«Εκπαιδευτικό υλικό και προτϊςεισ
δραςτηριοτότων τοπικόσ ιςτορύασ»
Φαρύκλεια Σερζητϊνου

Δαςκάλα, Υπεγθυνη Πολιτιςτικών Θεματων ΠΕ

Σι εύναι η «τοπικό ιςτορύα»

ΣΙ ΕΙΝΑΙ «ΣΟΠΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ»
«Mια πϐλη, ϐπωσ η Θεςςαλονύκη, εύναι η θϊλαςςα και το λιμϊνι που αντικρύζονται, οι λϐφοι και
τα τεύχη που την κυκλώνουν. Eύναι ϐμωσ και οι ϊνθρωποι που την κατοικοϑν, που την
περπϊτηςαν, εύναι η ζωό τουσ ςε αυτόν. Eύναι επύςησ τα κτύςματα, τα μνημεύα, οι εκκληςύεσ, τα
φροϑρια, τα ερεύπια του παρελθϐντοσ. Mια πϐλη ριζωμϋνη ςτο ιςτορικϐ τησ παρελθϐν αλλϊ και
ολοζώντανη ανϊ τουσ αιώνεσ εύναι ταυτϐχρονα οι ςιωπϋσ και οι όχοι τησ· εύναι η ιςτορύα τησ, οι
καταγεγραμμϋνεσ μνόμεσ, οι θρϑλοι. Eύναι τα γεγονϐτα −μικρϊ και μεγϊλα−, εύναι τα
ςυμβϊντα, ηρωικϊ και αςόμαντα. Eύναι οι επώνυμοι και οι αφανεύσ που ϋζηςαν, πϋραςαν απϐ
αυτόν και ϋγραψαν γι’ αυτόν∙ και πϊντα εύναι το φυςικϐ τησ περύγραμμα και ο όλιοσ που το
φωτύζει αιώνεσ ύδια, κατ’ εποχϋσ αλλιώτικα. Mια πϐλη και ο χώροσ τησ εύναι ϋνα ςτερϋωμα
αυτοτελϋσ και διαχρονικϐ…»
Εταιρεύα Μακεδονικών πουδών – Η Θεςςαλονύκη των περιηγητών
Αλϋξανδροσ Φ. Γρηγορύου & Ευϊγγελοσ Α. Φεκύμογλου
http://www.scribd.com/doc/40527009/%CE%97%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%97%CE%93%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D-1430-1930

ΣΙ ΕΙΝΑΙ «ΣΟΠΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ»
Όπωσ διαφαύνεται από το προηγούμενο κεύμενο, η ιςτορύα ενόσ τόπου περιλαμβϊνει μεταξύ ϊλλων:
 τισ αλλαγϋσ ςτη γεωγραφικό τοποθεςύα και ςτην «όψη» του ( π.χ. μεγϊλεσ φυςικϋσ καταςτροφϋσ)
 τισ πολιτικϋσ και οικονομικϋσ εξελύξεισ του

 τα μνημεύα του (κϊθε τι που φϋρει «μνόμη» , π.χ. ϋνασ πλϊτανοσ, ϋνα φρούριο, ϋνα ιςτορικό
καφενεύο)
 τα μεγϊλα ςυμβϊντα, που τον επηρϋαςαν ( π.χ. γυρύςματα μιασ κινηματογραφικόσ ταινύασ,
διεξαγωγό ςημαντικών αγώνων)
 την πολιτιςτικό και καλλιτεχνικό του παραγωγό ( π.χ. πολιτιςτικού ςύλλογοι, λογοτϋχνεσ,
ζωγρϊφοι, μουςικού, θϋατρα, μουςεύα, πινακοθόκεσ )
την αθλητικό του κύνηςη και υποδομό ( π.χ. αθλητικϊ ςωματεύα, γόπεδα)

ΣΙ ΕΙΝΑΙ «ΣΟΠΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ»
 τα μεγϊλα προβλόματϊ του ( π.χ. κυκλοφοριακό, μόλυνςη του θαλϊςςιου περιβϊλλοντοσ,
ϋλλειψη κτιριακών υποδομών)
την πληθυςμιακό του ςύνθεςη ( π.χ πολυπολιτιςμικό κοινωνύα, πρόςφυγεσ)

 τουσ επώνυμούσ του (π.χ. ευεργϋτεσ, ιατρού)
 τισ ςυνόθειεσ τησ καθημερινόσ ζωόσ των κατούκων του ( π.χ. ενδυμαςύα, διατροφό, καθημερινϊ
ςκεύη, ψυχαγωγύα, εργαςύα , θρηςκεύα κλπ.)
 τα όθη κι ϋθιμϊ του
 τουσ θρύλουσ και τισ παραδόςεισ του
 τουσ όχουσ και τισ ςιωπϋσ του
 τα αρώματα και τισ μυρωδιϋσ του…

ΣΙ ΕΙΝΑΙ «ΣΟΠΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ»
Γνώςη και τρόποσ βύωςησ τησ ιδιαύτερησ πατρύδασ ό ενόσ
ευρύτερου τόπου.
Η ιςτορύα ενϐσ τϐπου δεν εύναι μϐνο το μακρινϐ του
παρελθϐν αλλϊ και το πρϐςφατο. Οι ςυνθόκεσ μπορεύ να
αλλϊξουν οποτεδόποτε εύτε εςπευςμϋνα (π.χ. με
πολιτικϋσ πρωτοβουλύεσ) εύτε απρϐβλεπτα ( π.χ. με ϋνα
ςειςμϐ). Για παρϊδειγμα, ϋνα χωριϐ μπορεύ να
παρουςύαςε μύα αξιοςημεύωτη πληθυςμιακό αϑξηςη τα
τελευταύα χρϐνια τησ οικονομικόσ κρύςησ εξαιτύασ τησ
επανϐδου πολλών κατούκων απϐ τα αςτικϊ κϋντρα. Σο
ςτοιχεύο αυτϐ αποτελεύ ςυςτατικϐ τησ τοπικόσ ιςτορύασ
του χωριοϑ.
«Αυτό που ςόμερα ςυνθϋτει το παρόν ενόσ τόπου
εύναι το αυριανό του παρελθόν, η μελλοντικό του
τοπικό ιςτορύα»

ΣΡΟΠΟΙ ΕΝΑΦΟΛΗΗ ΜΕ ΣΗΝ «ΣΟΠΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ»

▪Η θεματικϊ ολϐπλευρη μελϋτη τησ ιςτορύασ ενϐσ τϐπου.
▪Η ςε βϊθοσ ανϊλυςη ενϐσ ςυγκεκριμϋνου θϋματοσ απϐ την ιςτορύα του τϐπου.

ΣΑΔΙΑ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗ «ΣΟΠΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ»
▪ Εξερευνώ το παρελθόν
▪ Καταγρϊφω /Περιγρϊφω το παρόν

▪ υγκρύνω
▪ Εξϊγω ςυμπερϊςματα
▪ Προβλϋπω για το μϋλλον

▪ Δημιουργώ
http://local.e-history.gr/pages/viewpage.action?pageId=1933706

ΣΑ «ΛΑΘΗ» ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΕΓΓΙΗ
ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ
Ψσ εκπαιδευτικού εςτιϊζουμε ςυνόθωσ ςε ιςτορικϊ γεγονϐτα
του μακρινοϑ παρελθϐντοσ και ςε «κλαςικϊ» μνημεύα του
τϐπου. Η δε προςϋγγιςη αυτών πραγματοποιεύται με
διδακτικϋσ προςεγγύςεισ, προςανατολιςμϋνεσ ςτην επύτευξη
γνωςτικών κυρύωσ ςτϐχων. Επιπρϐςθετα, παραβλϋπουμε τισ
επιθυμύεσ / ανϊγκεσ των μαθητών μασ, ορύζοντασ εξ αρχόσ οι
ύδιοι τα θϋματα που θα διαπραγματευτοϑμε και τισ
τοποθεςύεσ ό τα μνημεύα που θα επιςκεφτοϑμε με την τϊξη
μασ.
Σο αποτϋλεςμα εύναι να μην καταφϋρνουμε να προκαλϋςουμε
ό να διατηρόςουμε το ενδιαφϋρον ϐλων των μαθητών μασ
ςτη διϊρκεια των δρϊςεων.

ΣΙ ΜΠΟΡΟΤΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΕ
Εϊν αποφαςύςουμε να υλοποιόςουμε ϋνα ςχϋδιο
εργαςύασ ό μια θεματικό προςϋγγιςη τησ ιςτορύασ
του τϐπου μασ, διερευνοϑμε πρωτύςτωσ τη διϊθεςη
των μαθητών μασ και ανακαλϑπτουμε τουσ τομεύσ
των ενδιαφερϐντων τουσ.
Σι θα ςασ ενδιϋφερε να μϊθετε για τον τϐπο ςασ; Σι θα
θϋλατε να εξερευνόςετε;
Μπορεύ κϊποιεσ επιλογϋσ των μαθητών μασ να μασ
ξενύςουν, ωςτϐςο τισ ςεβϐμαςτε. Η αναζότηςη
πληροφοριών π.χ. για διακεκριμϋνουσ καλλιτϋχνεσ ό
για την ιςτορύα τησ τοπικόσ ποδοςφαιρικόσ ομϊδασ,
δεν υςτερεύ ςε αξύα ςυγκριτικϊ με την αναζότηςη
πληροφοριών π.χ. για ιςτορικϊ πρϐςωπα.
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Σραγοϑδια
Αγορϊ

«Ενδεικτικϊ βιβλύα με προτϊςεισ
δραςτηριοτότων»

ΕΞΕΡΕΤΝΨ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΤ – ΤΛΛΟΓΙΚΟ ΈΡΓΟ
ΕΚΔ. ΚΑΛΕΙΔΟΚΟΠΙΟ
▪ Σο βιβλύο χωρύζεται ςε πϋντε θεματικϋσ ενϐτητεσ, που
προςεγγύζουν το ιςτορικϐ κϋντρο κϊθε πϐλησ ωσ ιςτορικό,
πολιτιςτικό και περιβαλλοντικό ολϐτητα: ϋνα ταξύδι που
ξεναγεύ ςτο χθεσ και το ςόμερα, αποκαλϑπτοντασ την
ιςτορικό ςυνϋχεια και την αδιϊκοπη ανθρώπινη παρουςύα
και δραςτηριϐτητα. Κϊθε ενϐτητα περιλαμβϊνει προτϊςεισ
για παιδαγωγικϋσ δραςτηριϐτητεσ, οι οπούεσ μποροϑν να
πραγματοποιηθοϑν μϋςα ό ϋξω απϐ την τϊξη. Επιπλϋον,
ανϊλογα με την ενϐτητα, προτεύνονται: • Υϑλλα εργαςύασ
για το μαθητό • Επιλεγμϋνα κεύμενα • Υωτογραφικϐ υλικϐ
και χαρακτικϊ • Φαρτοκαταςκευό • Επιτραπϋζιο παιχνύδι.

