περιέγραψε ήταν το …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Παιζόταν από …………………………………………………………………………………………….. (πόσα παιδιά, αγόρια ή κορίτσια κλπ.) 

 

Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Υλικά και αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν ήταν τα …………………………………………..…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Τραγουδάκια που έλεγαν ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Θα μου άρεσε κι εμένα να παίξω αυτό το παιχνίδι γιατί ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



 

 

 
 
 

 Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να εξετάσουμε την  τοπική ιστορία μέσα από τα τοπωνύμια, 
τα επώνυμα αλλά και την τοπική διάλεκτο 
 
 Στόχοι (μαθησιακοί, γνωστικοί, ψυχοκοινωνικοί, ειδικοί, άλλοι) 

 Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους. 

 Να μάθουν να συνεργάζονται με στόχο τη δημιουργική έκφραση και την επικοινωνία 
μεταξύ τους αλλά και με άλλους ανθρώπους. 

 Να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα τους. 

 Να μάθουν να ταξινομούν οικογένειες λέξεων, να συγκρίνουν, να αναγνωρίζουν συγγένειες 
λέξεων (ρίζες των λέξεων, παράγωγα, σύνθετα, αντώνυμα κτλ). 

 Να συνειδητοποιήσουν τη μεταβλητότητα της γλώσσας στην πορεία του χρόνου αλλά και 
την ιστορική της συνέχεια.  

 Μεθοδολογία – δραστηριότητες 
1. Βρίσκουμε επώνυμα της περιοχής μας και προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε την 

ετυμολογία τους. Ερευνούμε την ιστορικότητά τους (από πότε υπάρχουν) και τα 
συνδέουμε με ιστορικά γεγονότα (π.χ. τα βυζαντινά ονόματα και επώνυμα στο Θεολόγο 
και την Παναγία συσχετίζονται με τη Βυζαντινή εποχή, άλλα με τους σταυροφόρους, αλλά 
με μεγάλες μορφές της Αρχαιότητας :Πολύγνωτος) 

2. Καταγράφουμε τα τοπωνύμια της περιοχής μας και βρίσκουμε γιατί λέγονται έτσι 
3. Φτιάχνουμε ένα μικρό λεξικό της τοπικής διαλέκτου 
4. Αναλύουμε την προέλευση των λέξεων και βλέπουμε τις αρχαίες προελεύσεις αλλά και 

τις ξενικές επιρροές. Συσχετίζονται αυτά με τις ιστορικές περιόδους και τα σημαντικά 
ιστορικά γεγονότα του νησιού. 

5. Βρίσκουμε παροιμίες, παραμύθια, θρύλους της Θάσου και της εκφέρουμε στην τοπική 
διάλεκτο. 

Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων 
Συλλογή υλικού από προσωπικό αρχείο και από τους μαθητές: 

o       Ονόματα και Επώνυμα από τον άμεσο και ευρύτερο οικογενειακό περίγυρο.  
o       Τοπωνύμια του νησιού 

Επεξεργασία του υλικού στην τάξη μέσα από συζήτηση και ομαδικές / ατομικές εργασίες 
o       Ετυμολογική ανάλυση ονομάτων – τοπωνυμίων, σύνδεση με λέξεις της καθημερινότητας 
o       Ετυμολογική ανάλυση αρχαίων ονομάτων – αναγνώριση / σύγκριση με σημερινά ονόματα. 
Αναγνώριση σύγχρονων λέξεων σε αρχαία ονόματα 
o       Κατασκευή χάρτη του νησιού από πλαστελίνη και τοποθέτηση των τοπωνυμίων στο χάρτη 

Παρουσίαση  
 

Διαθεματική προσέγγιση 
- Ιστορία  
- Γλώσσα  
- Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή  
- Γεωγραφία 
- Θεατρική Αγωγή 
- Πληροφορική   



 

 

 
 Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να εξετάσουμε τις παραδοσιακές συνταγές της Θάσου 
 
 Στόχοι (μαθησιακοί, γνωστικοί, ψυχοκοινωνικοί, ειδικοί, άλλοι) 

 Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους. 

 Να μάθουν να συνεργάζονται με στόχο τη δημιουργική έκφραση και την επικοινωνία 
μεταξύ τους αλλά και με άλλους ανθρώπους. 

 Να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα τους. 

 Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της υγιεινής διατροφής των παππούδων μας.  
 

Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων 
Συλλογή υλικού από προσωπικό αρχείο και από τους μαθητές: 

1. Βρίσκουμε συνταγές του τόπου μας 
Επεξεργασία του υλικού στην τάξη μέσα από συζήτηση και ομαδικές / ατομικές εργασίες 

1. Ταξινομούμε σύμφωνα με τα υλικά που χρησιμοποιούνται 
2. Καλούμε τους γονείς των μαθητών να μαγειρέψουν κάποιες απ’ αυτές τις συνταγές και στη 

συνέχεια οι μαθητές δοκιμάζουν τις γεύσεις παλιότερων εποχών. 
3. Συγκρίνουμε τα φαγητά των παππούδων μας με τα σύγχρονα φαγητά 

Παρουσίαση  
 

Διαθεματική προσέγγιση 
 Γλώσσα, ανάγνωση σχετικών μαθημάτων 

διατροφής-Συνταγές 

 Μαθηματικά, δοσολογία-μερίδες των 
τροφών καθημερινά 

 Ερευνώ το φυσ. κόσμο, Πεπτικό Σύστημα-
διατροφή 

 Θρησκευτικά, νηστείες και αποτοξίνωση με 
μεσογειακή διατροφή 

 Εμείς κι ο κόσμος, τρώμε υγιεινά. 

 Αισθητική αγωγή, κολάζ, ζωγραφιές 
γευμάτων-τροφών 

 Πληροφορική   



 

 

 
 

Επιμέρους θέματα  
1.  Ασχολίες των κατοίκων μιας άλλης εποχής 
2. Τα εργαλεία των τεχνιτών 
3. Τα σύγχρονα επαγγέλματα  
4. Τραγούδια για τα επαγγέλματα 
Στόχοι  προγράμματος  
1. Να γνωρίσουν τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις ανάγκες της κοινωνίας και την επιλογή του 

επαγγέλματος. 
2. Να γνωρίσουν τον τρόπο ζωής των παππούδων τους και την επινοητικότητά τους  για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων. 
3. Να καταλάβουν ότι τα επαγγέλματα εξελίσσονται. 
4. Να γνωρίσουν τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι. 
5. Να κατανοήσουν το ρόλο των επαγγελμάτων στην πρόοδο της ανθρωπότητας. 
6. Να μάθουν τραγούδια, παροιμίες, παιχνίδια που έχουν σχέση με επαγγέλματα. 
7. Να γνωρίσουν τη διαφοροποίηση των επαγγελμάτων από περιοχή σε περιοχή ανάλογα με τις 

ανάγκες, τις καλλιέργειες, τα γεωμορφολογικά στοιχεία κ.λπ.)  
Μεθοδολογία προγράμματος  

 Project 

 Συνέντευξη 
Πεδία σύνδεσης με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
 Γλώσσα Δημιουργία ετυμολογικού λεξικού επαγγελμάτων, ποιήματα για επαγγέλματα, 
παροιμίες. 
Μαθηματικά Μετρήσεις, συγκρίσεις . 
Ιστορία  Τα επαγγέλματα από την  αρχαιότητα μέχρι σήμερα 
Μουσική Τραγούδια σχετικά με επαγγέλματα. 
Αισθητική αγωγή Καλλιτεχνική έκφραση, φωτογράφηση, σχεδίαση  
Θεατρική αγωγή Δραματοποίηση των επαγγελμάτων, παντομίμα. 
Προτεινόμενοι τρόποι αξιολόγησης του προγράμματος  

 Αφίσα  

 Έκθεση ζωγραφικής 

 Δραματοποίηση. 
Διαθεματική προσέγγιση 

- Ιστορία  
- Γλώσσα  
- Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή  
- Ερευνώ τον Φυσικό κόσμο 
- Αισθητική Αγωγή 
- Θεατρική Αγωγή 
- Πληροφορική 

Επιπλέον θέματα 
Το λάδι (ελαιοτριβεία) 
Το κρασί (ληνοί και ρακοκάζανα) 
Το μέλι 
Λατομεία  



 

 

 
Επιμέρους θέματα  
1. Τα πρώτα λεωφορεία 
2. Τα πλοία μιας άλλης εποχής 
 
Στόχοι  προγράμματος  
1. Να γνωρίσουν τα μέσα μεταφοράς σε παλιότερες εποχές 
2. Να γνωρίσουν τον τρόπο ζωής των παππούδων τους και την επινοητικότητά τους  για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων. 
3.  
Μεθοδολογία προγράμματος  

 Project 

 Συνέντευξη 
 
Προτεινόμενοι τρόποι αξιολόγησης του προγράμματος  

 Έκθεση φωτογραφίας 
 
Διαθεματική προσέγγιση 

 Ιστορία  

 Γλώσσα  

 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή  

 Ερευνώ τον Φυσικό κόσμο 

 Αισθητική Αγωγή 

 Θεατρική Αγωγή 

 Πληροφορική 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επιπλέον θέματα 
Το ναυπηγείο 
Ο καροποιοός 
Ο σαγματοποιός – ο πεταλωτής   



 

 

 
 Στη Θάσο υπάρχουν κτίρια τα οποία είναι συνυφασμένα με την ιστορία του τόπου. Καλογερικό, 
Παλατάκι, Σπίτι Χατζηγιώργη, Μουσείο Βαγή και πολλά άλλα. 
 

