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Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά-ιατθόο πνιηηηζκόο 

Μαξία Παξδάιε 

Δηζαγσγή 

ηελ ελφηεηα παξνπζηάδεηαη - αλαιχεηαη έλα  Πνιηηηζηηθφ  Πξφγξακκα πνπ δηεξεπλά 

ζηνηρεία ιατθνχ πνιηηηζκνχ. Δηδηθφηεξα ζην ζεσξεηηθφ κέξνο πξνζεγγίδεηαη ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ξηδψλ ηεο αηνκηθήο θαη νκαδηθήο θνπιηνχξαο, αλαθέξεηαη ε 

δηάθξηζε κεηαμχ ιφγηαο θαη ιατθήο παξάδνζεο, επηζεκαίλεηαη ε κε ζηαηηθφηεηα ηνπ 

ιατθνχ πνιηηηζκνχ, ελψ γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηελ έλλνηα ηεο πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο. Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη ε θηινζνθία ησλ πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ κε 

άμνλα ην ιατθφ πνιηηηζκφ.  

 

ην πξαθηηθφ κέξνο παξαηίζεηαη ελδεηθηηθή πξνζέγγηζε πνιηηηζηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο (δηάξθεηαο 6 κελψλ)  κε ηίηιν «Ο ηόπνο κνπ ζην ρζεο θαη ζην ζήκεξα», 

δηακνξθσκέλν ηφζν γηα ηηο ειηθίεο ησλ πξψησλ ρξφλσλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο 

(Νεπηαγσγείν, Α΄ θαη  Β΄ δεκνηηθνχ), φζν θαη γηα ηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο. Σν 

πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα «Ο ηόπνο κνπ ζην ρζεο θαη ζην ζήκεξα» ζηεξίδεηαη ζηνπο 

άμνλεο: ζηνρνζεζία, κεζνδνινγία (ζηάδηα πινπνίεζεο), επηινγή ζέκαηνο, 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε γηα ηε κειέηε θαη εξκελεία ηνπ πιηθνχ, παξνπζίαζε 

ηειηθή αμηνιφγεζε, ζχλδεζε κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά 

θαη ζπλεξγαζία κε θνξείο. Παξνπζηάδεηαη δε κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί θαηά πεξίπησζε, ηφζν ζηηο κηθξέο φζν θαη ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηνπ 

Γεκνηηθνχ.  

 

θνπόο  ηεο ελόηεηαο είλαη: 

 Ζ αλαγλψξηζε  ησλ ελλνηψλ: παξάδνζε, ιατθή παξάδνζε, ιατθφο πνιηηηζκφο 

 Ζ αλαγλψξηζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπληζηνχλ έλα πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα κε 

πεξηερφκελν ηε ιατθή παξάδνζε 

 Ζ εμνηθείσζε κε ηηο κεζνδνινγίεο πξνζέγγηζεο πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ  κε 

αλαθνξά ζην ιατθφ πνιηηηζκφ 

 

Δπηδησθόκελα απνηειέζκαηα 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ηεο ελφηεηαο ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα είλαη ζε ζέζε: 

 Να αλαγλσξίδεη ηε ζεκαηνινγία πνπ εκπίπηεη ζην θάζκα ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ 

 Να θαηαλνεί ηε δνκή πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζέκα ην ιατθφ πνιηηηζκφ 

 Να εθαξκφδεη αλάινγα πξνγξάκκαηα ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλδέζεηο κε ην 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα  
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 Να δνκεί δηθά ηνπ πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα κε θαηεχζπλζε ηε γλσξηκία ηνπ καζεηή 

κε ζηνηρεία ηεο ιατθήο ηνπ παξάδνζεο.  

 

Θεσξεηηθέο αλαθνξέο γηα ηελ έλλνηα ηεο ιατθήο παξάδνζεο 

Γηαρξνληθά ζέκαηα φπσο ε αγάπε, ν γάκνο, ν ρσξηζκφο, ε μεληηηά, ν ζάλαηνο, ε θχζε, 

ε ιατθή αξρηηεθηνληθή, ην λαλνχξηζκα, ηα επαγγέικαηα, νη ελδπκαζίεο, ηα εξγαιεία, 

αιιά θαη ηα παξακχζηα, ηα ηξαγνχδηα, νη ρνξνί, νη ζπληαγέο, νη ζπλήζεηεο, νη ηξφπνη 

θαιιηέξγεηαο ηεο γεο, ε ιατθή ηαηξηθή, νη δνμαζίεο, νη παξνηκίεο, ηα παηρλίδηα, ε 

ιατθή ρεηξνηερλία,  απνηεινχλ άμνλεο κειέηεο θαη ζηε ζεκεξηλή επνρή, φπσο θαη 

ζηελ παιαηφηεξε. Ζ θάζε γεληά, ε θάζε θνηλσλία ζέηεη ηνπο δηθνχο ηεο 

πξνβιεκαηηζκνχο, ηα δηθά ηεο «ζέισ», ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηεο αλάγθεο, θαη θάζε 

θνξά ε πξνεγνχκελε γεληά γίλεηαη έλα ζθαινπάηη γηα ηελ επφκελε. Ζ λέα γεληά έρεη 

ζηε δηάζεζή ηεο γηα κειέηε απηά πνπ έρνπλ ήδε πξνεγεζεί, φηαλ θαη φπνηε ηα 

ρξεηαζηεί. Σα πξνεγνχκελα ζθαινπάηηα απνηεινχλ ηελ παξάδνζε, ελψ ηα λέα 

απνηεινχλ ηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία πνπ έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ ζηα παιηά. Απηή ε 

δηαξθήο εμέιημε πνπ ζπληειείηαη αλάκεζα ζην παιηφ θαη ζην λέν δεκηνπξγεί θάζε 

θνξά λέεο κνξθέο πνιηηηζκνχ (θφπαο, 1996; Βνγηαηδφγινπ θαη ζπλ. 1986). 

Ζ παξάδνζε εκπεξηέρεη ζηνηρεία πνπ αθελφο έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηελ 

θνηλσληθή νκάδα, ην δεκηνπξγφ-ιαφ θαη ην έξγν είλαη απνηέιεζκα νκαδηθήο 

πξνζπάζεηαο. Γειαδή, ε πξνζπάζεηα απηή έρεη μεθηλήζεη απφ ηνλ αλψλπκν 

δεκηνπξγφ θαη ζηελ πνξεία εκπινπηίζηεθε απφ ηηο νκαδηθέο εκπεηξίεο. ΄ απηήλ ηελ 

πεξίπησζε αλαθεξφκαζηε ζηε ιατθή παξάδνζε θαη ην ιατθφ πνιηηηζκφ. Αθεηέξνπ ε 

παξάδνζε εκπεξηέρεη ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ έλα, ηνλ 

εκπλεπζκέλν, επψλπκν δεκηνπξγφ θαη ηηο αηνκηθέο εκπεηξίεο. Δδψ αλαθεξφκαζηε ζηε 

ιφγηα παξάδνζε. πρλά ιφγηα θαη ιατθή παξάδνζε ζπλδηαιέγνληαη, αληιψληαο  ε κηα 

ζηνηρεία απφ ηελ άιιε. Σν θάζε είδνο έρεη λα πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο θαη κπνξεί λα 

θαλεί ρξήζηκν θαη αμηνπνηήζηκν. Οη παιαηφηεξεο αγξνηηθέο θνηλσλίεο εξκήλεπαλ 

νπζηψδε ζέκαηα κε βάζε κχζνπο θαη δνμαζίεο, εθεί επηθξαηνχζε πεξηζζφηεξν ε 

ιατθή παξάδνζε. ζν ε επηζηήκε εμειίζζεηαη θαη νη άλζξσπνη αλαδεηνχλ 

ηεθκεξησκέλεο απφςεηο, επηθξαηεί πεξηζζφηεξν ε ιφγηα παξάδνζε (Βνγηαηδφγινπ θαη 

ζπλ., 1986). 