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΣΟΠΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ – Μ. ΒΑΪΝΑ
ΕΚΔ. ΣΤΠΨΘΗΣΨ

Ϊνα διδακτικϐ "εργαλεύο" ςτο οπούο τα ςτϊδια υλοπούηςησ τησ
μεθϐδου project, δύνονται με τρϐπο απλϐ κι ελκυςτικϐ.
Δεκαοχτώ δραςτηριϐτητεσ ακολουθοϑν ςε ϋνα δεϑτερο
επύπεδο ςυγκεκριμενοπούηςησ τησ μεθϐδου, για να
λειτουργόςουν ωσ εναϑςματα. Απϐ την αρχό ωσ το τϋλοσ,
διατηρεύται ο απαιτοϑμενοσ βαθμϐσ λογικόσ αφαύρεςησ, ώςτε
να αποφεϑγεται η δϋςμευςη ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο ιςτορικϐ
περιβϊλλον.

Ο ΣΟΠΟ ΜΟΤ– Π. ΒΑΑΛΑ
ΕΚΔ. ΚΑΛΕΙΔΟΚΟΠΙΟ

Ϊνα βιβλύο-τετρϊδιο με δραςτηριϐτητεσ για τουσ μαθητϋσ,
προκειμϋνου να διερευνόςουν τον τϐπο τουσ, να αναζητόςουν
πληροφορύεσ ςε βιβλύα και ϊλλα ϋντυπα, να ςυζητόςουν με
τουσ κατούκουσ και να δραςτηριοποιηθοϑν ςτην τοπικό
κοινωνύα, ςυνδυϊζοντασ τη γνώςη με το παιχνύδι και την
καλλιτεχνικό ϋκφραςη. Οι μαθητϋσ ανακαλϑπτουν τον τϐπο
ϐπου ζουν ό ϋναν τϐπο που τουσ ενδιαφϋρει και γρϊφουν το
δικϐ τουσ βιβλύο γι' αυτϐν.

«Προτϊςεισ δραςτηριοτότων με αφορμό
βιβλύα-κεύμενα-ποιόματα-τραγούδια»

MΕ ΑΥΟΡΜΗ ΚΕΙΜΕΝΑ-ΠΟΙΗΜΑΣΑ-ΣΡΑΓΟΤΔΙΑ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΟΤ

ερευνώ και εξερευνώ
ταξιδεϑω ςτο παρελθϐν

ςυγκρύνω με το παρϐν
ςυμπεραύνω και μαθαύνω
εικονογραφώ
δραματοποιώ
μελοποιώ
γρϊφω
δημιουργώ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
1. ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

2. ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

3. ΤΛΛΟΓΕ

4. ΠΟΙΗΜΑΣΑ

Η Θεςςαλονύκη με τα μϊτια των ποιητών, Δρ Α.Γ. Λύτοσ. Ιατρϐσ-Ποιητόσ
http://www.typologos.com/%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD/
Θεςςαλονύκη, Μϋρεσ του 1969 μ.Φ. , Μανϐλησ Αναγνωςτϊκησ
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17251

Γ.Θ. Βαφϐπουλοσ
http://www.translatum.gr/forum/index.php/topic,6786.msg102624.html#msg102624

5. ΣΡΑΓΟΤΔΙΑ

http://www.tralala.gr/ta-15-pioagapimena-tragoudia-gia-tin-thessaloniki/

6. ΑΥΙΕΡΩΜΑΣΑ

Εφημερύδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 2-11-2014

Αναμνόςεισ λογοτεχνών τησ πόλησ

http://www.makthes.gr/filestore/docs/koukos/Afieroma_02-11-2014_mikro.pdf

ΔΙΑΥΟΡΑ ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΠΡΟ ΕΡΕΤΝΑ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΑΥΟΡΜΗ
1. ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Θεςςαλονύκη: ϋνα βιβλύο, δυο ιςτορύεσ και ϋνα παραμύθι
Αναςταςύα Σςιόλια – Κοτρώτςου
Καταιγιςμϐσ ιδεών για το Μϋγα Αλϋξανδρο. Αναζότηςη πληροφοριών
για το γενεαλογικϐ του δϋντρο. Αναζότηςη πληροφοριών για το
βαςιλιϊ Υύλιππο.
Επεξεργαςύα τραγουδιοϑ ΑΛΕ ΙΚΑΝΣΑΡ II
ϑνθεςη: ταμϊτησ πανουδϊκησ, Λεωνύδασ Πετρϐπουλοσ.
τύχοι - 'Ερμηνεύα: Αρτϋμησ Υανουργιϊκησ.
http://www.youtube.com/watch?v=2AYSMHXUllU
Βρεύτε ςτο χϊρτη την περιοχό τησ Μακεδονύασ. Eντοπύςτε το Νομϐ
Πϋλλασ , την Αρχαύα Πϋλλα, την Ολυμπιϊδα, τον ποταμϐ Λουδύα και το
Αιγαύο Πϋλαγοσ.
http://www.youtube.com/watch?v=j_ZcizkU1_4
(Πϋλλα, πρωτεϑουςα των αρχαύων Μακεδϐνων)

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΠΡΟ ΕΡΕΤΝΑ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑσΙΑ ΜΕ ΑΥΟΡΜΗ
1. ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Σι όταν οι «θαλαςςονϑμφεσ», «οι γοργϐνεσ», οι «ιϋρειεσ», το «αθϊνατο νερϐ»;
http://www.youtube.com/watch?v=yKw2vEKdkCU Iϋρειεσ
http://www.youtube.com/watch?v=9mqvDXLN5RM
O μϑθοσ τησ γοργϐνασ Θεςςαλονύκησ
https://www.youtube.com/watch?v=CAfNUmLR5uw Όμηροσ
http://www.youtube.com/watch?v=AUSjheozsDU Ιλιϊδα
http://www.youtube.com/watch?v=Segcseq_LPI Οδϑςςεια
http://www.youtube.com/results?search_query=%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82%20
%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82&sm=3
Ωγιοσ Δημότριοσ
Ϋθη κι ϋθιμα, ςυνόθειεσ παλαιϐτερων εποχών.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΜΕ ΑΥΟΡΜΗ
1. ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Δημιουργόςτε ϋναν τουριςτικϐ οδηγϐ ςτα ελληνικϊ και ςτα αγγλικϊ, με τα
επτϊ μνημεύα – ςτϊςεισ του βιβλύου
Διαβϊςτε τη θεατρικό διαςκευό, δημιουργόςτε ϋνα θεατρικϐ κεύμενο με
την ϐγδοη ςτϊςη του αϑρου και του Γιαννϊκη και δραματοποιόςτε το.
Βλ. Θεατρικϊ Κεύμενα χολεύων ςτο
http://dipe-a.thess.sch.gr/dipea/index.php/18-2015-09-15-06-08-26/2015-09-1506-08-49/383-2015-11-10-07-29-00
Σοπικϐ Δύκτυο Εκπαύδευςησ ςτη
Υιλαναγνωςύα και το Θϋατρο 2013-2014
Διαςκευϊςτε μια ςκηνό-ςτϊςη του βιβλύου, τοποθετώντασ την χρονικϊ ςτο
2100.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΜΕ ΑΥΟΡΜΗ
2. ΟΔΗΓΟΤ

Διαβϊςτε τουσ οδηγοϑσ τησ Ντεκϊςτρο και τησ Φατζό. Βρεύτε
ομοιϐτητεσ και διαφορϋσ ωσ προσ το εξώφυλλο, τη δομό, το ϑφοσ
και το περιεχϐμενο.
Δημιουργόςτε το δικϐ ςασ οδηγϐ για τη γειτονιϊ/περιοχό ςασ.
Δημιουργόςτε ϋναν οδηγϐ για μύα ϊλλη πϐλη ό για τη γενϋτειρϊ ςασ.
Εικονογραφόςτε εκ νϋου το εξώφυλλο του οδηγοϑ τησ Ντεκϊςτρο.
Επιλϋξτε ϋνα ϊλλο χαρακτηριςτικϐ μνημεύο τησ Θεςςαλονύκησ και
ζωγραφύςτε το, χωρύσ ϐμωσ να παραποιόςετε τα υπϐλοιπα ςτοιχεύα
του εξώφυλλου.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΜΕ ΑΥΟΡΜΗ
3. ΤΛΛΟΓΕ - ΚΕΙΜΕΝΑ
Ν. Γ. Πεντζύκησ – Μητϋρα Θεςςαλονύκη
http://www.isth.gr/images/uploads/10-PENTZIKHS.pdf
΄
Π. Θεοδωρύδησ – Διόγηςη ενϐσ αιώνα
http://www.agelioforos.gr/files/KAMILALIS/THEOD%2021x21%20low.pdf
Γ. Ιωϊννου – Ομύχλη
http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=249&author_id=11
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΜΕ ΑΥΟΡΜΗ
3. ΤΛΛΟΓΕ - ΚΕΙΜΕΝΑ
Προκειμένου περί Θεςςαλονίκησ, η είςοδοσ του κβςμου να γίνεται απ’ τη θάλαςςα.Γ ια τη θάλαςςα οι
πίνακεσ του Χατζή, ο «Θερμαΰκβσ με τον Όλυμπο» του ζωγράφου Μαλέα, τα θαλαςςινά διηγήματα του
Καρκαβίτςα. Ταξίδι με καακι ςτη Θεςςαλονίκη αναφέρεται ςτο «Φτωχβ Άγιο» του Παπαδιαμάντη, ςτου
Μωραΰτίδη «Με του Βοριά τα κγματα»…
Ν. Γ. Πεντζίκησ – Μητέρα Θεςςαλονίκη
• Αναζητόςτε καλλιτϋχνεσ, που ζωγρϊφιςαν θϋματα ςχετικϊ με τη
Θεςςαλονύκη.
• υζητόςτε τι ςχϋςη ϋχει η Θεςςαλονύκη με τον Όλυμπο.
Φρηςιμοποιόςτε το χϊρτη. Γρϊψτε ϋνα διϊλογο με θϋμα «Οι Θεού
του Ολϑμπου ανακαλϑπτουν τη ςημερινό Θεςςαλονύκη».
• Κυκλοφοροϑν ςόμερα καϏκια ςτο Θερμαώκϐ; Σι εύδουσ πλεοϑμενα
ςυναντϊ κϊποιοσ, ϐταν κϊνει μια βϐλτα ςτην παραλύα;
Διαγώνιοσ , Γ. Σταγρου

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΜΕ ΑΥΟΡΜΗ
3. ΤΛΛΟΓΕ - ΚΕΙΜΕΝΑ
Απβ το Λευκβ Πγργο έωσ τη βίλα Αλλατίνη, ςε πλήρη ςυνέχεια, ςτην οποία έχουν διαμορφωθεί και
ιδιβτυπεσ «γειτονιέσ», οι εγποροι Θεςςαλονικείσ, Εβραίοι, Έλληνεσ, Οθωμανοί αλλά και πέρα απβ τουσ
βαςικογσ διαχωριςμογσ, οι Ντονμέδεσ (εξιςλαμιςμένοι Εβραίοι) και οι περιςςβτεροι «μπερατλήδεσ»
(κάτοχοι διαπιςτεγςεων, διαβατηρίων και προςταςίασ ευρωπαΰκών κυρίωσ κρατών) χτίζουν κατά
μήκοσ αυτογ του άξονα χαρακτηριςτικήσ άνεςησ και μορφήσ κατοικίεσ, ενώ οι πυρκαγιέσ και οι
εςωτερικέσ αλλαγέσ τησ πβλησ (χαράξεισ δρβμων, πολιτικέσ μεταβολέσ), ςυςςωρεγουν ςυνοικιςμογσ
πτωχών ςτο βάθοσ αυτήσ τησ ζηλευτήσ εικβνασ.
Π. Θεοδωρίδησ – Διήγηςη ενβσ αιώνα

• κιαγραφεύςτε τον πληθυςμιακϐ χϊρτη τησ Θεςςαλονύκησ ςτισ αρχϋσ
του 20ου αιώνα και 21ου αιώνα. Σι ϊλλαξε και γιατύ;
• Ποια όταν η μεγϊλη πυρκαγιϊ, που ςημϊδεψε την ιςτορύα τησ πϐλησ
και ϊλλαξε τη φυςιογνωμύα τησ; Ποιεσ ϊλλεσ μεγϊλεσ φυςικϋσ
καταςτροφϋσ «ϋζηςε» η Θεςςαλονύκη; Γρϊψτε μια ιςτορύα για μύα
οικογϋνεια πυροπαθών ό ςειςμοπαθών. Φρηςιμοποιόςτε ιςτορικϋσ
πληροφορύεσ.