 Στόχοι 
 Να γνωρίσουν οι μαθητές σημαντικά κτίρια του τόπου τους. 
 Να βρουν την αρχική τους χρήση και να τη συνδέσουν με ιστορικά στοιχεία του τόπου. 
 
 Δραστηριότητες 
 Επίσκεψη σε σημαντικά κτίρια 
 Μελέτη και ερμηνεία του χώρου 
 Συλλογή φωτογραφιών 
 Συνέντευξη  
 
 Επί μέρους δραστηριότητες 
 Υλικά 
 Μάστοροι και συντεχνίες 
 Εργαλεία 
 Εσωτερική διαρρύθμιση, διακόσμηση, έπιπλα, σκεύη 
 Το λεξιλόγιο της οικοδομής 
 

Διαθεματική προσέγγιση 
- Ιστορία  
- Γλώσσα  
- Γεωγραφία  
- Εμείς κι ο κόσμος  
- Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή  
- Θρησκευτικά  
- Αισθητική Αγωγή (Ζωγραφική, χειροτεχνία) 
-  

     
 
 
 
 
 

 
  



 

 

 
Στόχοι 
Ποια είναι η ιστορία των ομάδων της Θάσου 
Ποιος είναι ο ρόλος τους στην πολιτιστική ιστορία του κάθε χωριού 
Ποιο ρόλο παίζουν στην ζωή των νέων κάθε χωριού 
Μεθοδολογία 
Πηγές : Αρχεία των ποδοσφαιρικών ομάδων, προφορικές αφηγήσεις – αναμνήσεις κατοίκων 
Ερωτηματολόγιο : Αφορά τις απόψεις των κατοίκων και κυρίως των παιδιών για το ρόλο των 
ομάδων στην αθλητική και πολιτιστική ζωή των μικρών κοινωνιών 
Επισκόπηση αρχείων : Έρευνα στα αρχεία των ομάδων για τη διερεύνηση της ιστορίας τους και 
της συμβολής τους στην τοπική ιστορία. 
Συνεντεύξεις : Καταγραφή των απόψεων των πρωταγωνιστών για την καταγραφή των 
αναμνήσεών τους  
 
Περιγραφή διαδικασίας 

 Ανασκόπηση αρχείων για στοιχεία για τις ομάδες της Θάσου 

 Συλλογή παλιών φωτογραφιών 

 Αναζήτηση στο internet στοιχείων για τον αθλητισμό στην αρχαιότητα 

 
 
 

Διαθεματική προσέγγιση 
- Ιστορία  
- Γλώσσα  
- Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή  
- Φυσική Αγωγή 
- Πληροφορική 

  



 

 

 
 
 Η Θάσος από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα υπήρξε γενέτειρα πολύ σημαντικών προσώπων σε 
όλους τους τομείς της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής 
 
Στα αρχαία χρόνια 
Θεαγένης (Ολυμπιονίκης) 
Ηγήμων (ποιητής πατέρας της παρωδίας)  
Λαωδάμας (Μαθηματικός) 
Αρχίλοχος (ποιητής) 
Πολύγνωτος (Ζωγράφος) 
Έκφαντος ο Θάσιος (Πολιτικός) 
Εκαταίος (επιγραμματοποιός)  
Ζώσιμος (επιγραμματοποιός)  
Ανδροσθένης (γεωγράφος) 

 
 
Στα νεότερα χρόνια 
Οπλαρχηγός Χατζηγιώργης (στρατιωτικός) 
Ιατροφιλόσοφος Χρηστίδης (Γράμματα – πολιτισμός)  
Νεομάρτυρες  
 Ιωάννης ο Θάσιος 
 Νεομάρτυρας Δανιήλ 
 
Στη σύγχρονη εποχή 
Βασίλης Βασιλικός (λογοτεχνία) 
Αύγουστος Θεολογίτης (Πολιτική) 
Κώστας Τσίμας (Πολιτική) 
Πολύγνωτος Βαγής (Ζωγραφική – γλυπτική) 
Σωτηρέλλης Χαράλαμπος (Θεατρικός συγγραφέας) 
Σωτηρέλλης Γεώργιος (Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου) 
……………….. 
……………….. 
 