Κάζε κνξθή θνηλσλίαο ζηελ εμειηθηηθή ηεο πνξεία, αληιεί έκπλεπζε, ηδέεο 

θαη πξφηππα είηε απφ ηε ιφγηα, είηε απφ ηε ιατθή παξάδνζε, ρσξίο λα γίλεηαη πάληα 

ζαθήο δηαρσξηζκφο, αθνχ ζπλαπνηεινχλ θνκκάηηα ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο θαη ε ζρέζε 

ηνπο είλαη δηαιεθηηθή.  

Έλα πνιηηηζηηθφ  πξφγξακκα πνπ δηεξεπλά ζηνηρεία ιατθνχ πνιηηηζκνχ έρεη σο 

θεληξηθνχο ζηφρνπο: 
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 ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ξηδψλ ηεο αηνκηθήο θαη νκαδηθήο θνπιηνχξαο ησλ 

καζεηψλ 

 ηνλ νξηζκφ ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο αιιά θαη ηε ζε βάζνο γλσξηκία κε 

ηνλ πνιηηηζκφ άιισλ ιαψλ θαη θνηλσληψλ 

 ηελ απνδνρή θαη ην ζεβαζκφ ηνπ άιινπ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ θέξεη   

 ηε γλσξηκία κε θνηλσλίεο ηνπ παξειζφληνο 

 ηελ αμηνπνίεζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζηε δηακφξθσζε  ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

κειινληηθνχ πνιίηε.  

 

Μέζα ζηε ζεκεξηλή πνιππνιηηηζκηθή ηάμε θάζε νκάδα καζεηψλ εκθαλίδεη ηα 

ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά ηεο ζηνηρεία, δειαδή ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνλ πνιηηηζκφ ηεο θαη ηα νπνία ζπλζέηνπλ θαη ηελ πνιηηηζκηθή ηεο 

ηαπηφηεηα, ρσξίο βέβαηα λα αγλννχληαη θαη νη πνιηηηζκηθέο επηδξάζεηο (Cuche, 

2001). Σν ιατθφ παξακχζη, νη ζξχινη, ηα ιατθά δξψκελα, νη παξνηκίεο, ηα ηξαγνχδηα, 

θαιιηεξγνχλ ηελ έθθξαζε θαη ηε θαληαζία, ελδείθλπληαη γηα ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή 

δηδαζθαιία, αιιά θαη απνηεινχλ ζεκείν «πνιηηηζκηθήο ζπλάληεζεο ησλ ιαψλ» 

(Απδίθνο 1999, Μεξαθιήο, 1992). Σν θνηλφ ζεκείν «ηεο πνιηηηζκηθήο ζπλάληεζεο» 

επηπιένλ, ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο απνδνρήο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη πξνσζεί ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα.  

 Ο ιατθφο πνιηηηζκφο κπνξεί λα απνηειέζεη θνηλφ άμνλα δξάζεο θαη 

έκπλεπζεο. Γηα παξάδεηγκα ζηνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο πνπ ζπλδένληαη κε ήζε θαη 

έζηκα ηνπ γάκνπ, ηεο γέλλεζεο, ηεο ραξάο ή ηεο ιχπεο, φινη νη καζεηέο έρνπλ λα 

θαηαζέζνπλ θάηη  (βιέπε ζρεηηθά ζηελ ελφηεηα Γηαπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο).   

ηε ζεκεξηλή επνρή, φπσο πξνηείλεηαη θαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ην 

«Νέν ρνιείν», έλαο απφ ηνπο δείθηεο πνιηηηζκνχ είλαη θαη ε ζρέζε κε ην παξειζόλ. 

Απηή φκσο δελ είλαη κία ζρέζε ζηαηηθή, «ε θαιιηηερληθή έθθξαζε ησλ καζεηψλ 

βξίζθεηαη ζε δηαξθή θαη γφληκν δηάινγν κε ηηο παξαδνζηαθέο ηέρλεο θαη ηελ 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά» (Π.Η. Πεδίν Πνιηηηζκφο-Γξαζηεξηφηεηεο Σέρλεο ζηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, 2011). 

Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα κε πξνζαλαηνιηζκό ηνλ ιατθό πνιηηηζκό  

Σα Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζην ζεκαηηθφ πεδίν ηνπ ιατθνχ 

πνιηηηζκνχ είλαη πνηθίια. Απφ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηα 

πξνγξάκκαηα κε γεληθφηεξν ζέκα «ν ηφπνο κνπ ή ην ρσξηφ κνπ» φπνπ εκπιέθεηαη θαη 

ε ζεκαηηθή ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη ιανγξαθίαο θαη δηεξεπλνχληαη ζέκαηα φπσο ηα 

παξαδνζηαθά εξγαιεία, ηα επαγγέικαηα θαη νη θαζεκεξηλέο αζρνιίεο, νη ελδπκαζίεο, 

ηα παηρλίδηα, ηα  παξακχζηα, ν γάκνο, νη ρνξνί, ε κνπζηθή. 
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Δλδεηθηηθή κέζνδνο πξνζέγγηζεο ηέηνησλ ζεκάησλ, εθηφο ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

κειέηεο, είλαη ε επηηφπηα ιανγξαθηθή έξεπλα, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε 

βησκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ εξεπλεηψλ-καζεηψλ. Οη καζεηέο εληάζζνληαη ελεξγά ζε 

απηφ πνπ κειεηνχλ θαη ην εθηηκνχλ θαιχηεξα. ε κία ηέηνηα έξεπλα δξάζεο πνπ 

απνκαθξχλεη ηνλ εξεπλεηή απφ ηε ιανγξαθία «ηεο πνιπζξφλαο», ην νπνηνδήπνηε λέν 

ζηνηρείν πνπ θαηαγξάθεηαη, ζπγθξίλεηαη κε ην ήδε ππάξρνλ. πλήζσο  ζε ηέηνηα 

έξεπλα νη καζεηέο-εξεπλεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε εθδειψζεηο, ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο 

θαη πιηθφ, φπσο θσηνγξαθίεο, γισζζηθφ θαη ερεηηθφ πιηθφ, ζρέδηα, παξαδνζηαθή 

κνπζηθή. Έλα ρξήζηκν εξγαιείν ηεο επηηφπηαο έξεπλαο είλαη ην εξσηεκαηνιφγην 

(Βαξβνχλεο, 1994). 

 Δπηπξφζζεηα, νη πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο πνπ κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ είλαη 

πνηθίιεο. πλήζσο ζπλδένληαη κε επηζθέςεηο ζε ιανγξαθηθά κνπζεία θαη ζπιινγέο, 

ζε ηζηνξηθφ κνπζείν, θαζψο θαη ζε ηνπηθνχο πνιηηηζηηθνχο θνξείο. Αλ πξνβιέπνληαη 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο ρψξνπο απηνχο, θαιφ είλαη λα πεξηιακβάλεηαη  ε 

παξαθνινχζεζή ηνπο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πνιηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο, αθνχ ν 

εθπαηδεπηηθφο ελεκεξσζεί πξψηα γηα ην πεξηερφκελφ ηνπο.  

Αιιηψο, πξνηείλεηαη ν εθπαηδεπηηθφο λα ζρεδηάζεη ηηο επηζθέςεηο σο κέξνο 

ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ πνιηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο, εηνηκάδνληαο, αλ ην 

θξίλεη απαξαίηεην, θχιια εξγαζίαο. Καιφ είλαη επίζεο, λα δαλείδνληαη ζρεηηθέο 

κνπζεηνζθεπέο θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (βιέπε ζρεηηθή ελφηεηα). Δπίζεο, κηα 

δηαδξνκή, φπσο απφ ην ζρνιείν κέρξη ηελ πιαηεία ή νπνηαδήπνηε επίζθεςε απφ ηελ 

νπνία πξνθχπηνπλ αλαθνξέο ζε πνιηηηζηηθά δξψκελα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε κηα 

γηαγηά πνπ «θεληά» ην ςσκί ηνπ γάκνπ, ή ζε έλα εξγαζηήξη αγγεηνπιάζηε, ε 

θαηαγξαθή ελφο παξακπζηνχ ή ηξαγνπδηνχ, ε ζπλέληεπμε απφ θάπνηνλ κεγαιχηεξν, 

απνηεινχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ ζρεδηαζκνχ κηαο πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο.  