Απϐ το λεϑκωμα "Incendie de Salonique”. τησ
Αεροναυτικόσ Τπηρεςύασ του Γαλλικοϑ τρατοϑ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΜΕ ΑΥΟΡΜΗ
3. ΤΛΛΟΓΕ - ΚΕΙΜΕΝΑ
Δεν ξέρω πια τι γίνεται με την ομύχλη κι αν εξακολουθεί να πέφτει τβςο πηχτή ή μήπωσ χάθηκε
ολβτελα κι αυτή, βπωσ η πάχνη πάνω απ' τα πρωινά κεραμίδια. Bλέποντασ την παρθενική πάχνη να
γυαλίζει παντογ, λέγαμε: "Eίχε κργο τη νγχτα" ή "τα λάχανα θα γίνουν με την πάχνη πιο γλυκά· πρέπει
να κάνουμε ντολμϊδεσ".
Όταν ερχβταν ο καιρβσ τησ ομίχλησ, είχα πάντα το νου μου ς' αυτήν. Mέρα τη μέρα περίμενα να με
ςκεπάςει κι εγώ να χώνομαι αθέατοσ μέςα τησ. Θλιββμουν βμωσ πολγ, βταν έπεφτε τισ καθημερινέσ,
την ώρα που βαςανιζβμουν με τα χαρτιά ςτο γραφείο. Παρακαλογςα να κρατήςει ωσ το βράδυ,
ςυνήθωσ βμωσ γγρω ςτο μεςημέρι διαλυβταν απβ έναν ήλιο ιδιαίτερα δυςάρεςτο. Mα, καμιά φορά,
βταν ξυπνώντασ τ' απβγευμα, την ώρα που έλεγα αν θα πάω ςτο ςινεμά ή ςτο καφενείο, έβλεπα
αναπάντεχα απ' το παράθυρο το απέραντο θέαμα τησ ομίχλησ, άλλαζα αμέςωσ ςχέδια και πορείεσ.
Σήκωνα το γιακά τησ καμπαρντίνασ, κατέβαινα με ςιγουριά τα ςκαλιά κι έφευγα για την παραλία,
χωρίσ ταλαντεγςεισ. H ομίχλη είναι για να βαδίζεισ μέςα ς' αυτήν. Διαςχίζεισ κάτι που είναι πυκνβτερο
απβ αέρασ και ςε ςτηρίζει. Aλλά και κάτι ακβμα· ομίχλη χωρίσ λιμϊνι είναι πρϊγμα αταίριαςτο.
Γ. Ιωάννου – Ομίχλη

Επινοόςτε δραςτηριϐτητεσ ςχετικϋσ με τισ λϋξεισ/φρϊςεισ ςε bold.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΜΕ ΑΥΟΡΜΗ
4. ΠΟΙΗΜΑΣΑ-ΣΡΑΓΟΤΔΙΑ
υλλϋξτε, τραγουδόςτε, εικονογραφόςτε, χορογραφόςτε, δραματοποιόςτε
Είςαι ϋνα κϊςτρο ψηλό που χαϊδεύει τα ουρϊνια
είςαι ϋνα γλϋντι ζεςτό ςτων ονείρων τα χϊνια
δε ςε ξεχνώ.
Είςαι η ανϊςα τησ γησ ϋνα βρϊδυ τ’ Απρίλη
είςαι οι χιλιϊδεσ γνωςτοί μα κι οι ϊγνωςτοι φίλοι
θα ς’ αγαπώ
Θεςςαλονίκη, μικρό πουπουλϋνιο παλτό.
Μουςικό - ςτύχοι: Γιώργοσ ταυριανϐσ
Ερμηνεύα: Παντελόσ Θεοχαρύδησ

Κϊτω από φώτα κόκκινα κοιμϊται η Σαλονίκη.
Πριν δϋκα χρόνια μεθυςμϋνη μου 'πεσ " ς' αγαπώ ".
Αύριο ςαν τότε και χωρίσ χρυςϊφι ςτο μανίκι,
μϊταια θα ψϊχνεισ το ςτρατί που πϊει για το Dépôt.
Μουςικό : Θ. Μικροϑτςικοσ
τύχοι: Ν. Καββαδύασ
Ερμηνεύα: Διϊφοροι

Η Σαλονίκη φόρεςε
το ϊςπρο τησ το ρούχο.
Αχ πόλη μου, αχ μϊτια μου
με το ςεβντϊ που ςού’ χω.
Παρϋα να τα πίνουμε
η νύχτα δε θα φτϊςει
και ςτην υγειϊ ςου φίλε μου
κι εβίβα ςου καρντϊςη.
Μουςικό : Γ. Κατςαρϐσ
τύχοι: Πυθαγϐρασ
Ερμηνεύα: Η. Κλωναρύδησ

Θϋλω να με πασ εκεί που όλα είναι ωραία
και να `χω πϊντοτε παρϋα
ςου λϋω θϋλω να με πασ
Θεςςαλονίκη με φεγγϊρι
όλουσ τουσ πόνουσ μου να’πϊρει
να ξημερώςεισ ςτο Βαρδϊρη
εκεί για πϊντα να με πασ
Μουςικό - ςτύχοι: Π. Παραςκευϊσ
Ερμηνεύα: De Facto

«Προτϊςεισ δραςτηριοτότων με
χρόςη τησ φωτογραφύασ»

ΦΡΗΗ ΣΗ ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ

1.

Ψσ πηγό ϊντληςησ πληροφοριών (οπτικϐ ντοκουμϋντο)

2.

Ψσ πηγό αποτϑπωςησ πληροφοριών (φωτογραφύα δρϐμου
και τοπύου)

ΦΡΗΗ ΣΗ ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ

3.

Για ςϑγκριςη του «τϐτε» και του «τώρα»

Η ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ Ω ΠΗΓΗ ΑΝΣΛΗΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ
Όταν χρηςιμοποιοϑμε μια φωτογραφύα ωσ
οπτικϐ ντοκουμϋντο, δεν ξεχνοϑμε ϐτι
εύναι δημιοϑργημα κϊποιου ατϐμου, που
αποτυπώνει τη δικό του ςυγκεκριμϋνη
θϋςη για την ιςτορικό, γεωγραφικό,
πολιτιςτικό κλπ. θϋαςη των πραγμϊτων,
ανϊλογα με τισ γνώςεισ και τισ εμπειρύεσ
που φϋρει.

Για παρϊδειγμα, ςτισ δϑο φωτογραφύεσ η
θϋςη , που τοποθετεύται ο δϊςκαλοσ ,
μεταδύδει διαφορετικϊ μηνϑματα ωσ
προσ το ρϐλο και την εξουςύα του
δαςκϊλου ςτισ αρχϋσ του αιώνα μασ ςτο
ελληνικϐ ςχολεύο.
Πηγή Φωτογραφιών: Επιμορφωτικβ υλικβ Σεμιναρίου,
Χαρά Ανδρεάδου

Η ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ Ω ΠΗΓΗ ΑΝΣΛΗΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ
Ακολουθοϑμε την παιδαγωγικό προςϋγγιςη και
απομονώνουμε τα ιςτορικϊ ςτοιχεύα, που μασ
ενδιαφϋρουν.
Προςοχό:

1. Η λεζϊντα ςτη φωτογραφύα δε διαςφαλύζει την αξιοπιςτύα
τησ πληροφορύασ, εκτϐσ αν προϋρχεται απϐ αξιϐπιςτη
πηγό.
Για παρϊδειγμα, η φωτογραφύα που δεύχνει τη μεγϊλη φωτιϊ
τησ Θεςςαλονύκησ ςτισ αρχϋσ του αιώνα, διαςταυρώνεται
εϑκολα ωσ πληροφορύα μϋςα απϐ π.χ. τη ςϑγκριςη με
ϊλλεσ φωτογραφύεσ με το ύδιο θϋμα.
5 Αυγοϑςτου 1917, η μεγϊλη πυρκαγιϊ τησ Θεςςαλονύκησ:

Αν η λεζϊντα ςτην ύδια φωτογραφύα ϋγραφε μια διαφορετικό
ημερομηνύα , θα αντιλαμβανϐμαςτε το λϊθοσ βϊςη των
πληροφοριών ςχετικών ιςτορικών κειμϋνων.

Η ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ Ω ΠΗΓΗ ΑΝΣΛΗΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ

Γενικϊ, ο γραπτϐσ λϐγοσ μπορεύ να λειτουργόςει
▪ βοηθητικϊ , καθοδηγώντασ το θεατό

▪ προςηλυτιςτικϊ, οδηγώντασ το θεατό προσ μια
ςυγκεκριμϋνη θϋαςη
▪ παραπλανητικϊ, ώςτε να μην αντιληφτεύ τα
κϑρια ό βαθϑτερα μηνϑματα

Η ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ Ω ΠΗΓΗ ΑΝΣΛΗΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ

Για παρϊδειγμα, ςκεφτεύτε για λύγο τι
ερωτόςεισ θα θϋτατε ςτουσ μαθητϋσ ςασ
για αυτό τη φωτογραφύα, εϊν τη
χρηςιμοποιοϑςατε ωσ οπτικϐ γεωγραφικϐ
ό πολιτιςμικϐ ντοκουμϋντο.

Η ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ Ω ΠΗΓΗ ΑΝΣΛΗΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ

Βλϋποντασ τη φωτογραφύα ςτο
«φυςικϐ» τησ περιβϊλλον, θα
θϋτατε τισ ύδιεσ ερωτόςεισ με
πριν;

Η ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ Ω ΠΗΓΗ ΑΝΣΛΗΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ
2.

Οι πληροφορύεσ
που αντλοϑμε εύναι
ςυνδεδεμϋνεσ με το χρϐνο και το χώρο.

ϊμεςα

Για παρϊδειγμα, απϐ τη φωτογραφύα του Δημοτικοϑ
χολεύου Καναλύων Βϐλου (1949) , θα όταν ατϐπημα να
εξϊγουμε το ςυμπϋραςμα ϐτι ςτην Ελλϊδα την εποχό
εκεύνη μϐνο τα αγϐρια πόγαιναν ςχολεύο και μϊλιςτα
ξυπϐλητα.
Για να γενικεϑςουμε μια πληροφορύα, θα πρϋπει να
αναζητόςουμε και ϊλλεσ πηγϋσ, να διαςταυρώςουμε
τισ ςχετικϋσ πληροφορύεσ και να οδηγηθοϑμε ςε
αςφαλό ςυμπερϊςματα.