Στόχοι 
Να γνωρίσουμε και να καταγράψουμε μεγάλες μορφές του πνεύματος, του αθλητισμού, της 
πολιτικής και της κοινωνικής ζωής στη Θάσο 
 
Μεθοδολογία 
Επισκόπηση βιβλιογραφίας 
Συνεντεύξεις  
Αναζήτηση στο internet  
 

Διαθεματική προσέγγιση 
- Ιστορία  
- Γλώσσα  
- Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή  
- Αισθητική Αγωγή 
- Θεατρική Αγωγή 
- Πληροφορική   



 

 

 
 
  

 Η κατοικία αποτελεί σημαντικό στοιχείο της 
ιστορικής εξέλιξης ενός τόπου. 
 Σχετίζεται με : 
- Την άμυνα το τόπου από εξωτερικούς εχθρούς. 
- Την τοπική οικονομία 
- Τις επιρροές από στοιχεία γειτονικών περιοχών 

(αρχιτεκτονικά στοιχεία) 
 
 Στόχοι 
 Να γνωρίσουν οι μαθητές τη διαμόρφωση της 
παραδοσιακής κατοικίας στο πέρασμα των χρόνων. 
 Να συσχετίσουν τη διαμόρφωσή της με την 
τοπική οικονομία 
 Να αναγνωρίσουν την εξέλιξη των 
επαγγελμάτων που σχετίζονταν με την οικοδομή. 
 
 Δραστηριότητες 
 Επίσκεψη σε παραδοσιακά σπίτια 
 Μελέτη και ερμηνεία του χώρου 
 Συλλογή φωτογραφιών 
 Συνέντευξη από παραδοσιακούς τεχνίτες 
 
 Επί μέρους δραστηριότητες 
 Υλικά 
 Μάστοροι και συντεχνίες 
 Εργαλεία 
 Εσωτερική διαρρύθμιση, διακόσμηση, έπιπλα, σκεύη 
 Το λεξιλόγιο της οικοδομής 
 

Διαθεματική προσέγγιση 
- Ιστορία (Θάσος και πειρατές) 
- Γλώσσα (γλωσσάρι της οικοδομής) 
- Γεωγραφία (Γεωγραφικός προσανατολισμός, πολεοδομικός ιστός) 
- Εμείς κι ο κόσμος (προϊόντα, ασχολίες, πόλεις και χωριά) 
- Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή  
- Θρησκευτικά  
- Μουσική  
- Αισθητική Αγωγή (Ζωγραφική, χειροτεχνία) 

 
 
(ακολουθούν σχέδια για την εργασία που αφορά στην κατοικία) 



 

 

Α.  Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
 

A. Η κατοικία στα αρχαία χρόνια 

B. Η κατοικία στα βυζαντινά χρόνια 

C. Η κατοικία στα σύγχρονα χρόνια 

Στόχος 

 Να κατανοήσουν τα παιδιά καλύτερα τη λειτουργικότητα των χώρων από τα αρχαία 
χρόνια μέχρι σήμερα ώστε να μπορέσουν αργότερα να εξηγήσουν τους χώρους ενός 
παραδοσιακού σπιτιού. 

 Να διαπιστώσουμε τη συνέχεια που υπάρχει ανάμεσα στα σπίτια των βυζαντινών χρόνων 
και τα παραδοσιακά σπίτια τα οποία αποτελούν και το διάδοχο σχήμα στη βυζαντινή 
παράδοση. 

 Να εξετάσουμε τον τρόπο που κτίζονται τα σημερινά σπίτια, τους λειτουργικούς τους 
χώρους, τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και τις τεχνικές λύσεις που δίνονται στα σημερινά 
προβλήματα δόμησης. Στη φάση αυτή γίνεται σύγκριση των σπιτιών στις διάφορες 
περιοχές του κόσμου έτσι ώστε να μπορούν τα παιδιά να αναγνωρίζουν τη σύνδεση που 
υπάρχει ανάμεσα στον τρόπο που κτίζονται τα σπίτια και τον περιβάλλοντα χώρο καθώς 
επίσης και στη φύση της τοπικής οικονομίας και τις ανάγκες που δημιουργεί αυτή στην 
οικιακή οικονομία (οικοτεχνία, δουλειές του σπιτιού, κλπ.) 

Μέθοδος - Υλοποίηση 

 Στη συγκεκριμένη ενότητα το πρόγραμμα απευθύνεται μόνο στο γνωστικό τομέα. Τα 
παιδιά παίρνουν τις πληροφορίες από τη βιβλιογραφία και προσπαθούν να ανακαλύψουν 
τις αιτιώδεις σχέσεις ανάμεσα στις ανθρώπινες ανάγκες και τη διαρρύθμιση της κατοικίας 
του. Η μέθοδος είναι ερευνητική. 