ε θάζε ζρεδηαζκφ πνιηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ επηθεληξψλεηαη ζε φςεηο 

ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε: 

α) λα κε κείλεη ζηε γξαθηθφηεηα θαη ζε κηα θνιθινξηθή αλαβίσζε ελφο εζίκνπ ή 

δξψκελνπ, απνθνκκέλνπ απφ ηελ ηζηνξηθφηεηά ηνπ, ηελ εξκελεία ηνπ θαη ηελ 

θνηλσληθή ηνπ  δηάζηαζε. Οη ηπρφλ αλαβηψζεηο θαιφ είλαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ηνπηθή παξάδνζε, ρσξίο επηλνήζεηο, πξνζζήθεο  ή αιιαγέο .
5
 

                                                 

 

 

 
5
 Ζ δηάθξηζε ηνπ θνιθινξηζκνχ θαη ηεο παξάδνζεο δίλεηαη εχζηνρα απφ ην Μεξαθιή: «Ζ ηάζε ηνπ 

αλζξψπνπ πξνο ηε «ιαηξεία» ηνπ παξειζφληνο είλαη ηφζν δηαδεδνκέλε ψζηε, φηαλ ην παιαηφ 

αληηθείκελν δελ ππάξρεη πηα, ε επηλνεηηθφηεηά καο θαηαθεχγεη ζηε ιχζε ηεο θαηαζθεπήο ελφο 

θαηλνχξηνπ, κηαο απνκίκεζήο ηνπ: ελφο ζπκβφινπ ηνπ. Καη φηαλ ην έζηκν δελ ππάξρεη πηα, 

θαηαζθεπάδεηαη κηα απνκίκεζή ηνπ […] ηε βηνκεραλνπνίεζε απηή βξίζθεηαη ην πξφβιεκα θαη, φπσο 

ζπλεζίδνπκε λα ιέκε, ν θίλδπλνο πνπ γελλάεη ν θνιθινξηζκφο. Δίλαη ην πξφβιεκα ηεο λφζεπζεο ηνπ 

γλήζηνπ παξαδνζηαθνχ ιατθνχ αληηθεηκέλνπ» (Μεξαθιήο 1989: 118-119)  
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β) λα κελ πεξηνξίδεηαη ζε κηα εμηδαληθεπκέλε εηθφλα ηεο δσήο ζην ρσξηφ ή ζε 

παξειζφληα ρξφλν, αιιά λα πξνηξέπεη ηα παηδηά λα ζπζρεηίζνπλ ην ζέκα ηνπο κε ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο, ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο. 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ελδεηθηηθή πξνζέγγηζε Πνιηηηζηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Ο ηόπνο κνπ ζην ρζεο θαη ζην ζήκεξα», δηακνξθσκέλν ηφζν 

γηα ηηο ειηθίεο ησλ πξψησλ ρξφλσλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (Νεπηαγσγείν, Α΄θαη  

Β΄ δεκνηηθνχ), φζν θαη γηα ηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο.  

Παξνπζίαζε δηακνξθσκέλνπ Πνιηηηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο κε άμνλα ην ιατθό 

πνιηηηζκό  

Σν ζέκα «Ο ηόπνο κνπ ζην ρζεο θαη ζην ζήκεξα» έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη ζαλ Πνιηηηζηηθφ Πξφγξακκα, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. πλήζσο επηιέγεηαη απφ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, είηε κε αθνξκή θάπνηα ζρεηηθή ελφηεηα, π.ρ. ζηε Γιψζζα, ηε 

Μειέηε Πεξηβάιινληνο, ηελ Ηζηνξία ή  ηα Θξεζθεπηηθά, είηε κεηά απφ θάπνην 

πεξηζηαζηαθφ γεγνλφο, φπσο κία ηνπηθή εθδήισζε ή έθζεζε ιανγξαθηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, νπφηε ελεξγνπνηείηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. 

Γηαζηάζεηο: ηζηνξηθή αλαδξνκή, πεξηβαιινληηθέο θαη νηθηζηηθέο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο, κλεκεία, επαγγέικαηα, θαη αζρνιίεο ηνπηθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά- 

ιατθή παξάδνζε, ηνπσλχκηα, ηξφπνο δσήο θαη ζρέζεηο θαηνίθσλ, άλζξσπνη θαη 

ςπραγσγία, ηνπηθνί ζξχινη, ληνπηνιαιηά. 

Γηάξθεηα: 6 κήλεο 
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ηόρνη 

Οη ζηφρνη είλαη ρσξηζκέλνη ζχκθσλα κε ηα 4 επίπεδα ηεο UNESCO: καζαίλνπκε πώο λα 

καζαίλνπκε, καζαίλνπκε πώο λα ελεξγνύκε, καζαίλνπκε πώο λα ζπκβηώλνπκε κε ηνπο άιινπο, 

καζαίλνπκε πώο λα ππάξρνπκε (Μ.Π.Δ., 2011) 

Μηθξέο ειηθίεο Μεγαιύηεξεο ειηθίεο 

Γλσξίδνληαο θαη θαηαλνψληαο 

 Να γλσξίζνπλ ηελ πεξηνρή ηνπο (θπζηθφ 

πεξηβάιινλ) 

 Να γλσξίζνπλ θαη ζπλεηδεηνπνηήζνπλ  

α. ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπο  

   β. πψο δηαθνξνπνηνχληαη νη ζπλήζεηεο 

ελφο ηφπνπ κέζα ζην ρξφλν (παιηά-

ζήκεξα) 

 Να γλσξίζνπλ ηε ιατθή παξάδνζε ηνπ 

ηφπνπ ηνπο (ήζε, έζηκα) 

Γηεξεπλψληαο θαη εληνπίδνληαο 

 Να εξεπλήζνπλ θαη λα εληνπίζνπλ 

ζηνηρεία πνπ ζπλδένπλ κε ηελ 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο πεξηνρήο 

ηνπο , παιηφηεξα θαη ηψξα 

 Να εξεπλήζνπλ θαη λα εληνπίζνπλ 

ζηνηρεία γηα ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηηο 

ζπλήζεηεο ησλ θαηνίθσλ παιηφηεξα θαη 

ηψξα 

Δπηθνηλσλψληαο θαη ζπλεξγαδφκελνη κε ηνπο 

άιινπο 

 Να κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη, λα 

εξγάδνληαη νκαδηθά θαη λα εθθξάδνληαη 

δεκηνπξγηθά, αληαιιάζζνληαο απφςεηο 

κέζα απφ ηε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή ηνπ 

πιηθνχ, ηε ζπδήηεζε θαη ηε δεκηνπξγία 

πλδένληαο κε ηε δσή  

 Να απνθηήζνπλ εκπεηξίεο απφ ηνλ 

θφζκν ησλ ελειίθσλ, λα εθηηκήζνπλ ηε 

ιατθή θιεξνλνκηά θαη λα 

πξνζαλαηνιηζηνχλ δεκηνπξγηθά πξνο 

ην κέιινλ 

 

Γλσξίδνληαο θαη θαηαλνψληαο 

 Να γλσξίζνπλ ηελ πεξηνρή ηνπο κέζα απφ 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσληέο ζην ρζεο θαη 

ζην ζήκεξα (θπζηθφ πεξηβάιινλ-νηθηζηηθέο 

ζπλήζεηεο) 