Η ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ Ω ΠΗΓΗ ΑΝΣΛΗΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ

Τπϐ τισ προηγοϑμενεσ προϒποθϋςεισ, η φωτογραφύα μπορεύ να βοηθόςει ςτην ιςτορικό και
λαογραφικό μελϋτη διαφϐρων εποχών ενϐσ τϐπου και ςτη ςϑγκριςη αυτών.

1964

1976

1990

2014

Η ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ Ψ ΠΗΓΗ ΑΝΣΛΗΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ
▪ Ακολουθοϑμε την παιδαγωγικό προςϋγγιςη
τησ φωτογρϊφύασ (cultureedu.gr-ΣϋχνεσΥωτογραφύα-Βοηθητικϐ υλικϐ), αντλώντασ
ιςτορικϊ, γεωγραφικϊ, πολιτιςμικϊ κλπ.
ςτοιχεύα.
▪ Επιπρϐςθετα, ςυνιςτϊται η καταγραφό τησ
«ταυτϐτητασ» τησ φωτογραφύασ:
 Δημιουργϐσ
 Κϊτοχοσ ό δωρητόσ ό πηγό
 Θϋμα
 Σϐποσ
Robert Doisneau, Οι περίεργοι μαθητέσ. 1953
 Φρϐνοσ
Πηγή :http://annagelopoulou.blogspot.gr/2014/01/blog Λεζϊντα
post_4.html

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ
Σο Μϊιο του 1916 καταρρύφτηκε ϋνα γερμανικϐ
ζϋπελιν ςτην περιοχό τησ Παλιομϊνασ. την
ςυνϋχεια το ζϋπελιν μεταφϋρθηκε μπροςτϊ
ςτο Λευκϐ Πϑργο, ϐπου επιδεύχθηκε ςτο κοινϐ
ςαν τρϐπαιο πολϋμου.
Ταυτότητα φωτογραφίασ
Εύδοσ: Αςπρϐμαυρη φωτογραφύα
Πηγό:https://www.facebook.com/media/set/?s
et=oa.10151178027059599&type=1
Θϋμα: Σρϐπαιο πολϋμου
Σϐποσ: Θεςςαλονύκη
Φρϐνοσ: Μϊιοσ 1916
Λεζϊντα: Σο θηρύο μπροςτϊ ςτον Πϑργο

ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ ΔΡΟΜΟΤ
▪ Η φωτογραφύα δρόμου και ο προςωπικόσ χώροσ:
Η φωτογραφύα δρϐμου απαιτεύ κοντινό επαφό με
τουσ ανθρώπουσ. Για να φωτογραφύζεισ απϐ κοντϊ
και με επιτυχύα πρϋπει να βρύςκεςαι μϋςα ςτην
ςκηνό, να εύςαι μϋροσ τησ και ϐχι ϋνασ μακρινϐσ
παρατηρητόσ.

▪ Μύα ιςτορύα ςε ϋνα μόνο κϊδρο: Μύα επιτυχημϋνη
φωτογραφύα δρϐμου θα πρϋπει να ϋχει κϊτι ςτην
ςκηνό, το οπούο τρϊβηξε το ενδιαφϋρον του
φωτογρϊφου, ακϐμα και αν αυτϐ δεν εύναι εμφανϋσ
ςε μύα πρώτη ανϊγνωςη. Μύα αποτελεςματικό
φωτογραφύα δρϐμου μασ λϋει μύα ιςτορύα ςε ϋνα
μϐνο κϊδρο, και ϐχι απλϊ καταγρϊφοντασ τι υπόρχε
εκεύ ςε μια δεδομϋνη ςτιγμό και ςε ϋνα δεδομϋνο
χώρο.

Henri Cartier Bresson
Αθήνα 1953

υμβουλϋσ για λόψη φωτογραφιών δρόμου
▪ Φρηςιμοποιόςτε ϋναν ευρυγώνιο φακϐ και ελϊτε κοντϊ ςτο θϋμα ςασ.
Προςπαθόςτε να βϊλετε ςτο κϊδρο εκτϐσ απϐ το βαςικϐ θϋμα και ϊλλα
πρϊγματα , τα οπούα κρύνετε ϐτι εύναι ςημαντικϊ και υποςτηρύζουν το θϋμα
τησ φωτογραφύασ.
▪ Προςπαθόςτε να κοιτϊτε ςυνεχώσ γϑρω ςασ. Αν εύςτε ςε πολυςϑχναςτο
μϋροσ , ύςωσ εύναι καλϑτερα να επιλϋξετε ϋνα ςημεύο απϐ ϐπου θα
φωτογραφύζετε.
▪ Η φωτογρϊφιςη ανθρώπων δεν ςημαύνει ϐτι πρϐκειται για πορτρϋτα.
Προςπαθόςτε να μην απομονώνετε τα πρϐςωπα απϐ το περιβϊλλον τουσ.
▪ Μην ςτόνετε τα ϊτομα που φωτογραφύζετε. Αφόςτε τα να ςυνεχύζουν την
δουλειϊ τουσ ό ϐ,τι κϊνουν.

▪ Ακολουθόςτε την δρϊςη. Προςπαθόςτε να μαντϋψετε τισ επϐμενεσ
κινόςεισ και φροντύςτε για γρόγορεσ λόψεισ.

Σεχνικέσ φωτογράφιςησ
▪ Μην ςυμπεριφϋρεςτε "ϑπουλα", και μην παύρνετε μαζύ ςασ μεγϊλεσ
φωτογραφικϋσ τςϊντεσ, μύα απλό τςϊντα ςτον ώμο εύναι αρκετό.
Προςπαθόςτε να ντϑνεςτε ϐπωσ και οι ϊνθρωποι που φωτογραφύζετε.
Μην κρϑβετε την μηχανό ςασ, οϑτε να φωτογραφύζετε κρυφϊ.
Μύα τεχνικό εύναι, ϐταν υπϊρχει μύα κατϊςταςη η οπούα μπορεύ να
οδηγόςει ςε μύα καλό φωτογραφύα, να πηγαύνετε κοντϊ ςτο θϋμα για να
παρατηρόςετε και να ςυμμετϋχετε και εςεύσ. Ελϋγξτε τισ ρυθμύςεισ και
περιμϋνετε κρατώντασ τη μηχανό μακριϊ απϐ το πρϐςωπο. Μην κρϑβετε
το γεγονϐσ ϐτι τραβϊτε φωτογραφύεσ. Όταν αρχύςει μύα καλό ςκηνό, τϐτε
αρχύςτε να τραβϊτε. Οι εκφρϊςεισ των ανθρώπων αλλϊζουν ςυνεχώσ και
οι ευκαιρύεσ μιασ καλόσ ςϑνθεςησ μπορεύ να εύναι ςυνεχϐμενεσ. Η
κατϊλληλη ςτιγμό, ειδικϊ ϐταν υπϊρχουν πολλϊ ϊτομα ςτο κϊδρο, εύναι
ιδιαύτερα δϑςκολη υπϐθεςη. Γι' αυτϐ ςυνεχύζετε να τραβϊτε καθ' ϐλη την
διϊρκεια τησ ςκηνόσ.

Παραδεύγματα φωτογραφιών δρόμου
Ανρύ Καρτιϋ Μπρεςόν

Ανρί Καρτιέ Μπρεςόν

Ανρί Καρτιέ Μπρεςόν

Υωτογραφικό λεύκωμα δημοτικών ςχολείων τησ Διεύθυνςησ ΠΕ
Αν. Θεςςαλονίκησ, που δημιουργήθηκε ςτα πλαίςια του
Πολιτιςτικού Προγράμματοσ «Κλικ ςτην πόλη» για τον
εορταςμό των 100 χρόνων από την απελευθέρωςη τησ
Θεςςαλονίκησ.
cultureedu.gr-Σϋχνεσ-Υωτογραφύα-Eργαςύεσ ςχολεύων

υμβουλό για φωτογραφύεσ δρόμου
Φαμογελϊτε, χαμογελϊτε ςυχνϊ και διαςκεδϊςτε το!

Προςϋξτε όμωσ: Αν κϊποιοσ δεν θϋλει να τον φωτογραφύςετε,
ςεβαςτεύτε το.

Η ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ Ψ ΠΗΓΗ ΑΠΟΣΤΠΨΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ

Μπορεύτε με τουσ μαθητϋσ ςασ να παρϊγετε
οπτικϊ ντοκουμϋντα (φωτογραφύεσ,
λευκώματα, slideshow κ.α.) για τισ
επϐμενεσ γενιϋσ, αποτυπώνοντασ το παρϐν
του τϐπου ςασ, που θα αποτελεύ παρελθϐν
ςτο μϋλλον.

ΠΡΟΟΦΗ: ΕΝΗΜΕΡΨΣΕ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ
Πριν ξεκινόςετε οποιαδόποτε φωτογρϊφιςη με τουσ μαθητϋσ ςασ,
ενημερώςτε τουσ γονεύσ τουσ για τισ προθϋςεισ ςασ και τα οφϋλη που
θα αποκομύςουν οι μαθητϋσ απϐ την εμπλοκό τουσ ςτισ ςχεδιαςμϋνεσ
δρϊςεισ. Περιγρϊψτε λεπτομερώσ τον τρϐπο, που θα χρηςιμοποιηθοϑν
οι φωτογραφύεσ.
Εξαςφαλύςτε τη γραπτό ςυναύνεςό τουσ για πιθανό ανϊρτηςη των
φωτογραφιών π.χ. ςτην ιςτοςελύδα του ςχολεύου ό ςτην εφημερύδα
τησ τϊξησ.

Σα πνευματικϊ δικαιώματα τησ κϊθε φωτογραφύασ ανόκουν ςτον
φωτογρϊφο. ε περύπτωςη, που αυτϐσ εύναι ανόλικοσ, ανόκουν ςτον
κηδεμϐνα του (http://www.opi.gr).

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΙΑΓΩΓΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ

Ξεκινϊμε απϐ τη φωτογρϊφιςη του ςχολεύου ό τησ
γειτονιϊσ μασ, για να εξαςκηθοϑμε ςτη λόψη
καλών φωτογραφιών (βϊςη των κανϐνων ) αλλϊ
και για να μϊθουμε να παρατηροϑμε. Πριν απϐ τη
χρόςη τησ φωτογραφικόσ μηχανόσ, μποροϑμε να
πραγματοποιόςουμε τη δραςτηριϐτητα αυτό με τη
χρόςη ενϐσ παραλληλϐγραμμου χαρτονιοϑ με μια
ορθογώνια τρϑπα ςτη μϋςη. Σα παιδιϊ
πειραματύζονται ςτην επιλογό του θϋματοσ και του
κϊδρου (κοντινϐ, μεςαύο, μακρινϐ).