 Τα παιδιά καλούνται να εξηγήσουν την αναγκαιότητα της κατοικίας για την εξυπηρέτηση 
βασικών αναγκών του ανθρώπου. Μέσα από αναπαραστάσεις, βρίσκουν τους κύριους 
χώρους των σπιτιών τα αρχαία χρόνια, καθώς και τα υλικά και τα μέσα με τα οποία 
κάλυπταν τις στεγαστικές τους ανάγκες.  

 Μέσα από βιβλία Γεωγραφίας ή ντοκιμαντέρ από διάφορες χώρες του κόσμου τα παιδιά 
καλούνται να διακρίνουν τις χαρακτηριστικές διαφορές ανάμεσα στα κτίρια και να 
δικαιολογήσουν τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους. 

Υλικά και μέσα 

 Βιβλία ιστορίας,  

 Αρχαία κείμενα,  

 Αναπαραστάσεις,  

 Κάρτες,  

 Βιντεοκασέτες. 

Παράλληλα κείμενα 

 



 

 

Β. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ  
 

A. Ιστορικά στοιχεία του χωριού 

B. Θέση – Υψόμετρο – Κλίμα – Γεωμορφολογικά στοιχεία 

C. Στοιχεία τοπικής οικονομίας 

D. Συγκοινωνία – οδικό δίκτυο 

E. Τεχνικά έργα (γέφυρες, βρύσες, τοιχία αντιστήριξης) 

F. Βιομηχανικά κτίρια (Νερόμυλος, ελαιοτριβείο, λιμάνι, ταρσανάς) 

G. Εκκλησίες 

 Στόχος 

 Να εντοπίσουν τα παιδιά τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν τον οικισμό 
παραδοσιακό. 

 Να βρουν τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά στοιχεία και στο 
περιβάλλον. 

 Να γνωρίσουν τον τρόπο της έρευνας και της συλλογής στοιχείων. 

 Να μάθουν να αξιολογούν τα δεδομένα και να βγάζουν συμπεράσματα. 

 Να μπορέσουν να συνεργαστούν και να λειτουργήσουν σαν ομάδα. 

 Μέθοδος – Υλοποίηση 

 Η δραστηριότητα αυτή γίνεται στο πεδίο. Η περιβαλλοντική ομάδα επισκέπτεται τα 
παραδοσιακά κτίρια και τεχνικά έργα, τα φωτογραφίζουν, τα ζωγραφίζουν και 
προσπαθούν να εντοπίσουν τα κύρια στοιχεία και χαρακτηριστικά που τα χαρακτηρίζουν 
σαν παραδοσιακά. 

 Έρχονται σε επαφή με ντόπιους τεχνίτες και συζητούν για τον παραδοσιακό τρόπο 
κτισίματος. 

 Εξετάζουμε το εσωτερικό οδικό δίκτυο του χωριού και το συγκρίνουμε με  τις μεταφορικές 
ανάγκες της εποχής που δημιουργήθηκε το χωριό. 

 Μελετούμε τα έργα κοινής ωφέλειας (γέφυρες, βρύσες) και εξετάζουμε τα αρχιτεκτονικά 
αλλά και τα καλλιτεχνικά τους στοιχεία. 

 Εντοπίζουμε τα βιομηχανικά κτίρια και εξετάζουμε τον τρόπο του κτισίματός τους καθώς 
και τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά τους χαρακτηριστικά. 

 Υλικά και μέσα 

 Χάρτης 

 Τετράδια 

 Μολύβια 

 Κασετόφωνο 

 Φωτογραφική μηχανή 
 



 

 

 Γ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

A. Τοιχοποιία 

B. Σκεπές Τζάκια – Καμινάδες 

C. Πόρτες – Παράθυρα 

D. Σκάλες και κάγκελα 

E. Τεχνίτες, υλικά και εργαλεία 

 Στόχος 

 Να αναγνωρίσουν τα παιδιά τα αρχιτεκτονικά στοιχεία της παραδοσιακής οικοδομής, να 
κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους αντιμετώπιζαν τα προβλήματα χώρου και την 
χρήση των ντόπιων υλικών προκειμένου ο οικισμός να δένει αισθητικά με τον 
περιβάλλοντα χώρο. 