 Να γλσξίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

αμία ηεο ιατθήο παξάδνζεο 

Γηεξεπλψληαο θαη εληνπίδνληαο 

 Να εξεπλήζνπλ θαη λα εληνπίζνπλ ηα φξηα 

θαη ηα ηνπσλχκηα ηεο πεξηνρήο παιηφηεξα 

θαη ηψξα 

 Να έξζνπλ ζε επαθή, λα θαηαλνήζνπλ θαη 

λα επηθνηλσλήζνπλ νη καζεηέο κε άηνκα 

δηαθνξεηηθήο ειηθίαο, κε ζηνηρεία ηνπ 

ιατθνχ πνιηηηζκνχ, επαγγέικαηα, 

ελδπκαζίεο, ζπληαγέο θαη νπνηνδήπνηε άιιν 

ζηνηρείν ζπλδέεηαη κε ηελ παξάδνζε ηνπ 

ηφπνπ 

 Να δηεξεπλήζνπλ θαη λα εληνπίζνπλ ηηο 

αξρέο θαη αμίεο ηεο ηνπηθήο θαη επξχηεξεο 

θνηλσλίαο ζε ζρέζε α) κε ηηο ηζηνξηθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη β) 

κε ην παξφλ, ψζηε λα αλαπηχμνπλ θξηηηθή 

ζθέςε 

Δπηθνηλσλψληαο θαη ζπλεξγαδφκελνο κε ηνπο 

άιινπο 

 Να κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη, λα 

εξγάδνληαη νκαδηθά θαη λα εθθξάδνληαη 

δεκηνπξγηθά, αληαιιάζζνληαο απφςεηο 

κέζα απφ ηε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή ηνπ 

πιηθνχ, ηε ζπδήηεζε, ηε δηαπξαγκάηεπζε  

θαη ηε δεκηνπξγία 

πλδένληαο κε ηε δσή  

 ηεξηδφκελνη ζην ζίγνπξν έδαθνο ηεο 

παξάδνζεο λα εθηηκήζνπλ ην παξφλ θαη 
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λα πξνζαλαηνιηζηνχλ δεκηνπξγηθά πξνο 

ην κέιινλ. Έηζη, αθνχ έρνπλ γλσξίζεη 

απφ θνληά ηε δσή ησλ αλζξψπσλ ηνπ 

ηφπνπ ηνπο, κε ηηο αζρνιίεο ηνπο, ηα ήζε 

θαη έζηκά ηνπο, αιιά θαη ηα πξνβιήκαηά 

ηνπο, λα απνθηήζνπλ αλάινγεο εκπεηξίεο, 

λα κάζνπλ λα εθηηκνχλ θαη λα 

αμηνινγνχλ. Δπηπιένλ, λα ζπγθξίλνπλ ηνλ 

ηφπν ηνπο κε άιινπο, λα κάζνπλ λα 

δηαρσξίδνπλ αγξνηηθνχο κε αζηηθνχο 

δήκνπο θαη ηειηθά λα ζρεκαηίδνπλ κηα 

ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηε δσή ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηνπο. 

ηάδηα πινπνίεζεο-κεζνδνινγία 

1. Δπαηζζεηνπνίεζε 

Α. Σερληθή: Έλαο πεξίπαηνο ζηελ πεξηνρή κε θχιια εξγαζίαο ή θσηνγξαθηθέο κεραλέο, 

θαηαγξάθνληαο ηελ θαζεκεξηλή δσή ή φ, ηη ηνπο θάλεη εληχπσζε θαη ζπλνκηιψληαο κε ηνπο 

θαηνίθνπο, κπνξεί λα απνηειέζεη κηα επθαηξία γηα επαηζζεηνπνίεζε. 

Β. Σερληθή:  Ζ/Τ, πξνηδέθηνξαο, CD player. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα πξνβάιεη ηηο εηθφλεο πνπ 

θαηαγξάθεθαλ απφ ηνλ πεξίπαην (ηνπία, ζπλήζεηεο, θηίξηα θαη φ, ηη άιιν ζεσξεί ρξήζηκν) κε ηε 

ζπλνδεία κνπζηθήο, απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 

Γ. Σερληθή:  πδήηεζε. Ση είλαη απηό πνπ κόιηο είδακε από ην βίληεν ή ηηο εηθόλεο; Ση καο ζπκίδεη;  

2. Καηαγξαθή δηαζηάζεσλ                       

Σερληθή: θαηαηγηζκφο ηδεψλ (αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηα ηνπηθά ελδηαθέξνληα θαηαγξάθνληαη νη 

ηδέεο θαη νη εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Π.ρ. Όηαλ αθνύηε ηε ιέμε «ηόπνο», ηη 

ζαο έξρεηαη ζην κπαιό; Ο εθπαηδεπηηθφο θαηαγξάθεη ζηνλ πίλαθα ή ζε ραξηί ηνπ κέηξνπ, είηε νη 

ίδηνη νη καζεηέο ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο, θαηαγξάθνπλ  ζε απηνθφιιεηα ραξηάθηα θαη ηα θνιινχλ 

νη ίδηνη). 

Απφ ηνλ θαηαηγηζκφ πξνθχπηνπλ ηα ππνζέκαηα, φπσο: θηίξηα, κλεκεία, ήζε θαη έζηκα, 

επαγγέικαηα - αζρνιίεο, ηνπηθνί ζξχινη, παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, εθθιεζίεο-μσθιήζηα, ηνπηθνί 

ρνξνί θαη άιια.  

3. Υσξηζκόο ζε νκάδεο 

Ο ρσξηζκφο ζε νκάδεο γίλεηαη αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο πνπ ε θάζε νκάδα έρεη 

επηιέμεη λα κειεηήζεη θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη. 

Μηθξέο ειηθίεο Μεγαιύηεξεο ειηθίεο 

Οη κηθξνί καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο κε 

παηρλίδηα ζρεηηθά κε ηελ ειηθία ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, ν ρσξηζκφο κπνξεί λα γίλεη κε ην 

Οη κεγαιχηεξνη καζεηέο ρσξίδνληαη κε 

παηρλίδηα πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ ειηθία ηνπο 

θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Έλα ηέηνην 

παηρλίδη είλαη ην παηρλίδη ησλ παδι παιηώλ 
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«παηρλίδη κε ηα παξακύζηα». 

Δπηιέγνληαη εηθφλεο απφ θάπνηα γλσζηά ιατθά 

παξακχζηα πνπ έρνπκε επεμεξγαζηεί ζηελ ηάμε, 

αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ θαη ηηο 

νκάδεο πνπ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε, φπσο «ε 

καξκαξσκέλε αξρνληνπνχια» ή «νη δψδεθα 

κήλεο»  θ.ά. (θνίηα πην θάησ ελδεηθηηθή 

ιανγξαθηθή βηβιηνγξαθία). 

Θα κπνξνχζε βνεζεηηθά, νη θάξηεο λα έρνπλ θαη ηα 

αλάινγα ρξψκαηα, δειαδή, θάζε παξακχζη θαη ην 

δηθφ ηνπ ρξψκα. Ο εθπαηδεπηηθφο ηηο αθήλεη ζην 

πάησκα θαη θαιεί ηνπο καζεηέο λα πάξνπλ απφ κία 

θάξηα. Σα παηδηά πνπ θξαηνχλ εηθφλεο απφ ην ίδην 

παξακχζη απνηεινχλ θαη ηε κία απφ ηηο νκάδεο 

θσηνγξαθηώλ ή θαξη πνζηάι κε εηθφλεο απφ 

ηελ πεξηνρή πνπ ζα κειεηήζνπλ.  

Ο εθπαηδεπηηθφο, αλάινγα κε ηηο νκάδεο πνπ 

ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

καζεηψλ ηνπ, θφβεη ζε κεγάια θνκκάηηα ηε 

θσηνγξαθία ή ηελ θάξηα (π.ρ. ζηα ηέζζεξα) 

θαη θαιεί ηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ απφ έλα 

θνκκάηη.  