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΙΑΓΩΓΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Καθοδηγοϑμε τουσ μαθητϋσ μασ ςε πιθανϊ θϋματα/ομϊδα:
• κϊτι που ϋχει ενδιαφϋρον ςχόμα ό χρώμα
• κϊτι που ϋχει ενδιαφϋρουςεσ γραμμϋσ ό γωνύεσ
• ϋνα παρϊξενο/πρωτϐτυπο αντικεύμενο
• μια ανθρώπινη παρουςύα
και ςε ϋνα δεϑτερο ςτϊδιο
• κϊτι απϐ το παρελθϐν
• κϊτι που θα μεύνει και ςτο μϋλλον
• κϊτι απϐ τη φϑςη που να ϋχει ενδιαφϋρον
• κϊτι που να δηλώνει ανθρώπινη παρουςύα ό ςχϋςεισ
• ϋνα ςτιγμιϐτυπο δικόσ τουσ επιλογόσ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΙΑΓΩΓΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Εκτυπώνουμε τισ φωτογραφύεσ ό τισ προβϊλλουμε με τη χρόςη Η/Τ και
προβολϋα ςτην τϊξη. υζητοϑμε για τισ φωτογραφύεσ ωσ προσ την επιλογό
του θϋματοσ και του κϊδρου, καθώσ και τα αποτελϋςματα τησ λόψησ
αυτών. υγκρύνουμε φωτογραφύεσ με ϐμοιο θϋμα (η πρϐθεςη μπορεύ να
όταν τελεύωσ διαφορετικό)
Ενδεικτικϋσ ερωτόςεισ:
1. Γιατύ διϊλεξεσ αυτϐ/ό το/τη θϋμα-κϊδρο-γωνύα λόψησ κλπ. ό
Γιατύ πιςτεϑετε ϐτι ο/η…. διϊλεξε αυτϐ/ό το/τη θϋμα-κϊδρο-γωνύα
λόψησ κλπ.
2. Εϊν τραβοϑςατε οι υπϐλοιποι αυτό τη φωτογραφύα, θα την τραβοϑςατε
με τον ύδιο τρϐπο; Σι θα αλλϊζατε και γιατύ; ό
Η φωτογραφύα εύναι πϊρα πολϑ καλό. Σι λϋτε κι εςεύσ; (απαντόςεισ
ςχετικϊ με κανϐνεσ, π.χ. να όταν πιο κοντινϐ το κϊδρο, πιο πϊνω ο
ορύζοντασ κλπ.)

ΠΡΟΟΦΗ

Δεν αποθαρρϑνουμε κανϋναν μαθητό - φωτογρϊφο.
Επιςημαύνουμε διακριτικϊ μϋςα απϐ τισ παραπϊνω
ερωτόςεισ μϐνο προτϊςεισ για βελτύωςη ςτην τεχνικό
λόψησ και ϐχι ςτην επιλογό του θϋματοσ.

Επύςησ, ϋχουμε υπϐψη μασ, ϐτι οι κανϐνεσ υπϊρχουν για να
καταπατώνται: Μια φωτογραφύα μπορεύ να μην πληρεύ
κϊποιουσ κανϐνεσ αλλϊ να αρϋςει ςε ϐλουσ.
Η καταπϊτηςη, ωςτϐςο, προϒποθϋτει γνώςη.

ΕΠΙΚΕΧΗ ΣΗΝ ΠΟΛΗ/ΣΟ ΦΨΡΙΟ ΜΟΤ (Ε ΣΟΠΟΘΕΙΑ Ή
ΜΝΗΜΕΙΟ) ΜΕ ΜΙΑ ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΚΗ ΜΗΦΑΝΗ
Πριν ξεκινόςουμε την επύςκεψη, προςδιορύζουμε τι χρειαζϐμαςτε και τι ακριβώσ θα κϊνουμε.
ε κϊθε περύπτωςη χρειαζϐμαςτε μύα φωτογραφικό μηχανό ανϊ ομϊδα και ανϊλογα με την
τοποθεςύα και την ηλικιακό ομϊδα των μαθητών, ϋναν ϋωσ τϋςςερισ ςυνοδοϑσ.

1η ΠΡΟΣΑΗ (4-5 Ομϊδεσ)
Η κϊθε ομϊδα φωτογραφύζει διαφορετικϊ και εκ των προτϋρων προκαθοριςμϋνα θϋματα.

Επύςκεψη ςε μνημεύο: το εξωτερικϐ, το εςωτερικϐ, ο περιβϊλλοντασ χώροσ, ϊνθρωποι,
αξιοςημεύωτεσ λεπτομϋρειεσ .
Επύςκεψη ςε τοποθεςύα, π.χ. ςτην αγορϊ: προώϐντα, βιτρύνεσ, επαγγϋλματα, δρϐμοι, κύνηςη,
ανθρώπινεσ ςχϋςεισ.

ΕΠΙΚΕΧΗ ΣΗΝ ΠΟΛΗ/ΣΟ ΦΨΡΙΟ ΜΟΤ (Ε ΣΟΠΟΘΕΙΑ Ή
ΜΝΗΜΕΙΟ) ΜΕ ΜΙΑ ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΚΗ ΜΗΦΑΝΗ
2η ΠΡΟΣΑΗ (2 ομϊδεσ, η κϊθε ομϊδα ςε ζεϑγη):
Η μύα ομϊδα φωτογραφύζει ϊψυχα και η ϊλλη ϋμψυχα
αντικεύμενα.
Επύςκεψη ςε μνημεύο: η πρώτη ομϊδα το ύδιο το μνημεύο και τον
περιβϊλλοντα χώρο - η δεϑτερη το φρουρϐ, τον ταμύα, το
ζητιϊνο ςτην πϐρτα, τουσ μικροπωλητϋσ κ.ϊ.
Επύςκεψη ςε τοποθεςύα, π.χ. ςτην αγορϊ : η πρώτη ομϊδα τα
προώϐντα, τισ βιτρύνεσ, τα αυτοκύνητα, τα δϋντρα κ.ϊ. - η
δεϑτερη ομϊδα τουσ καταςτηματϊρχεσ, τουσ πωλητϋσ, τουσ
πελϊτεσ, τον οδηγϐ του ταξύ, τουσ παπποϑδεσ ςτο καφενεύο,
μύα γϊτα κ.ϊ.

ΕΠΙΚΕΧΗ ΣΗΝ ΠΟΛΗ/ΣΟ ΦΨΡΙΟ ΜΟΤ (Ε ΣΟΠΟΘΕΙΑ Ή
ΜΝΗΜΕΙΟ) ΜΕ ΜΙΑ ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΚΗ ΜΗΦΑΝΗ
3η ΠΡΟΣΑΗ (ατομικϊ ό ςε ομϊδεσ):
Με την τεχνικό τησ ιδεοθϑελλασ (καταιγιςμϐσ ιδεών)
καταγρϊφονται π.χ. τα προβλόματα του τϐπου (ηχορϑπανςη,
ϋλλειψη χώρων ςτϊθμευςησ, υψηλϊ ποςοςτϊ ανεργύασ) ό τα
θετικϊ του ςημεύα (παραλύα, πολλϊ εςτιατϐρια, κεντρικό
πλατεύα , φιλϐξενοι ϊνθρωποι). Κϊθε μαθητόσ/τρια ό ομϊδα
επιλϋγει ϋνα απϐ αυτϊ και ςκηνοθετεύ ςε ςκύτςο πιθανϋσ
λόψεισ, ορύζοντασ το εύδοσ του κϊδρου. Για παρϊδειγμα, η
ϋλλειψη χώρων ςτϊθμευςησ θα αναδειχτεύ μϋςα απϐ τη
φωτογρϊφιςη ςε μακρινϐ κϊδρο διπλοπαρκαριςμϋνων
αυτοκινότων. Κϊθε ϋνασ παρουςιϊζει την πρϐταςό του ςτην
τϊξη και δϋχεται παρατηρόςεισ απϐ τουσ ϊλλουσ.

Η φωτογρϊφιςη, που θα ακολουθόςει, μπορεύ να γύνει εύτε με
επύςκεψη τησ τϊξησ ςε διϊφορα ςημεύα του τϐπου εύτε κατ’
ιδύαν απϐ τουσ μαθητϋσ ςτον ελεϑθερϐ τουσ χρϐνο.

ΕΠΙΚΕΧΗ ΣΗΝ ΠΟΛΗ/ΣΟ ΦΨΡΙΟ ΜΟΤ (Ε ΣΟΠΟΘΕΙΑ Ή
ΜΝΗΜΕΙΟ) ΜΕ ΜΙΑ ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΚΗ ΜΗΦΑΝΗ
4η ΠΡΟΣΑΗ (ατομικϊ ό ςε ομϊδεσ):
Επιλϋγουμε ϋνα θϋμα για ϐλουσ. Κϊθε μαθητόσ/τρια ό ομϊδα
αποφαςύζει μϐνοσ/η του/τησ τη χρονικό ςτιγμό που θα
τραβόξει μια φωτογραφύα.
Για παρϊδειγμα, επιλϋγεται ωσ θϋμα το νερϐ. Καποιοσ μπορεύ να
φωτογραφύςει μια βρϑςη, ϊλλοσ μια λακοϑβα, ϊλλοσ τη
θϊλαςςα, ϊλλοσ μια ομπρϋλα κ.λ.π.
Παραδεύγματα θεμϊτων, που ενδεύκνυνται για αυτόν την
πρϐταςη:
• Ανθρώπινεσ ςχϋςεισ
• Αξιοπερύεργα – παρϊξενα
• Φρώματα
• Γραμμϋσ

ΕΠΙΚΕΧΗ ΣΗΝ ΠΟΛΗ/ΣΟ ΦΨΡΙΟ ΜΟΤ (Ε ΣΟΠΟΘΕΙΑ Ή
ΜΝΗΜΕΙΟ) ΜΕ ΜΙΑ ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΚΗ ΜΗΦΑΝΗ
Μετϊ απϐ κϊθε επύςκεψη δημιουργοϑμε ϋντυπα ό ψηφιακϊ
λευκώματα με τισ φωτογραφύεσ που τραβόχτηκαν.

Ζητοϑμε απϐ τουσ μαθητϋσ να βϊλουν ϋναν τύτλο – λεζϊντα ςτη
φωτογραφύα τουσ ό ςτη φωτογραφύα ϊλλων ςυμμαθητών τουσ
(μποροϑμε να πραγματοποιόςουμε τη δραςτηριϐτητα αυτό ςτην
ολομϋλεια τησ τϊξησ). Εϊν υπϊρχει χρϐνοσ, μποροϑν να γρϊψουν κι
ϋνα μικρϐ ςυνοδευτικϐ κεύμενο ό ςτύχο κϊτω απϐ τισ φωτογραφύεσ.
Μποροϑμε να αναρτόςουμε τα λευκώματα ςτην ιςτοςελύδα του
ςχολεύου, να τα ςτεύλουμε ςτο «Παιδιϊ πϊμε Ελλϊδα»
(http://schools-go-greece.gr/), να τα κοινοποιόςουμε ςτουσ
αρμϐδιουσ φορεύσ ό ςτα ΜΜΕ (π.χ. τα προβλόματα τησ πϐλησ) κ.ϊ.
Μποροϑμε να δημιουργόςουμε ϋνα slideshow ό μια ηλεκτρονικό
πινακοθόκη και να τα επενδϑςουμε ηχητικϊ με ϋνα τραγοϑδι για τον
τϐπο μασ.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΜΕ ΑΥΟΡΜΗ ΕΡΓΑ ΖΩΓΡΑΥΙΚΗ
υνόθωσ, υπϊρχουν τοπικού αλλϊ και ξϋνοι ζωγρϊφοι, που ϋχουν εμπνευςτεύ απϐ τον τϐπο μασ .
Η ςϑγκριςη μεταξϑ ζωγραφικόσ και φωτογραφύασ ό η φωτογρϊφιςη με αφορμό ϋνα ϋργο
τϋχνησ ό η εικαςτικό απϐδοςη μιασ φωτογραφύασ, μποροϑν να εμπλουτύςουν ϋνα πρϐγραμμα
τοπικόσ ιςτορύασ.
Πρϋπει να παρατηρόςουμε, και αυτϐ εύναι πολϑ ςημαντικϐ, ϐτι ο ζωγρϊφοσ ξεκινϊει με ϋνα
ορθογώνιο πλαύςιο που εύναι κενό και αρχύζει να το γεμύζει με ςτοιχεύα ςτον βαθμό, την
ϋνταςη και την θϋςη που επιθυμεύ.
Αντύθετα, ο φωτογρϊφοσ ξεκινϊει επύςησ με ϋνα ορθογώνιο πλαύςιο, που εύναι όμωσ
πϊντα γεμϊτο με ςτοιχεύα, χρώμα και φωσ και η «δουλειϊ» του εύναι να μπορϋςει να
διαμορφώςει τισ ςυνθόκεσ ώςτε να τονιςτούν τα ςτοιχεύα που τον ενδιαφϋρουν και
παρϊλληλα να ατονόςουν εκεύνα που θεωρεύ επουςιώδη ό και ενοχλητικϊ.

«ΤΝΔΤΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΑ/ΚΑΙΜΕΝΩΝ/
ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΑ»

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ
Ειςϊγουμε ςτην τϊξη μασ ποικύλα εκπαιδευτικϊ μϋςα για να δημιουργόςουμε κύνητρα για ϋρευνα ό/και
για ςυμμετοχό ςε ϐλουσ τουσ μαθητϋσ.
Παρϊδειγμα:
Διαβϊζω ςτην τϊξη μου ϋνα απϐςπαςμα απϐ ϋνα βιβλύο (ςτο νηπιαγωγεύο αλλϊζουμε τισ δϑςκολεσ
φρϊςεισ ό/και το αφηγοϑμαςτε ςε πιο απλό γλώςςα):
«Πολλέσ δουλειέσ κλείνονται ςτα καφενεία. Αν θέλεισ να βρεισ κάποιον, πηγαίνεισ ςτο καφενείο που
ςυχνάζει, βχι ςτον τβπο τησ εργαςίασ του. Μερικά καφενεία είναι γεμάτα το πρωί, άλλα γεμάτα το
απβγευμα και βλα γεμάτα τα βράδια. Οι Θεςςαλονικείσ αγαπογν τη ςκιά. Κάποια ςτιγμή το καφενείο είναι
γεμάτο. Ο ήλιοσ έρπει κατά μήκοσ του πεζοδρομίου, πάνω απβ το πλήθοσ των μικρών τραπεζιών. Σταδιακά
οι πελάτεσ πηγαίνουν ςτα τραπέζια απβ την άλλη πλευρά του δρβμου και εγκαταλείπουν την πλευρά που
χτυπά ο ήλιοσ. Το γεγμα ςτο ςπίτι δεν προτιμάται. Στουσ Έλληνεσ αρέςει να δειπνογν κάτω απβ τα δέντρα
και να τουσ ςερβίρουν απβ το διπλανβ εςτιατβριο. Είναι διαςκεδαςτικοί, εγθυμοι και εγκάρδιοι. Θα τουσ
είχα ςυμπαθήςει πάρα πολγ, αν δεν είχα την ατυχία να δω τβςουσ πολλογσ να τρώνε. Οι τρβποι τουσ ςτο
τραπέζι είναι βάρβαροι. Κάνουν θοργβουσ πάνω απβ τη ςογπα τουσ, ανακατώνουν το φαγητβ τουσ,
γυρίζουν τα δάκτυλα και τα πιρογνια τουσ προσ τα πάνω και καταβροχθίζουν λαχανικά με τα μαχαίρια
τουσ.»
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών –Η Θεςςαλονίκη των περιηγητών, John Foster Fraser, 1907

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ
Με αφορμό αυτϐ:
1ο παρϊδειγμα δραςτηριϐτητασ:
Επιςκεπτϐμαςτε ϋνα ςϑγχρονο εςτιατϐριο, π.χ. Fast food
και παρατηροϑμε, εϊν οι τρϐποι των Ελλόνων ϐταν
τρώνε εύναι «βϊρβαροι», εϊν αλλϊζουν τραπϋζι ϐταν
ϋχει όλιο, εϊν εύναι γεμϊτο ςε ώρα εργαςύασ κλπ.
Καταγρϊφουμε ςε ομϊδεσ (δημοτικϐ ςχολεύο) ό ωσ
εκπαιδευτικού (νηπιαγωγεύο) τισ παρατηρόςεισ μασ.
Ζωγραφύζουμε , ςκιτςϊρουμε , φωτογραφύζουμε ό
βιντεοςκοποϑμε ενδιαφϋροντα ςτιγμιϐτυπα ό
ςυμβϊντα, για να αποτυπώςουμε «οπτικϊ» τισ
παρατηρόςεισ μασ.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ
2ο παρϊδειγμα δραςτηριϐτητασ:
Οι μαθητϋσ ερευνοϑν με τη χρόςη τησ ςυνϋντευξησ ςτο
οικογενειακϐ και ςτο φιλικϐ τουσ περιβϊλλον για φημιςμϋνα
καφενεύα και εςτιατϐρια του τϐπου τουσ. Καταγρϊφουν τισ
πληροφορύεσ (δημοτικϐ) ό τισ μεταφϋρουν προφορικϊ
(νηπιαγωγεύο) ςτην τϊξη. τη ςυνϋχεια, υποδϑονται ϋνα απϐ
αυτϊ και αφηγοϑνται (προφορικϊ ό γραπτϊ) την ιςτορύα του
ςε πρώτο πρϐςωπο: «Σο ϐνομϊ μου εύναι Όλυμποσ-Νϊουςα.
Γεννόθηκα ςτην παραλύα το 1927 και πϋθανα το 1994…».
Αναπαριςτοϑν με τη χρόςη επιπρϐςθετων πληροφοριών ό
ντοκουμϋντων και με αυτοςχεδιαςμοϑσ πιθανϊ ςυμβϊντα ό
ιςτορύεσ: Δϑο παιδιϊ, ο Νύκοσ και η Αντιγϐνη, πηγαύνουν ϋνα
μεςημϋρι με τουσ γονεύσ τουσ ςτο Όλυμποσ –Νϊουςα. Ο
Νύκοσ παραγγϋλνει το αγαπημϋνο του φαγητϐ , το «μπιντϐκ
αλ Αμερικϋν», αλλϊ ο ςερβιτϐροσ, με το ϊςπρο πουκϊμιςο και
το μαϑρο παπιγιϐν, του λϋει ϐτι ϋχει τελειώςει. Ο Νύκοσ θϋλει
να φϑγουν, οι υπϐλοιποι ϐμωσ ϐχι. Πώσ θα πεύςουν τον Νύκο;

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ
Αφοϑ διαβϊςουμε ϋνα λογοτεχνικϐ βιβλύο για τον
τϐπο μασ, μποροϑμε:

• να το εικονογραφόςουμε εκ νϋου με φωτογραφύεσ
που θα βροϑμε απϐ το διαδύκτυο, τοπικοϑσ
φωτογρϊφουσ, ΜΜΕ, προςωπικϋσ ςυλλογϋσ κ.ϊ. ό
που θα τραβόξουμε
• να επιςκεφτοϑμε τισ τοποθεςύεσ που αναφϋρονται
ςε αυτϐ και να τισ αποτυπώςουμε με τη
φωτογραφικό μασ μηχανό

•να δημιουργόςουμε ϋνα φωτογραφικϐ λεϑκωμα, με
ςυνοπτικϋσ πληροφορύεσ για το κϊθε μνημεύο.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ
• να δημιουργόςουμε μια φωτοώςτορύα για ϋνα
απϐςπαςμα: 5-8 φωτογραφύεσ ςτη ςειρϊ με λεζϊντεσ
ό ςυννεφϊκια

Ανϊμεςϊ μασ
χτύςτηκαν
πολϑ ωραύεσ
βύλεσ!
Δε βλϋπεισ
ϐμωσ τι γύνεται
ςτο βϊθοσ;
Καταραμϋνη
φτώχεια!

Π.χ. «Απβ το Λευκβ Πγργο έωσ τη βίλα Αλλατίνη, ςε
πλήρη ςυνέχεια, ςτην οποία έχουν διαμορφωθεί και
ιδιβτυπεσ «γειτονιέσ», οι εγποροι Θεςςαλονικείσ,
Εβραίοι, Έλληνεσ, Οθωμανοί … χτίζουν κατά μήκοσ
αυτογ του άξονα χαρακτηριςτικήσ άνεςησ και μορφήσ
κατοικίεσ, ενώ οι πυρκαγιέσ και οι εςωτερικέσ αλλαγέσ
τησ πβλησ (χαράξεισ δρβμων, πολιτικέσ μεταβολέσ),
ςυςςωρεγουν ςυνοικιςμογσ πτωχών ςτο βάθοσ αυτήσ
τησ ζηλευτήσ εικβνασ.»
Π. Θεοδωρίδησ – Διήγηςη ενβσ αιώνα
http://www.agelioforos.gr/files/KAMILALIS/THEOD%2021x21%20low.pdf

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ
Εικονογραφοϑμε ϋνα πούημα ό δημιουργοϑμε ϋνα εαυτοπούημα για τον τϐπο μασ…
Παρϊδειγμα εαυτοποιόματοσ
ΟΝΟΜΑ
ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
ΓΟΝΕΙ
ΑΓΑΠΨ
ΝΙΨΘΨ
ΦΡΕΙΑΖΟΜΑΙ
ΔΙΝΨ
ΥΟΒΑΜΑΙ
ΕΠΙΘΤΜΨ
ΟΝΕΙΡΕΤΟΜΑΙ
ΟΝΟΜΑ

Εγώ, η Θεςςαλονύκη
Με τουσ επτϊ τουσ πϑργουσ μου, μα πρώτο το Λευκϐ
Με γϋννηςαν ο Κϊςςανδροσ και η Θεςςαλονύκη
Λατρεϑω τα κουλοϑρια μου και το καλϐ φαγητϐ
Νιώθω ανϊλαφρη πολϑ ,ϐταν φυςϊ Βαρδϊρησ
Φρειϊζομαι ϋνα μετρϐ για να αποςυμφορηθώ
Δύνω τουσ καλλιτϋχνεσ μου να τουσ γνωρύςουν κι ϊλλοι
Υοβϊμαι μην ξανακαώ και μην ξαναςειςτώ
Επιθυμώ να πϊρει ο ΠΑΟΚ το κϑπελλο και πϊλι
Να βλϋπουν ϐλοι οι κϊτοικοι το μϋλλον τουσ λαμπρϐ
Εγώ, η Θεςςαλονύκη

και το εικονογραφούμε κατϊ ςτύχο

Εγώ, η Θεςςαλονύκη

Με τουσ επτϊ τουσ πϑργουσ μου, μα πρώτο το Λευκϐ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ

• Βρύςκουμε οδηγοϑσ για τον τϐπο μασ ό/και
δημιουργοϑμε οδηγϐ για την πϐλη, το χωριϐ ό τη
γειτονιϊ μασ.
• χολιϊζουμε τισ φωτογραφύεσ που εμπεριϋχουν και
τραβϊμε νϋεσ φωτογραφύεσ για το δικϐ μασ οδηγϐ.