 Μέθοδος – Υλοποίηση 

 Επισκεπτόμαστε τα παραδοσιακά κτίρια και εξετάζουμε τα κύρια αρχιτεκτονικά τους 
χαρακτηριστικά. Επειδή υπάρχει μια διαφοροποίηση ανάμεσα στα διάφορα μέρη του 
παραδοσιακού σπιτιού κρίνουμε σκόπιμο να εξετάσουμε ξεχωριστά το καθένα και να 
μελετήσουμε τον τρόπο κατασκευής του, τα υλικά καθώς και τους κυριότερους τύπους 
από πλευράς κατασκευής και διακόσμησης. 

 Τα παιδιά κατασκευάζουν μακέτες των σπιτιών 

 Ζωγραφίζουμε τα σπίτια και τα χαρακτηριστικά τους που είναι πιο έντονα. 

 Παρουσιάζουμε σχηματικά τα κυριότερα διακοσμητικά σχήματα που συναντούμε στα 
κάγκελα, στους τοίχους και στα παράθυρα. 

 Τα παιδιά παίρνουν συνέντευξη από παλιούς τεχνίτες για τα υλικά που χρησιμοποιούσαν.  

 Επισκεπτόμαστε παλιό λατομείο σχιστολίθων και μαρμάρων για να γνωρίσουμε τον τόπο 
από τον οποίο έπαιρναν τα υλικά οικοδομής. Συζητούμε για τον τρόπο λατόμευσης. 

 Επισκεπτόμαστε τα ασβεστοκάμινα και ζητούμε από τον ιδιοκτήτη τους να μας εξηγήσει 
τον παραδοσιακό τρόπο λήψης ασβέστη από τα ασβεστολιθικά πετρώματα της περιοχής. 

 Κάνουμε καταγραφή των επαγγελμάτων της οικοδομής και βρίσκουμε χαρακτηριστικά 
επώνυμα τα οποία μας παραπέμπουν σε οικοδομικά επαγγέλματα. 

 Σε συνεργασία με άλλα σχολεία του δικτύου, βρίσκουμε στοιχεία για τις συντεχνίες της 
οικοδομής και κυρίως για τις ηπειρωτικές και τις καστοριανές που φαίνεται ότι δούλεψαν 
και στην περιοχή μας. 

 Υλικά και μέσα 

 Τετράδια 

 Μολύβια 

 Κασετόφωνο 

 Φωτογραφική μηχανή 

 Υλικά οικοδομής (πέτρες, ξύλα) 

 Σχετικά κείμενα και παραπομπές 

 



 

 

Δ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

A. Δωμάτια 

B. Εσωτερικές σκάλες – ταβάνια 

C. Αποθήκες - Βοηθητικοί χώροι 

D. Ντουλάπες 

E. Έπιπλα - Σκεύη 

 Στόχος 

 Να γνωρίσουν τα παιδιά την εσωτερική διαρρύθμιση των παραδοσιακών σπιτιών 

 Να συγκρίνουν τους λειτουργικούς χώρους των παραδοσιακών σπιτιών με εκείνους των 
σημερινών και να διακρίνουν τις ανάγκες τις οποίες εξυπηρετούσαν. 

 Να γνωρίσουν τη διαχρονική εξέλιξη της εσωτερικής διαρρύθμισης των σπιτιών. 

 Να εντοπίσουν και να αναγνωρίσουν την επινοητικότητα του ανθρώπου στην ικανοποίηση 
των αναγκών του. 

 Να μεταφέρουν στην καθημερινή τους πρακτική την ικανότητα να δίνουν λύσεις στα 
προβλήματά τους.  

 Να αναδείξουν τη σχέση που υπήρχε ανάμεσα στη διαρρύθμιση των σπιτιών και τη δομή 
και οργάνωση της ελληνικής οικογένειας. 

  

 Μέθοδος - Υλοποίηση 

 Επισκεπτόμαστε ένα παραδοσιακό σπίτι και εξετάζουμε το εσωτερικό του 

 Κάνουμε σχηματικά την κάτοψη του σπιτιού και ονομάζουμε τους κύριους χώρους. 

 Αναπαριστούμε σε μια βοηθητική αίθουσα του σχολείου, το εσωτερικό ενός σπιτιού. 

 Υλικά και μέσα 

 Τετράδια 

 Μολύβια 

 Κασετόφωνο 

 Φωτογραφική μηχανή 

 Υλικά οικοδομής (πέτρες, ξύλα) 
 

 Σχετικά κείμενα και παραπομπές 

 

  



 

 

Ε. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ 

A. Διακόσμηση 

B. Λογοτεχνία 

C. Θρύλοι και παραδόσεις 

D. Το λεξιλόγιο της οικοδομής 

E. Τα τραγούδια της οικοδομής 

 Στόχος 

 Να γνωρίσουν τα παιδιά την αισθητική καλλιέργεια των παραδοσιακών τεχνιτών. 