Μεηά νη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ νκάδεο, 

ελψλνληαο ηα θνκκάηηα ηνπ παδι. Βνεζεηηθά 

ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη ηαπηφρξνλε 

πξνβνιή ή αλάξηεζε ζε ραξηφλη ησλ 

θσηνγξαθηψλ ή θαξηψλ. 

4. Έξεπλα θαη ζπιινγή πιηθνύ 

Ζ θάζε νκάδα απνθαζίδεη ην ππνζέκα πνπ ζα κειεηήζεη. Κάλνπλ έλα «ζπκβφιαην» κεηαμχ ηνπο 

γηα ην πψο ζα δνπιέςνπλ θαη δεκηνπξγνχλ έλα ρξνλνδηάγξακκα. Καζνξίδνπλ ηελ πξψηε θνηλή 

ζπδήηεζε-παξνπζίαζε πνπ ζα έρνπλ ζε επίπεδν νινκέιεηαο  γηα ηελ πνξεία ηνπο, ε νπνία ζα έρεη 

θαη ην ξφιν ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. Κξαηνχλ φ,ηη πήγε θαιά, αιιάδνπλ πνξεία ζε φ,ηη δελ 

«πξνρσξάεη» θαη μεθεχγεη απφ ηνπο ζηφρνπο. Κπξίσο ζηηο κηθξέο ειηθίεο, ν ζπληνληζηηθφο ξφινο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη θαζνξηζηηθφο. ε κεγαιχηεξεο ειηθίεο ζπληνληζηήο κπνξεί λα είλαη θαη 

έλαο καζεηήο. 

Δλδεηθηηθό ππνζέκα κειέηεο: ηνπηθή ιατθή παξάδνζε (νκάδα Γ΄) 

Μηθξέο ειηθίεο 

Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο: 

πγθέληξσζε θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ θαη παιηψλ 

αληηθεηκέλσλ 

Δπίζθεςε γηαγηάο ή παππνχ ζην ζρνιείν θαη δηήγεζε 

παιηψλ ηνπηθψλ ηζηνξηψλ 

Δπίδεημε παξαδνζηαθήο ζπληαγήο κε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ 

(http://agro.in.gr/recipes/) 

Παξνπζίαζε ηνπηθήο θνξεζηάο 

Δπίζθεςε ζην ιανγξαθηθφ κνπζείν ηεο πεξηνρήο ή 

θάπνηαο άιιεο αλ δελ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή κεηά απφ 

ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηνπο ππεχζπλνπο, 

ζε επηιεγκέλα εθζέκαηα θαη ζπιινγέο (βιέπε ζρεηηθή 

ελφηεηα). 

Μεγαιύηεξεο ειηθίεο 

Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο: 

Βηβιηνγξαθηθή θαη δηθηπνγξαθηθή έξεπλα 

(http://agro.in.gr/tradition/) 

(Aηιαο ηεο Διιεληθήο Λανγξαθίαο: 

http://kentrolaografias.gr/files/pdf/ekpaide

ush/keel-atlas-all.pdf) 

Οη καζεηέο θσηνγξαθίδνπλ ν,ηηδήπνηε 

ζρεηηθφ κε ηελ παξάδνζε ηνπ ηφπνπ ηνπο 

πνπ ζεσξνχλ φηη ηαηξηάδεη κε ην ζέκα 

κειέηεο ηνπο. Σαπηφρξνλα 

ζπγθεληξψλνπλ θαη ην αληίζηνηρν 

ππάξρνλ πιηθφ. 

Παξαδνζηαθέο ζπληαγέο 

Παξνπζίαζε ηνπηθήο θνξεζηάο 

http://agro.in.gr/recipes/
http://agro.in.gr/tradition/
http://kentrolaografias.gr/default.asp?V_DOC_ID=2211
http://kentrolaografias.gr/files/pdf/ekpaideush/keel-atlas-all.pdf
http://kentrolaografias.gr/files/pdf/ekpaideush/keel-atlas-all.pdf
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(Δπνπηεπφκελνη νξγαληζκνί θαη θνξείο Τπ. Πν.: 

http://www.yppo.gr/5/g5410.jsp) 

Δπίζθεςε ζε ηζηνξηθά/παξαδνζηαθά 

θηίξηα/ζπίηηα/κλεκεία ηεο πεξηνρήο 

 

(http://www.dance-

pandect.gr/pds_portal_gr/index.php?optio

n=com_content&view=article&id=61&Ite

mid=66) 

Υνξεπηηθέο πεξηζηάζεηο 

(http://www.dance-

pandect.gr/pds_portal_gr/index.php?optio

n=com_content&view=article&id=52&Ite

mid=50 παλεγχξηα, γάκνη θαη 

νηθνγελεηαθά γιέληηα, θαθελεία, γηνξηέο)  

πληάζζνπλ εξσηεκαηνιφγηα σο πξνο ηηο 

ζπλήζεηεο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα  θαη ηα 

δίλνπλ ζε άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο.  

Έζηκα απφ θάζε γσληά ηεο Διιάδαο: 

(http://www.forthnet.gr/templates/newsPo

sting.aspx?p=144000) 

Παίξλνπλ ζπλεληεχμεηο απφ ην δήκαξρν ή 

άηνκα ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζηηθνχ θνξέα. 

Καηαγξάθνπλ καξηπξίεο θαηνίθσλ, 

ζπγθεληξψλνπλ ηπρφλ ερεηηθφ ή έληππν 

πιηθφ (π.ρ. αλαδξνκέο θαη κλήκεο απφ ην 

Αγξίλην:  

http://www.epoxi.gr/memories.htm) 

Πξαγκαηνπνηνχλ επίζθεςε ζε 

ιανγξαθηθφ κνπζείν ηεο πεξηνρήο ή 

θάπνηαο άιιεο αλ δελ ππάξρεη ζηελ 

πεξηνρή. 

(Δπνπηεπφκελνη νξγαληζκνί θαη θνξείο 

Τπ. Πν.: http://www.yppo.gr/5/g5410.jsp) 

Δπίζθεςε ζε ηζηνξηθά/παξαδνζηαθά 

θηίξηα/ζπίηηα/κλεκεία ηεο πεξηνρήο 

Αθηέξσκα ζηνπο παξαδνζηαθνχο 

νηθηζκνχο: 

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articl

es_kathcommon_2_07/01/2009_1288018 

 

5. Μειέηε θαη εξκελεία ηνπ πιηθνύ-Γηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε 

Οη νκάδεο ζηελ πξψηε θνηλή ζπλάληεζε πνπ έρνπλ πξνθαζνξίζεη παξνπζηάδνπλ ην πιηθφ πνπ 

ζπλέιεμαλ. Σν κειεηνχλ θαη αλ δνπλ φηη θάηη δελ ηνπο ηαηξηάδεη, ην ηξνπνπνηνχλ. ηελ παξαπάλσ 

http://www.yppo.gr/5/g5410.jsp
http://www.dance-pandect.gr/pds_portal_gr/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=66
http://www.dance-pandect.gr/pds_portal_gr/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=66
http://www.dance-pandect.gr/pds_portal_gr/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=66
http://www.dance-pandect.gr/pds_portal_gr/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=66
http://www.dance-pandect.gr/pds_portal_gr/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=50
http://www.dance-pandect.gr/pds_portal_gr/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=50
http://www.dance-pandect.gr/pds_portal_gr/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=50
http://www.dance-pandect.gr/pds_portal_gr/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=50
http://www.forthnet.gr/templates/newsPosting.aspx?p=144000
http://www.forthnet.gr/templates/newsPosting.aspx?p=144000
http://www.epoxi.gr/memories.htm
http://www.yppo.gr/5/g5410.jsp
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathcommon_2_07/01/2009_1288018
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathcommon_2_07/01/2009_1288018
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νκάδα πνπ παξνπζηάζακε γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο δηαπίζησζαλ φηη ε επίζθεςε κηαο 

ειηθησκέλεο θπξίαο ζηελ ηάμε γηα ηελ επίδεημε κηαο ζπληαγήο δελ ήηαλ εθηθηή. Άιιαμαλ ινηπφλ 

ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ θαη ε νκάδα επηζθέθηεθε ηε ζπγθεθξηκέλε θπξία ζην ζπίηη ηεο έλα άββαην 

πξσί, φπνπ βηληενζθνπήζεθε θηφιαο ε επίδεημε γηα λα ηελ παξνπζηάζνπλ ζην ηέινο ζηελ 

νινκέιεηα.  