• «Εικονογραφοϑμε» εκ νϋου το εξώφυλλο των οδηγών
ό του δικοϑ μασ οδηγοϑ με τη χρόςη κϊποιασ
αντιπροςωπευτικόσ
φωτογραφύασ.
Η
νϋα
εικονογρϊφηςη ενϐσ υπϊρχοντοσ οδηγοϑ, μπορεύ να
δημιουργόςει την ανϊγκη παραγωγόσ ενϐσ νϋου, π.χ.
με χαρακτηριςτικϊ προώϐντα διατροφόσ .
για κουλούρι

ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΤ - ΑΥΙΕΡΩΜΑΣΟ
….Δθμοτικό Σχολείο Θεςςαλονίκθσ – Ε΄τάξθ
Εκπαιδευτικόσ: ………………………….
Θεσσαλονίκη
Εγώ, θ Θεςςαλονίκθ
Με τουσ επτά τουσ πφργουσ μου, μα πρώτο το Λευκό
Με γζννθςαν ο Κάςςανδροσ και θ Θεςςαλονίκθ
Λατρεφω τα κουλοφρια μου και το καλό φαγθτό
Νιώκω ανάλαφρθ πολφ, όταν φυςά Βαρδάρθσ
Χρειάηομαι ζνα μετρό για να αποςυμφορθκώ
Δίνω τουσ καλλιτζχνεσ μου να τουσ γνωρίςουν κι άλλοι
Φοβάμαι μθν ξανακαώ και μθν ξαναςειςτώ
Επικυμώ να πάρει ο ΡΑΟΚ το κφπελλο και πάλι
Να βλζπουν όλοι οι κάτοικοι το μζλλον τουσ λαμπρό
Εγώ, θ Νφμφθ του Βορρά,
Εγώ, θ Θεςςαλονίκθ
Ιωάννθσ Δερβζηθσ

Βαρδάρης

Ζρχεται από το Βορρά
Φυςάει πολφ δυνατά
Το Θερμαϊκό ταράηει
και ςτον Πλυμπο αράηει.
Μαρία Χιώτθ

Ο ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΣ ΣΤΟ ΤΣΙΝΑΡΙ
ΡΑΞΗ Α’:
Τθν ώρα που θ αφθγιτρια μιλά, 3 τουρίςτεσ περνοφν: φωτογραφίηονται, χαηεφουν τα
δρομάκια και προςανατολίηονται με ζνα χάρτθ.
Αφθγθτισ Α:
Μια από τισ ιςτορικότερεσ γειτονιζσ τθσ Θεςςαλονίκθσ είναι το Τςινάρι. Καλντερίμια,
εγκαταλελειμμζνα ςπίτια και μυρωδιά από ξυλόςομπα ςυνκζτουν ζνα ςκθνικό, που ξυπνάει
μνιμεσ από άλλεσ εποχζσ. Και πιο ςυγκεκριμζνα, από το 1885, τότε που άνοιξε για πρώτθ
φορά το καφενείο Τςινάρι από ζναν Τοφρκο, τον Κιοςςζ .
Τον επόμενο αιώνα, με τον ξεριηωμό τθσ Σμφρνθσ και τθν ανταλλαγι των πλθκυςμών, ςτθ
ςυνοικία τθσ Άνω Ρόλθσ εγκακίςτανται Ζλλθνεσ ιδιοκτιτεσ. Και από καφενζσ μετατρζπεται
ςε παραδοςιακό …

ΕΠΙΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗ ΦΡΗΗ ΣΗ ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΑ
ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ
Δεν απαιτεύται απϐ τον/την εκπαιδευτικϐ να εύναι επαγγελματύασ φωτογρϊφοσ για να
χρηςιμοποιόςει τη φωτογραφύα ωσ εκπαιδευτικϐ εργαλεύο ςτην τϊξη και ειδικϐτερα ςτην
προςϋγγιςη τησ τοπικόσ ιςτορύασ. τϐχοσ εύναι ο εμπλουτιςμϐσ τησ εκπαιδευτικόσ πρϊξησ με
ϋνα μϋςο, που εύναι πολϑ οικεύο ςτα παιδιϊ και το οπούο θα τα βοηθόςει να μϊθουν
▪ να παρατηροϑν, να επιλϋγουν, να αποφαςύζουν και να δημιουργοϑν
▪ να αντλοϑν πληροφορύεσ απϐ οπτικϊ ντοκουμϋντα και να αποτυπώνουν τα ύδια τη ςϑγχρονη
ιςτορύα του τϐπου τουσ
▪ να προςλαμβϊνουν με κριτικϐ και ϐχι παθητικϐ τρϐπο τισ εικϐνεσ , που τουσ περιβϊλλουν,
αντιλαμβανϐμενα την υποκειμενικό ματιϊ του δημιουργοϑ και τα αποπροςανατολιςτικϊ
μηνϑματα, που μπορεύ να μεταδύδουν εύτε μϐνεσ τουσ εύτε με τη βοόθεια του πλαιςύου τουσ
(χώροσ φιλοξενύασ, κεύμενα, απϐςπαςμα φωτογραφύασ κ.λ.π.).

ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΙΚΕ ΣΑΙΝΙΕ
Ο κινηματογρϊφοσ ςυγκαταλϋγεται ςτισ ιςτορικϋσ πηγϋσ.
Μεταξϑ ϊλλων

• μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ωσ τεκμόριο του
πολιτιςμικοϑ και κοινωνικοϑ παρελθϐντοσ , καθώσ
μαρτυρϊ πολλαπλϊ ςτοιχεύα για την περύοδο, ςτην
οπούα δημιουργεύται.
• διατηρεύ τη ζωντϊνια του απαθανατιζϐμενου
αντικειμϋνου και αποδύδει πολϑπλευρα την εποχό ςτην
οπούα αναφϋρεται.

«Ξυπόλυτο τϊγμα» (1954) του Γκρεγκ Σϊλλασ
Υτιϊχτηκε με επιτϐπια υλικϊ, που με τη ςειρϊ τουσ λειτοϑργηςαν μαγικϊ πϊνω ςτο νεγκατύφ (η
κινηματογρϊφηςη μιασ γυμνόσ παιδικόσ πατοϑςασ ςτο χώμα, μια ριπό οϑρου πϊνω ςε μια μϋδουςα
ςτην παραλύα, οι ςκληρϋσ φωτοςκιϊςεισ ςτα βυζαντινϊ χαλϊςματα τησ Ωνω Πϐλησ) …

. ερϋφασ
«την Αθόνα μπορεύσ να κινηματογραφόςεισ μονϊχα απϐ τισ 8 το πρωύ ϋωσ τισ 2 το μεςημϋρι, γιατύ την
υπϐλοιπη μϋρα υπϊρχει μια ροζ απϐχρωςη ςτην ατμϐςφαιρα. τη Θεςςαλονύκη δεν εύχα κανϋνα
πρϐβλημα οϑτε με το φωσ, οϑτε με τον όλιο, όταν πολϑ καλϐ το φωσ τησ, πολϑ καθαρϐ. [...] Όταν
τελεύωςαν τα γυρύςματα, πόρα το αρνητικϐ και πόγα ςτην Αμερικό. Πριν αρχύςουμε την επεξεργαςύα
του, ϋπρεπε πρώτα να το καθαρύςουμε επειδό κατϊ τη διϊρκεια των γυριςμϊτων εύχε βρωμύςει απϐ τη
ςκϐνη που εύχε τρυπώςει ςτο ςαςύ τησ μηχανόσ μϋςα απϐ τισ χαραμϊδεσ, καθώσ η Θεςςαλονύκη την
εποχό εκεύνη εύχε πολλοϑσ χωματϐδρομουσ.»
Γκρεγκ Σϊλλασ

ΚΑΥΕΝΕΔΑΚΙ ΑΛΑΚΑ - ΚΕΥΑΛΑΡΙ

▪ «Χεϑτρα» με το Γιώργο Πϊντζα,
Βουγιουκλϊκη και τον Κώςτα Βουτςϊ.

την

Αλύκη

▪ «Κορύτςια για Υύλημα» με τη Μϊρθα Καραγιϊννη και
τον Αντρϋα Ντοϑζο
▪ «Μερικού το προτιμοϑν Κρϑο» με τη Φλϐη Λιϊςκου
και τον Κώςτα Βουτςϊ
▪ «Δεςποινύσ Διευθυντόσ» με την Σζϋνη Καρϋζη
▪ «Βουλευτύνα» με την Ρϋνα Βλαχοποϑλου
▪ «Βύλα τον Οργύων» με τον Λϊμπρο Κωνςταντϊρα.

ΣΟ ΚΑΥΕΝΕΔΑΚΙ ΗΜΕΡΑ

http://www.newsbeast.gr/weekend/arthro/755906/pos-einai-simera-meri-pou-guristikanellinikes-tainies

Tαινύα: Η Καφετζοϑ - Διερεϑνηςη αςχολιών και αρχών
https://www.youtube.com/watch?v=FMiYgjsM5mM
Απόςπαςμα: Σα 10’-20’ πρώτα λεπτϊ τησ ταινύασ.
1. Ποια όταν η δουλειϊ του καφετζό και ποια τησ καφετζοϑσ πριν απϐ πενόντα χρϐνια; όμερα υπϊρχουν
καφετζόδεσ και καφετζοϑδεσ; Αν ναι, υπϊρχουν διαφορϋσ απϐ τϐτε;
2. O καφετζόσ εκτελοϑςε και χρϋη οδοντύατρου. όμερα ςυμβαύνει αυτϐ; Γιατύ;
3. Ποια ϊλλα επαγγϋλματα εντοπύςατε ςτην ταινύα; Ποια απϐ αυτϊ υπϊρχουν ςόμερα; Ετοιμϊςτε ϋνα μικρϐ
αυτοςχεδιαςμϐ με ϋναν καφετζό, μια καφετζοϑ, ϋναν πελϊτη κι ϋνα ςοφϋρ, αφοϑ πρώτα επιλϋξετε ϋνα ϋωσ
δυο χαρακτηριςτικϐ/ϊ για κϊθε ρϐλο, π.χ. νευρικϐσ/η, ευγενικϐσ/ό, ειρωνικϐσ/ό, κουτςομπϐλησ/α
4. Γιατύ η Καύτη ϋφυγε απϐ το ςπύτι; Γιατύ δε ςυζότηςε το πρϐβλημα που εύχε με τουσ γονεύσ τησ; Εϊν η Καύτη
ζοϑςε ςτη ςημερινό εποχό, θα αντιμετώπιζε το ύδιο πρϐβλημα; Γιατύ;

«Εκπαιδευτικό υλικό»

http://followodysseus.gr
Εκπαιδευτικό πϑλη

τησ Διεϑθυνςησ Μουςεύων του ΤΠ.ΠΟ.A.
Ο ταξιδευτόσ Οδυςςϋασ θα ςασ οδηγόςει ςε ϋνα ςυναρπαςτικϐ ταξύδι ςτον ελληνικϐ
πολιτιςμϐ απϐ την αρχαιϐτητα μϋχρι ςόμερα. Καλεύ για ςυνταξιδιώτεσ του μαθητϋσ,
εκπαιδευτικοϑσ και ϐςουσ ενδιαφϋρονται να μϊθουν για την πολιτιςτικό μασ
κληρονομιϊ με πρωτϐτυπο και ψυχαγωγικϐ τρϐπο.