 Να διαπιστώσουν την ιστορική συνέχεια του ελλαδικού χώρου μέσα από καλλιτεχνικά 
σχήματα και πρότυπα. 

 Να εκφραστούν και τα ίδια καλλιτεχνικά αναπαριστώντας και αναπαράγοντας 
παραδοσιακά καλλιτεχνήματα. 

 Να πλουτίσουν το λεξιλόγιό τους με λέξεις και να εξασκηθούν στην ετυμολογία τους. 

 Να εξασκήσουν τη φαντασία τους μέσα από τους λαϊκούς θρύλους. 

 Μέθοδος - Υλοποίηση 

 Παρατηρώντας τα διακοσμητικά στοιχεία των σπιτιών καθώς και τη διακόσμηση των 
λεπτομερειών τους, προσπαθούμε να τα αποτυπώσουμε ζωγραφικά. 

 Με ξύλα και σύρματα φτιάχνουμε μακέτες από κάγκελα 

 Συγκεντρώνουμε μύθους και θρύλους για την οικοδομή και το κτίσιμό της. 

 Φτιάχνουμε το λεξικό της οικοδομής το οποίο περιλαμβάνει χαρακτηριστικά στοιχεία του 
σπιτιού, εργαλεία, υλικά, τεχνίτες, τοποθεσίες και τοπωνύμια σχετικά με την οικοδομή 
κλπ. 

 Καταγράφουμε παροιμίες και γνωμικά. 

 Ηχογραφούμε σχετικά τραγούδια.   

 Υλικά και μέσα 

 Μπλοκ ζωγραφικής 

 Μολύβια 

 Χρώματα 

 Ξύλα, πέτρες 

 Σύρματα 

 Σχετικά κείμενα και παραπομπές 

 Της Άρτας το γεφύρι 

 Το μαστορόπουλο 
 

 



 

 

ΣΤ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

A. Γενικές Παρατηρήσεις 

 Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να λάβουμε υπόψη κάποια βασικά 

στοιχεία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τους στόχους που έχουμε θέσει (γενικούς και 

επιμέρους)  καθώς και τις ιδιαιτερότητες του θέματός μας. 

 Δεν πρέπει να κατευθύνουμε τους μαθητές σε προκαθορισμένα συμπεράσματα 

 Δεν θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη η ωραιοποίηση του παρελθόντος και η ολοκληρωτική 
άρνηση των ανέσεων που μας προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. 

 Θα πρέπει μέσα από τις διαπιστώσεις για τυχόν παραλείψεις για εγκατάλειψη των 
παραδοσιακών οικισμών να γίνεται ο σωστός επιμερισμός των ευθυνών και πάντα μέσα 
από τους μαθητές. 

 Οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνεται και διατύπωση προτάσεων για καταστάσεις που 
βλέπουμε ότι ενοχλούν και πρέπει να τις αλλάξουμε 

 

  

B. Τρόποι παρουσίασης των αποτελεσμάτων 

1. Έκδοση παιδαγωγικού υλικού 

2. Δημιουργία CD 

3. Δημιουργία κοινού ή μεμονωμένων εκπαιδευτικών site.  

4. Δημιουργία κοινού ντοκιμαντέρ 

 

  



 

 

 
 

 
 

Στόχοι  προγράμματος 
1. Γνωστικοί: να γνωρίσουν οι μαθητές μας καλύτερα τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας, 
2. Συναισθηματικοί: να ευαισθητοποιηθούν και να κατανοήσουν την αξία της κουλτούρας των λαών  
3. Ψυχοκινητικοί: μέσα από τη δραματοποίηση και τις τεχνικές του παιχνιδιού ρόλων να αναλαμβάνουν 

ρόλους και να αναπαριστούν χαρακτήρες και συμπεριφορές ενεργών και ευαισθητοποιημένων 
πολιτών  

4. Κοινωνικοποίηση των μαθητών: να μάθουν να λειτουργούν ομαδικά, να συνεργάζονται και να 
αναγνωρίζουν τη σημασία που έχει ο καθένας ατομικά στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της 
ομάδας 

5. Αισθητικοί στόχοι: θα παρέχεται η δυνατότητα για καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία  

Μεθοδολογία προγράμματος 
1. Διάλεξη  
2. Ασκήσεις ελεύθερου συνειρμού  
3. Καλλιτεχνική δημιουργία  
4. Μελέτες πεδίου  
5. Επισκέπτες – ομιλητές  
6. Παιχνίδια ρόλων 

Διαθεματική προσέγγιση 
1. Γλώσσα  
2. Μαθηματικά 
3. Μελέτη Περιβάλλοντος 
4. Φυσική Αγωγή 
5. Αισθητική Αγωγή  
6. Πληροφορική 

Αξιολόγηση του προγράμματος  
Αρχική: Η οποία αφορά κυρίως στο σχεδιασμό, την επιλογή των υλικών και των μέσων σύμφωνα με τις 
πραγματικές δυνατότητες των μαθητών της ομάδας. 
Διαμορφωτική: Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος. Με σκοπό την 
τροποποίηση και την  προσαρμογή στις νέες ανάγκες. 
Τελική: Συνολική αξιολόγηση του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων. 
 