ηελ ηειηθή ζπλάληεζή ηνπο δηαζηαπξψλνπλ ζηνηρεία, εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηνπο 

αξρηθνχο ζηφρνπο θαη απνθαζίδνπλ ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ έξγνπ ηνπο. 

εκείσζε:  νη δξαζηεξηφηεηεο θξνληίδνπκε λα είλαη αιιειέλδεηεο, ε κία λα νδεγεί ζηελ άιιε. Αλ 

είλαη απνζπαζκαηηθέο, ρσξίο εζσηεξηθφ ζχλδεζκν, δελ επηηεινχλ ηνπο ζηφρνπο  ελφο πνιηηηζηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο 

6. Παξνπζίαζε  

Ζ παξνπζίαζε κπνξεί λα γίλεη ζε επίπεδν ηάμεο, ζρνιείνπ, θνηλφηεηαο/δήκνπ 

Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη φιεο ή θάπνηεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ. 

Θα πξέπεη λα πξνεγεζεί απφθαζε γηα ην ηη ζα πεξηιακβάλνπλ, ζε πνηνπο ζα απεπζχλνληαη θαη  

ζρεδηαζκφο ηνπο απφ ηηο νκάδεο ησλ παηδηψλ, ζε φια ηνπο ηα ζηάδηα π.ρ. ζχληαμε θαη ζπγγξαθή 

πξνζθιήζεσλ, ιεδάληεο, ζέζε ησλ αληηθεηκέλσλ πξνο έθζεζε  θαη άιια παξφκνηα. 

Μηθξέο ειηθίεο 

Έθζεζε δσγξαθηθήο ή/θαη θσηνγξαθίαο ηνπίσλ. 

Θεαηξηθφ δξψκελν 

Μνπζηθνρνξεπηηθή παξάζηαζε 

Γεκηνπξγία, εηθνλνγξάθεζε θαη βηβιηνδεζία δηθνχ 

ηνπο κπζνπιαζηηθνχ θεηκέλνπ, πνπ λα ζηεξίδεηαη ζηα 

ιατθά παξακχζηα. 

Παξνπζίαζε εζίκσλ, παξακπζηψλ, θαη άιινπ πιηθνχ 

πνπ ζπιιέρζεθε 

χλζεζε ζε ζεαηξηθφ δξψκελν ή/θαη ζε απηνζρέδην 

βηβιίν ησλ παξακπζηψλ, ηξαγνπδηψλ, παξνηκηψλ, 

αθεγήζεσλ θιπ. πνπ ζπλέιεμαλ. 

Αλαβίσζε εζίκσλ, κε κία ηδηαίηεξε πξνζνρή λα κελ 

εθπέζεη ζε θνιθινξηθή αλαπαξάζηαζε, φπσο 

αλαθέξζεθε πην πάλσ.  

 

Μεγαιύηεξεο ειηθίεο 

Γεκηνπξγία έληππνπ πιηθνχ, πνηήκαηα 

ζρεηηθά, CD/DVD 

Νηνθηκαληέξ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

καζεηψλ θαηά ηε ζπιινγή ηνπ πιηθνχ 

Έθζεζε δσγξαθηθήο ή/θαη θσηνγξαθίαο 

ηνπίσλ. 

Θεαηξηθφ δξψκελν 

χλζεζε ζε ζεαηξηθφ δξψκελν ή/θαη ζε 

απηνζρέδην βηβιίν ησλ παξακπζηψλ, 

καξηπξηψλ, ηξαγνπδηψλ, παξνηκηψλ, 

αθεγήζεσλ θιπ. πνπ ζπλέιεμαλ. 

Αλαβίσζε εζίκσλ 

Παξαδνζηαθνί ρνξνί 

Αλάγιπθνη ράξηεο ηεο πεξηνρήο παιηά θαη 

ηψξα 

Γεκηνπξγία/αλαλέσζε ηζηνζειίδαο 

 

7. Σειηθή αμηνιόγεζε 
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Μηθξέο ειηθίεο 

Ο εθπαηδεπηηθφο κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ δηαπηζηψλεη 

αλ πξάγκαηη έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη. 

Απφ ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία ησλ καζεηψλ ζε 

πξνζσπηθφ θαη νκαδηθφ επίπεδν. 

Μεγαιύηεξεο ειηθίεο 

Δξσηήζεηο 

Δξσηεκαηνιφγην (έρεη δνζεί ζηελ αξρή 

θαη δίλεηαη θαη ζην ηέινο) 

Απφ ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία ησλ 

καζεηψλ 

 

Πεδία ζύλδεζεο κε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα (ελδεηθηηθή ζύλδεζε κε ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα) 

Μηθξέο ειηθίεο 

ην Νεπηαγσγείν ην Πνιηηηζηηθφ Πξφγξακκα κπνξεί 

λα απνηειέζεη ηκήκα ηεο θαζεκεξηλήο δηδαθηηθήο, 

ιφγσ ηεο επειημίαο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

ύλδεζε κε νδεγό Νεπηαγσγνύ:  

 Ο ηφπνο κνπ (πφιε – ρσξηφ): (ηζηνξία, 

παξαδόζεηο, αζρνιίεο θαηνίθσλ θ.ά. θεθάιαην 

10, ζει. 254-265) (Αξβαληηαληψλε, 2010). 

 Λανγξαθία :  ζει.  ζει. 174-175, 266-269 θαη 

θεθάιαην 11.1 

Γιψζζα: Καηαγξαθή εκπεηξηψλ- ηζηνξίεο-νλνκαζίεο 

αληηθεηκέλσλ-παξαδφζεηο, παξνηκίεο. Γηήγεζε 

Α΄Γεκνηηθνύ: 

 Παξαδνζηαθά επαγγέικαηα: Αλζνιφγην 

Λνγνηερληθψλ Κεηκέλσλ Α & Β ηάμεσλ/ 

βηβιίν δαζθάινπ, ζει. 18, 22 

 Ήζε θαη έζηκα: Γιψζζα  ηεπρ.1 & 2/ 

Αλζνιφγην Λνγνη. Κεηκέλσλ Α & Β ηάμεσλ 

ζει. 42, 51-52 / βηβιίν δαζθάινπ ζει. 23, 24, 

25, 46, 47,4 8, 60 

Β΄Γεκνηηθνύ: 

 Ο ηφπνο κνπ: ελφηεηα 17.3 

 Λανγξαθία: ελφηεηα 4, 5, 8, 12,13, 16.6/ 

Αλζνιφγην Λνγνη. Κεηκέλσλ Α & Β ηάμεσλ 

ζει.42, 51-52, 111-115/ δαζθάινπ ζει. 23, 24, 

39, 40, 46 

 Δπαγγέικαηα: ελφηεηα 20/ Αλζνιφγην 

Μεγαιύηεξεο ειηθίεο 

Σν πξφγξακκα δνπιεχεηαη κέζα ζην 

σξάξην ηεο επέιηθηεο δψλεο θαη 

δηαζεκαηηθά αλάινγα κε ηελ ηάμε, 

ζπλδέεηαη ελδεηθηηθά κε ηα αθφινπζα 

καζήκαηα. 

(Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί αλάινγα θαη ηα  

δηαζέζηκα πηζηνπνηεκέλα εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά ζε on line κνξθή γηα ην 

δεκνηηθφ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

http://ts.sch.gr/software/dimotiko) 

Γιψζζα:  Υξεζηκνπνίεζε πνιιψλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ φπσο αθήγεζε, 

πεξηγξαθή, ιεδάληα, ράξηεο θαη 

ζρεδηαγξάκκαηα, νδεγίεο, ιίζηεο. χληαμε 

εξσηεκαηνινγίσλ, θαηαγξαθή πιηθνχ, 

ηνπηθνί κχζνη θαη παξαδφζεηο. 