Εκπαιδευτικόσ φάκελοσ: ΔιαΒΑΖΟΤΜΕ την πόλη

Διεϑθυνςη Μουςεύων του Τπουργεύου Πολιτιςμοϑ και Αθλητιςμοϑ
Εκπαιδευτικόσ φϊκελοσ «ΔιαΒΑΖΟΤΜΕ την πόλη.
Διαδρομϋσ ςτην Αθόνα και τη Θεςςαλονύκη»

Διανϋμεται απϐ το Σμόμα Πολιτιςτικών Θεμϊτων
1 φϊκελοσ για το αρχεύο κϊθε Δημοτικού χολεύου
κοπόσ: Η ενύςχυςη τησ διδαςκαλύασ τησ αρχιτεκτονικόσ και πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ μϋςα και
ϋξω απϐ την ςχολικό τϊξη.
Σο υλικϐ του φακϋλου μπορεύ να αξιοποιηθεύ και απϐ Νηπιαγωγεύα ωσ οπτικϐ, κυρύωσ, υλικϐ.
Οι εκπαιδευτικού, που θα εκπονόςουν δραςτηριϐτητεσ για τον εκπαιδευτικϐ φϊκελο, εϊν
επιθυμοϑν, μποροϑν να τισ αποςτεύλουν για ανϊρτηςη ςτην ιςτοςελύδα ςτο terzitanou@sch.gr.

http://followodysseus.gr/elgr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CF
%84%CE%B7%CE%BD%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7.aspx
Περιεχόμενο:
1. "Αλφαβητϊρι" πολεοδομικών και αρχιτεκτονικών ϐρων. Σεϑχοσ.
2. "Οι πϐλεισ αφηγοϑνται την ιςτορύα τουσ". Ενημερωτικό τευχύδιο για την δημιουργύα και
εξϋλιξη των πϐλεων.
3. "Μια ςυναρπαςτικό περιπϋτεια μϋςα ςτο χρϐνο. Η πολεοδομικό εξϋλιξη τησ Αθόνασ απϐ
την πρώτη κατούκηςη ωσ τισ μϋρεσ μασ". Ενημερωτικϐ τεϑχοσ.
4. "Ξετυλύγοντασ το νόμα του χρϐνου. Η πολεοδομικό εξϋλιξη τησ Θεςςαλονύκησ απϐ την
πρώτη κατούκηςη ωσ τισ μϋρεσ μασ". Ενημερωτικϐ τεϑχοσ.
5. "Οι πϐλεισ τησ ουτοπύασ" (τύτλοσ εργαςύασ). Ενημερωτικϐ τευχύδιο με θεωρητικϋσ
προςεγγύςεισ τησ ιδανικόσ πόλησ.
6. Έξι πολύπτυχα με τισ προτεινόμενεσ εκπ/κεσ διαδρομϋσ ςτην Αθόνα και ιςϊριθμα
πολϑπτυχα για τισ αντύςτοιχεσ διαδρομϋσ ςτη Θες/κη ϐλα ςυνοδευϐμενα απϐ ςχετικϊ
φύλλα εργαςύασ.
7. Καρτϋλεσ με την ταυτότητα των μνημεύων
8. Εκπαιδευτικϐ υλικϐ για ΑΜΕΑ

http://followodysseus.gr/elgr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CF
%84%CE%B7%CE%BD%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7.aspx
Σι τϑποσ ταξιδιώτη εύςαι; - Διαδραςτικϐ παιχνύδι , ςτο οπούο τα παιδιϊ ταξιδεϑουν ςτην
Αθόνα και ςτη Θεςςαλονύκη, απαντοϑν ςε ερωτόςει για επιλεγμϋνα μνημεύα και
κερδύζουν πϐντουσ
http://www.makebelieve.gr/mb/projects/taxidiotis/
Με το ςχολεύο μου ςτην Αθόνα – Επτϊ μικρϋσ ταινύεσ
http://followodysseus.gr/elgr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%
B5%CF%84%CE%B7%CE%BD%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7/%CE%BC%CE%B5%CF%
84%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CE%BC%CE%B
F%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
.aspx

Εκπαιδευτικόσ φάκελοσ: 9 πόλεισ αφηγούνται
http://followodysseus.gr/el-gr/%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%82.aspx

Διδυμϐτειχο
Κϋρκυρα
Ιωϊννινα
Βϐλοσ
Πϊτρα
Ναϑπλιο
Φύοσ
Ζϊκροσ
Ηρϊκλειο

Εκπαιδευτικόσ φάκελοσ: Αρχαίο Θέατρο ςτον κύκλο του χρόνου
http://ancienttheater.culture.gr/el/
▪ Ϊνα ταξύδι ςτα αρχαύα θϋατρα και ωδεύα του κόςμου – Ϊντυπο με πληροφορύεσ
▪ Από τη διονυςιακό λατρεύα ςτη θεατρικό πρϊξη – Ϊντυπο με πληροφορύεσ και προτϊςεισ
διαχεύριςησ και αξιοπούηςόσ του ςτισ Β’-Σ’ τϊξεισ
▪ Αριςτοκλόσ, ϋνασ υπηρϋτησ του Διονϑςου – κόμικ
▪ Ακολοϑθηςϋ με … 27 ϋντυπα με υλικό για ιςϊριθμα αρχαύα θϋατρα και ωδεύα
▪ cd με: τα προαναφερθϋντα ϋντυπα ψηφιακϊ, την αναβύωςη του αρχαύου δρϊματοσ ςτην
Ελλϊδα, τισ Όρνιθεσ του Αριςτοφϊνη με ςχετικϐ υλικϐ, 24 γρϊμματα για μια παρϊςταςη τησ
αρχαιότητασ, την εξϋλιξη του θεατρικού οικοδομόματοσ ςτην αρχαιϐτητα, το βιβλύο «Οι
ευτυχύεσ του Ευτύχιου» για Νηπιαγωγεύα και τισ μικρϋσ τϊξεισ του Δημοτικοϑ και τϋλοσ,
προτϊςεισ δραςτηριοτότων για την υλοπούηςη ενόσ πολιτιςτικού προγρϊμματοσ για το
αρχαύο θϋατρο.
▪ την ιςτοςελύδα υπϊρχουν και 4 διαδραςτικϊ παιχνύδια.

Τιοθετώ ένα αρχαίο θέατρο ή ένα μνημείο

Κύνηςη Πολιτών «Διϊζωμα»
«Τιοθεςύα αρχαύων θεϊτρων. Μαθητϋσ ξεναγούν μαθητϋσ ςτα αρχαύα θϋατρα»

Η δρϊςη υλοποιεύται ςε ςυνεργαςύα με τουσ Τπεύθυνουσ Πολιτιςτικών Θεμϊτων των
οικεύων Διευθϑνςεων Εκπαύδευςησ.
Ϊγκριςη Τπουργεύου, περιγραφό τησ δρϊςησ, κατϊλογοσ θεϊτρων και δόλωςη ςτην Τπεϑθυνη
Πολιτιςτικών
Θεμϊτων
ςτισ
Ανακοινώςεισ
Πολιτιςτικών
Θεμϊτων
http://tinyurl.com/paqq7vc
τόχοσ τησ δρϊςησ εύναι να ενθαρρϑνει τουσ μαθητϋσ να γνωρύςουν, να αγκαλιϊςουν και να
προςτατεϑςουν τα αρχαύα θϋατρα.

Τιοθετώ ένα αρχαίο θέατρο ή ένα μνημείο
Περιλαμβϊνει την υιοθεςύα ενϐσ αρχαύου θεϊτρου, τη ςυγκϋντρωςη και επεξεργαςύα
πληροφοριών γι΄αυτϐ, την ξενϊγηςη ςτο χώρο απϐ τουσ μαθητϋσ, παραγωγό οπτικοακουςτικοϑ
ό ϊλλου υλικοϑ.
www.diazoma.gr
▪ Αρχαύα θϋατρα
▪ eΒιβλιοθόκη
▪ Τιοθετόςτε ϋνα αρχαύο θϋατρο
▪ Πρϐοδοσ εργαςιών
▪ τοιχεύα εφορειών αρχαιοτότων
Προτεινόμενα Θϋατρα Κ. Μακεδονύασ
Ψδεύο Θεςςαλονύκησ, Θϋατρο-τϊδιο Θεςςαλονύκησ
Θϋατρο Βεργύνασ
Θϋατρο Δύου, Ρωμαώκϐ θϋατρο Δύου, Ρωμαώκϐ Ψδεύο Δύου

Τιοθετώ ένα αρχαίο θέατρο ή ένα μνημείο
Περιλαμβϊνει την υιοθεςύα ενϐσ αρχαύου θεϊτρου, τη ςυγκϋντρωςη και επεξεργαςύα
πληροφοριών γι΄αυτϐ, την ξενϊγηςη ςτο χώρο απϐ τουσ μαθητϋσ, παραγωγό οπτικοακουςτικοϑ
ό ϊλλου υλικοϑ.
www.diazoma.gr
▪ Αρχαύα θϋατρα
▪ eΒιβλιοθόκη
▪ Τιοθετόςτε ϋνα αρχαύο θϋατρο
▪ Πρϐοδοσ εργαςιών
▪ τοιχεύα εφορειών αρχαιοτότων
Προτεινόμενα Θϋατρα Κ. Μακεδονύασ
Ψδεύο Θεςςαλονύκησ, Θϋατρο-τϊδιο Θεςςαλονύκησ
Θϋατρο Βεργύνασ
Θϋατρο Δύου, Ρωμαώκϐ θϋατρο Δύου, Ρωμαώκϐ Ψδεύο Δύου

«Ενδεικτικϊ εκπαιδευτικϊ
προγρϊμματα»

MOYΕΙΟ ΒΤΖΑΝΣΙΝΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
http://www.mbp.gr/edu/ekpaideytika-programmata/1.3/ekpaideytika-programmata-mbp

Παύζουμε αναςκαφό

Γνωρύζω τισ βυζαντινϋσ εικϐνεσ
Όψεισ τησ καθημερινόσ ζωόσ ςτην παλαιοχριςτιανικό εποχό
Ανακαλϑπτοντασ το παρελθϐν

Σο βυζαντινϐ κϊςτρο
Αλλοτινϊ και τωρινϊ πρϐςωπα του χρϐνου

ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ
http://www.amth.gr/el/ekpaidefsi/ilopiisi-me-diki-sas-epimeleia

Α’ και Β’ Δημοτικοϑ , Σετϊρτη.

Η ζωό ςτην αρχαύα Μακεδονύα – Δευτϋρα, Σετϊρτη και Παραςκευό
(Δ΄- τ΄ Δημοτικοϑ)

MOYΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΤ ΑΓΨΝΑ
http://www.mbp.gr/edu/ekpaideytika-programmata/1.3/ekpaideytika-programmata-mbp

Θεςςαλονύκη: Μεταμορφώςεισ μιασ πόλησ

ασ ευχαριςτώ
και
ςασ εϑχομαι κϊθε επιτυχύα ςτο ϋργο ςασ
Φαρύκλεια Σερζητϊνου

Δαςκάλα, Υπεγθυνη Πολιτιςτικών Θεματων ΠΕ