 Τρόπος εργασίας 
 Τα παραδοσιακά τραγούδια της Θάσου. 

1) Η διατήρηση των παραδόσεων μας είναι καθήκον όλων μας γιατί αποτελεί το συνδετικό 
κρίκο ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον. 
2) Το να γνωρίζουμε την ιστορία μας σημαίνει ότι γνωρίζουμε την ταυτότητα του τόπου μας. 
4) Η καταγραφή των παραδοσιακών τραγουδιών θα μας δώσει τη δυνατότητα να τα 
γνωρίσουμε και  να μάθουμε τη σημασία που είχαν για τους προγόνους μας στις διάφορες 
φάσεις της καθημερινής τους ζωής. 

    Στόχος της εργασίας μας είναι, η καταγραφή και διάσωση των στοιχείων που αναφέρονται 
στα δημοτικά τραγούδια.  
 Για την διερεύνηση του θέματος θα χρησιμοποιήσουμε τα παρακάτω ερευνητικά εργαλεία : 



 

 

α) Ανασκόπηση βιβλιογραφίας. Ανατρέχουμε σε πηγές που υπήρχαν καταγεγραμμένα 
τραγούδια του τόπου μας.  Ακόμα ανατρέχουμε στο διαδίκτυο για να αναζητήσουμε 
παρόμοια τραγούδια από άλλες περιοχές της Ελλάδας.  
β) Μελέτη αρχειακού υλικού. Ανατρέχουμε σε συλλογές τραγουδιών από γεροντότερους 
κατοίκους του νησιού μας.  
δ) Συνέντευξη. Χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο αυτή γιατί θέλαμε πληροφορίες για την 
παραδοσιακή φορεσιά από τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της 
παράδοσης στον τόπο μας. Πήραμε συνέντευξη από τον Πρόεδρο του  Λαογραφικού 
Συλλόγου Παναγίας. Οι ερωτήσεις μας αφορούσαν την περιγραφή της παραδοσιακής 
φορεσιάς, τη διατήρησή της και την αξία της για τον τόπο μας .  

  Μέσα που θα χρησιμοποιηθούν 
 Κασετόφωνο. Για την ηχογράφηση των συνεντεύξεων 
 CD. Για την ακρόαση των τραγουδιών  
 Υπολογιστής. Για αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, επεξεργασία δεδομένων, 
σχεδίαση διαγραμμάτων και παρουσίαση αποτελεσμάτων.   
 

 

 

 

  



 

 

 

 
 
Η περιγραφή της παραδοσιακής στολής θα αναδείξει τις «οικονομικές», κοινωνικές, ιστορικές, 
περιβαλλοντικές και πολιτισμικές διαστάσεις της καθημερινής ζωής  του λαού μας. Έτσι θα μπορέσουμε 
να αντλήσουμε χρήσιμα συμπεράσματα και για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα δικά μας  
προβλήματα, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές που περνάει σήμερα η χώρα μας 
 
 

    Στόχος της εργασίας μας ήταν, πέρα από την καταγραφή και διάσωση των στοιχείων που 

αναφέρονται στα δύο θέματα, η αναζήτηση των δυνατοτήτων διάσωσης και διατήρησης των στοιχείων 

αυτών μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και με ισχυρές επιρροές κοινωνικό και πολιτισμικό 

περιβάλλον.   

Προγραμματισμός δραστηριοτήτων 

 Μελέτη αρχειακού υλικού. Από ιδιωτικές συλλογές και από Λαογραφικούς Συλλόγους 

συλλέγουμε στοιχεία για τα μέρη της Θασίτικης ενδυμασίας. 

 Συνέντευξη. Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο αυτή γιατί θέλουμε να εξετάσουμε τη στάση αυτών που 

είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της παραδοσιακής ενδυμασίας..  

Διαθεματική προσέγγιση 
- Ιστορία  
- Γλώσσα  
- Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή  
- Αισθητική Αγωγή 
- Θεατρική Αγωγή 
- Μουσική 
- Πληροφορική 

- Χορός 
 