(αλάγλσζε- θαηαλφεζε-αμηνπνίεζε, 

θαζψο θαη ρξήζε -γξαθή) Δμάζθεζε ζηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν θαη ηεθκεξίσζε 

απφςεσλ. 

Γ΄Γεκνηηθνύ: 

 Ο ηφπνο κνπ: Αλζνιφγην 

Λνγνηερληθψλ Κεηκέλσλ Γ & Γ 

ζει. 89-91 

 Γεηηνληά:  ηεπρ.1, ζει 40 /βηβιίν 

δαζθάινπ ζει. 30 

 Αξραηνινγηθνί ηφπνη: Αλζνιφγην 

Λνγνηερληθψλ Κεηκέλσλ Γ & Γ 

http://ts.sch.gr/software/dimotiko
http://ts.sch.gr/software/dimotiko
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Λνγνηερληθψλ Κεηκέλσλ Α & Β ηάμεσλ 

/βηβιίν δαζθάινπ ζει. 18, 22) 

Μαζεκαηηθά: Έλλνηα ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ-

ζπγθξίζεηο-ηαμηλνκήζεηο αληηθεηκέλσλ-γεσκεηξηθά 

κνηίβα (αλαπαξαγσγή απφ παξαδνζηαθά ζρέδηα, π.ρ. 

ηνπηθήο θνξεζηάο) 

Α΄Γεκνηηθνύ: 

 Ο ηφπνο κνπ: θεθάιαην19/ βηβιίν 

δαζθάινπ ζει. 161, 162 

Β΄Γεκνηηθνύ:  

 Ο ηφπνο κνπ: θεθάιαην26, 51, 53 

 Λανγξαθία: θεθάιαην31, 39, 40 

 Δπαγγέικαηα: θεθάιαην26, 31 

 Γξφκνη: θεθάιαην 1 

Μειέηε Πεξηβάιινληνο: Γεσγξαθία θαη Ηζηνξία ηνπ 

ηφπνπ, ήζε θαη έζηκα 

Α΄Γεκνηηθνύ: 

 Ο ηφπνο κνπ: ζει.110, 114-118 / βηβιίν 

δαζθάινπ ζει. 64 

 Ζ γεηηνληά κνπ: ζει. 52-61 

 Λανγξαθία: ζει. 41, βηβιίν δαζθάινπ ζει. 

102 

 Δλδπκαζία ζει. 36 

Β΄Γεκνηηθνύ:  

 Ο ηφπνο κνπ: ελφηεηα 2.8 

 Ζ γεηηνληά κνπ: θεθάιαην 26, 51, 53/βηβιίν 

δαζθάινπ, θεθάιαην 51 

 Δθθιεζίεο-μσθιήζηα: ελφηεηα 2.5 

 Λανγξαθία: ηεπρ.1, θεθάιαην 16, 24 

/η.2,θεθάιαην 31, 40, ελφηεηα 15.2,3, 15.4 

Αηζζεηηθή αγσγή: αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα κέζσ ηεο 

ηέρλεο θαη θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο 

δσγξαθηθή, θνιιάδ, αθξφαζε κνπζηθψλ θνκκαηηψλ 

 

ζει. 89-91 

 Παξαδνζηαθά κέζα ζπγθνηλσλίαο: 

Γιψζζα  ηεπρ. 2, ζει. 66-70/ ηεπρ. 

3, ζει. 26 Ήζε θαη έζηκα: ηεχρνο 2 

ζει. 7-32, 74, 76, 77/ ηεπρ.3, ζει. 

64, 65, 66, 67 / βηβιίν δαζθάινπ 

ζει. 50/ Αλζνιφγην Λνγνηερληθψλ 

Κεηκέλσλ Γ & Γ βηβιίν δαζθάινπ 

ζει. 27 

Γ΄Γεκνηηθνύ:  

 Ο ηφπνο κνπ: ελφηεηα 16 

 Αξραηνινγηθνί ηφπνη: Αλζνιφγην 

Λνγνηερληθψλ Κεηκέλσλ Γ & Γ 

ζει. 89-91 

 Ήζε θαη έζηκα: ελφηεηα 8, 15 / 

Αλζνιφγην Λνγνηερληθψλ 

Κεηκέλσλ Γ & Γ βηβιίν δαζθάινπ 

ζει. 27/ ηεπρ.1, ζει. 10-12. 

Δ΄Γεκνηηθνύ:  

 Ο ηφπνο κνπ: ελφηεηα 2 

 Ήζε θαη έζηκα: ελφηεηα 14/ 

Αλζνιφγην Λνγνηερληθψλ 

Κεηκέλσλ Δ & Σ ηάμεσλ: Α7/  Ε 

2, 3, 4, 5, 6 / Η 5) 

Σ΄Γεκνηηθνύ:  

 Ο ηφπνο κνπ: ελφηεηα 2, 7, 8, 13, 

14 

 Αξραηνινγηθνί ηφπνη-κλεκεία: 

ελφηεηα 2, ζει. 24-27 / Αλζνιφγην 

Λνγνηερληθψλ Κεηκέλσλ Δ-η  

ηάμεσλ, Γ1, Θ6 

 Παξαδνζηαθά επαγγέικαηα: 

ελφηεηα 13, ζει. 9/ ελφηεηα 7, 

ζει.14-16 

 Ήζε θαη έζηκα: ελφηεηα 7 ζει. 20-

25 

Μειέηε Πεξηβάιινληνο: Γεσγξαθία θαη 
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Α-Σ΄Γεκνηηθνύ:  

 Λανγξαθία: Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α-Σ 

ηάμεσλ (βηβιίν δαζθάινπ/ ρνιηθέο θαη 

πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο Α – Σ ηάμεσλ 

(θεθάιαηα 1-8) 

Φπζηθή αγσγή: κνπζηθνθηλεηηθά δξψκελα, 

παξαδνζηαθνί ρνξνί 

Α- Β Γεκνηηθνύ: 

 Ήζε θαη έζηκα: ζει. 86, 100-101 

 Ο ηφπνο κνπ: βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ ζει. 12-13 

 Δλδπκαζία: ζει. 104 

 

Ηζηνξία ηνπ ηφπνπ, ήζε θαη έζηκα 

Γ΄Γεκνηηθνύ 

 Ο ηφπνο κνπ: ελφηεηα 1, θεθάιαην 

3, 4 /ελφηεηα 2, θεθάιαην 1, 2, 

3/ελφηεηα 7, θεθάιαην1, 3, 4 /βηβι. 

δαζθάινπ ζει.157 

 Λανγξαθία: ελφηεηα 4, θεθάιαην 

1/ελφηεηα 7, θεθάιαην 3, 4 

Γ΄Γεκνηηθνύ 

 Ο ηφπνο κνπ: ελφηεηα 1, θεθάιαην 

6, 7, 8, 9, 10 / ελφηεηα 2, θεθάιαην 

2 

 Λανγξαθία: ελφηεηα 2 θεθάιαην 2, 

3, 4 

Μαζεκαηηθά: Πξνβιήκαηα κε απνζηάζεηο 

ηφπσλ, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πιεζπζκνχ, 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία 

Γ΄ Γεκνηηθνύ: 

 Αξραηνινγηθνί ρψξνη/κλεκεία:  

θεθάιαην 43 

 Ήζε θαη έζηκα:  θεθάιαην 33 

Δ΄ Γεκνηηθνύ: 

 Αξραηνινγηθνί ρψξνη/κλεκεία:  

θεθάιαην 43 

 Ήζε θαη έζηκα:  θεθάιαην 20, 22, 

33, 37 

Σ΄ Γεκνηηθνύ: 

 Αξραηνινγηθνί ρψξνη/κλεκεία:  

θεθάιαην 50 

Γεσγξαθία: απεηθφληζε ηνπ ρσξηνχ 

ηνπνγξαθηθά, ρσξνρξνληθά 

Γ΄Γεκνηηθνύ:   

 Υάξηεο: θεθάιαην 1 

Δ΄Γεκνηηθνύ:   

 Αξραηνινγηθνί ηφπνη-κλεκεία:   
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θεθάιαην 5, 28 

 Υάξηεο: θεθάιαην 1 

η΄Γεκνηηθνύ:   

 Ο ηφπνο κνπ:  θεθάιαην5 / βηβιίν 

δαζθάινπ ζει. 25, 26, 27 

Ηζηνξία: Αλαδήηεζε ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ 

πεξηνρήο, ζχλδεζε κε δηδαθηέα χιε 

Γ΄Γεκνηηθνύ: 

 Ο ηφπνο κνπ: θεθάιαην 43 

 Αξραηνινγηθνί ηφπνη-κλεκεία:   

θεθάιαην 23, 42 / βηβιίν 

δαζθάινπ, ζει. 71-74 

E΄Γεκνηηθνύ: 

 Ο ηφπνο κνπ: βηβιίν δαζθάινπ, 

ζει. 23-26 

 Αξραηνινγηθνί ηφπνη-κλεκεία:  

βηβιίν δαζθάινπ, ζει. 28, 29, 30 

 Παλεγχξηα-γηνξηέο:  Ηζηνξία Δ, 

θεθάιαην 11 

Θξεζθεπηηθά: Ξσθιήζηα ηεο πεξηνρήο, 

ηνπηθνί άγηνη, παλεγχξηα, ζξεζθεπηηθέο 

γηνξηέο 

Γ΄Γεκνηηθνύ:  

 Ζ γεηηνληά κνπ  Θξεζθεπηηθά Γ 

ελφηεηα 25, 27, 28, 35-39/ βηβιίν 

δαζθάινπ ζει. 10, 11, 12 

Γ΄Γεκνηηθνύ:  

 Δθθιεζίεο-μσθιήζηα: θεθάιαην Γ, 

ελφηεηα 21, 22, 23, 24 

 Θξεζθεπηηθέο γηνξηέο-Άγηνη: 

ελφηεηα 13, 18, 53, 55 

Δ΄Γεκνηηθνύ:  

 Δθθιεζίεο-μσθιήζηα: θεθάιαην Γ΄ 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 

Σ΄ Γεκνηηθνύ:  
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 Δθθιεζίεο-μσθιήζηα: ελφηεηα 30-

33 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο:  

Σ΄Γεκνηηθνύ:  

 Αξραηνινγηθνί ηφπνη-κλεκεία:   

ζειίδα 117 

Σ.Π.Δ: πιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ην 

δηαδίθηπν, ζπγθέληξσζε θσηνγξαθηψλ, 

ελεκέξσζε ηζηνζειίδαο 

Αηζζεηηθή αγσγή: αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα 

κέζσ θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

φπσο δσγξαθηθή, ηχπσκα, αθξφαζε 

κνπζηθψλ θνκκαηηψλ 

Γ΄Γεκνηηθνύ: 

 Δηθαζηηθά Γ-Γ ηάμεσλ: βηβιίν 

καζεηή –δαζθάινπ, ελφηεηα Β 

 Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α-Σ 

ηάμεσλ: βηβιίν δαζθάινπ ζει.22, 

23, 24, 25,  26, 120, 137, 158, 159) 

 Μνπζηθή Γ-Γ: θεθάιαην13 

 ρνιηθέο θαη πνιηηηζηηθέο 

εθδειψζεηο Α-Σ ηάμεσλ: 

θεθάιαην 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

 Θεαηξηθή Αγσγή Δ & Σ ηάμεσλ: 

πξνηάζεηο γηα ηηο ηάμεηο Α – Γ/ 

βηβιίν δαζθάινπ, ζει. 35 

Γ΄Γεκνηηθνύ:  

 Αξραηνινγηθνί ηφπνη-κλεκεία:   

Δηθαζηηθά Γ-Γ ηάμεσλ: βηβιίν 

δαζθάινπ ελφηεηα Β 

 Ήζε θαη έζηκα: Μνπζηθή Γ-Γ 

ηάμεσλ θεθάιαην 25 

Δ΄Γεκνηηθνύ:  

 Ήζε θαη έζηκα: Μνπζηθή 

θεθάιαην 12 

 ρνιηθέο θαη Πνιηηηζηηθέο 
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εθδειψζεηο Α – Σ ηάμεσλ: 

θεθάιαην 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

Φπζηθή αγσγή: κνπζηθνθηλεηηθά 

δξψκελα, παξαδνζηαθνί ρνξνί 

Τιηθό 

Φσηνγξαθηθφ πιηθφ, ρξεζηκνπνίεζε κνπζεηνζθεπψλ, έληππν πιηθφ, ηχπνο, παξαδνζηαθά 

αληηθείκελα, εξγαιεία, θνξεζηέο, αθνχζκαηα 

πλεξγαζία κε θνξείο-άηνκα 

Σνπηθή απηνδηνίθεζε 

Πνιηηηζηηθνί χιινγνη 

Σνπηθέο εθεκεξίδεο 

χιινγνο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ 

Λανγξαθηθά κνπζεία/εθζέζεηο,  

Καζεκεξηλνί άλζξσπνη ηεο πεξηνρήο  

Δλδεηθηηθή Λανγξαθηθή Βηβιηνγξαθία: 

 Αθαδεκία Αζελψλ: Κέληξνπ Έξεπλαο ηεο Διιεληθήο Λανγξαθίαο 

http://www.academyofathens.gr/ecportal.asp?id=731&nt=18&lang=1 

 Διιεληθή Λανγξαθηθή Δηαηξία: ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

2008-2010:http://www.laographiki.gr/el/bibliography.html 

 Μέγαο, Γ. Α. (2001). Διιεληθέο γηνξηέο θαη έζηκα ηεο ιατθήο ιαηξείαο. Αζήλα:  Δζηία 

 Νηεθάζηξν, Μ. (1994). Λατθή Σέρλε. Αζήλα: Κέδξνο 

 Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (2001): Λατθφο πνιηηηζκφο: http://www.pi-

schools.gr/download/programs/EuZin/books/DiathEkpYliko.pdf 

 Παπαλησλίνπ, Η. (2000). Ζ ειιεληθή ελδπκαζία. Αζήλα: Δκπνξηθή Σξάπεδα 

 Παξαδνζηαθνί ρνξνί: http://www.dance-

pandect.gr/pds_portal_gr/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=84 

 Λατθά Παξακχζηα:  

Καθαληάξεο, Κ. (2005). Διιεληθά ιατθά παξακύζηα, ηφκνη 2. Αζήλα: Πνηακφο. (Σν έξγν 

απηφ βαζίδεηαη ελ πνιινίο ζηελ θαηαγξαθή παξακπζηψλ πνπ επηρείξεζε ν Γηψξγνο Ησάλλνπ 

ζην: Παξακύζηα ηνπ ιανύ καο. Αζήλα: Δζηία, 1987) 

Αλζνπνχινπ-Καξπψηε, Β. (2004). Παξακύζηα ηνπ ρζεο γηα παηδηά ηνπ ζήκεξα. Αζήλα: 

Κέδξνο 

ηεθαλίδεο, M. (1997). Ζ καξκαξσκέλε αξρνληνπνύια. Δηθνλνγξ. Φσηεηλή ηεθαλίδε. 

Αζήλα: ίγκα             

http://www.academyofathens.gr/ecportal.asp?id=731&nt=18&lang=1
http://www.laographiki.gr/el/bibliography.html
http://www.pi-schools.gr/download/programs/EuZin/books/DiathEkpYliko.pdf
http://www.pi-schools.gr/download/programs/EuZin/books/DiathEkpYliko.pdf
http://www.dance-pandect.gr/pds_portal_gr/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=84
http://www.dance-pandect.gr/pds_portal_gr/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=84
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