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Οη καζεηέο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ Παξακπζηάο, γηα ην ζρνιηθό έηνο 2014-2015, 

πινπνίεζαλ πνιηηηζηηθό πξόγξακκα ζην πιαίζην ηνπ επξύηεξνπ πξνγξάκκαηνο 

“Κνηλσληθό ρνιείν” κε ζέκα: «Ο δρόμος είτε ηη δική ηοσ ιζηορία: η ηοπική μας 

ιζηορία μέζα από ηο ΄΄μικροπεριβάλλον΄΄ ηης γειηονιάς». Η ζπληνλίζηξηα-ππεύζπλε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο  θα Οιπκπία Μπαθάιε, θηιόινγνο, θαζώο θαη νη θπξίεο Διέλε 

Αιεμαλδξή θαη Βαζηιηθή Μπάηζε, θηιόινγνη,  ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα 

ησλκαζεηξηώλ - καζεηώλ ηνπο, εληόπηζαλ ηα παξαθάησ ππνζέκαηα σο όςεηο θαη 

δηαζηάζεηο ηνπ ππό πξνζέγγηζε ζέκαηνο:  

1. Η ηζηνξία ηεο γεηηνληάο κνπ κέζα από ηα παιαηά επαγγέικαηα 

2. Η γλσξηκία κε ηελ ηζηνξία κνπ κέζα από ην όλνκα ηεο γεηηνληάο κνπ 

 

Παηδαγσγηθνί θαη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο: 

α) άζθεζε ζην νκαδηθό θαη ζπλεξγαηηθό πλεύκα  

β) αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο λα ζπγθξίλνπλ δεδνκέλα θαη λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα 

γ) ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δηθήο ηνπο επζύλεο θαη ηε δπλαηόηεηαο ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο 

γ) εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε θαη εθαξκνγή πνηθίισλ εξγαιείσλ πνπ πξνζθέξνπλ νη 

λέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε (ςεθηαθόο γξακκαηηζκόο) 

δ) ζπλεηδεηνπνίεζε εθ κέξνπο ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ όηη ε ηνπηθή ηζηνξία απνηειεί 

έλαλ από ηνπο ελαιιαθηηθνύο θαη απνδνηηθόηεξνπο ηξόπνπο πξνζέγγηζεο ηνπ 

παξειζόληνο, Γύλαηαη λα γίλεη θαη ν πην ¨βησκαηηθόο¨ 

ε) θαηαλόεζε ηεο αμίαο ησλ αξρεηαθώλ αδεκνζίεπησλ γξαπηώλ θαη πξνθνξηθώλ 

πεγώλ θαη ηεο ζπλεπαθόινπζεο γεληθόηεξεο ζπλεηζθνξάο όισλ ησλ γελεώλ ζηελ 

πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά 



ζη) έκπξαθηε δηαπίζησζε εθ κέξνπο ηεο νκάδαο όηη «κπνξώ λα εξεπλώ θαη λα 

καζαίλσ ηαπηόρξνλα» ζε ζπλάξηεζε κε ηε ... 

 

 Μέζνδν πινπνίεζεο:  

Αθνύ δεκηνπξγήζεθαλ ηα ζρεηηθά κε ην ζέκα καο θύιια εξγαζίαο θαη 

κνηξάζηεθαλ ζηηο νκάδεο 4-6 καζεηώλ, όπσο είραλ απνθαζίζεη νη ίδηνη, 

αθνινπζήζακε ηα βήκαηα πνπ καο νδήγεζαλ ζηε Μέζνδν Project (θαζνδεγνύκελε 

απηελέξγεηα) 

 

1). Δπηηόπηα κειέηε ρώξσλ θαη αλζξώπσλ ηεο γεηηνληάο 

2). Λήςε θσηνγξαθηώλ θαη βηληενζθόπεζε κε επηηόπηεο θαηνπηεύζεηο θαζώο θαη 

ζπλεληεύμεηο από παιαηόηεξνπο θαηνίθνπο, κέζα από θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή 

παξαηήξεζε. 

3). Βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, απνδειηίσζε ζρεηηθώλ παξαζεκάησλ θαη ζπζρεηηζκόο κε 

ην νπηηθναθνπζηηθό πιηθό. 

4). Οινθιήξσζε ησλ επηζθέςεσλ θαη δξάζεσλ ζε Ιζηνξηθό Αξρείν, Γξαθεία 

Μεηξνπόιεσο, Μεηξνπνιηηηθό Οηθνηξνθείν, Ιεξό Ναό Αγίνπ Γνλάηνπ, παξαδνζηαθά 

ζνθάθηα, ζπίηηα θαη δηάθνξα ζεκεία ηζηνξηθήο αλαθνξάο, κε παξάιιειε επεμεξγαζία 

ηνπ πιηθνύ πξνο δεκνζίεπζε-αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ. 

πγθέληξσζε πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ θαη πξνζπάζεηα ηαμηλόκεζήο ηνπ. Αμηνιόγεζε 

ηεο πνξείαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπαλαπξνζδηνξηζκόο ζηόρσλ.  

5). πλνιηθή επεμεξγαζία ηνπ πιηθνύ θαη δεκηνπξγία google παξνπζίαζεο, 

δηαδξαζηηθήο αθίζαο θαη ράξηε κε ηα ζπκπεξάζκαηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο 

πξνζσπηθέο εληππώζεηο ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ από ην Πξόγξακκα θαη ηελ 

εκπινθή ηνπο ζε απηό. 

6). Παξνπζίαζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζην ζύλνιν ηεο ηάμεο ηνπο 

ζηελ  Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ ηνπ ρνιείνπ. 

 

   

 

Σπκπεξάζκαηα-εληππώζεηο 

 

Οη καζεηέο ελζνπζηάζηεθαλ επεηδή ηνπο δόζεθε ε επθαηξία λα παίμνπλ επάμηα 

ην ξόιν ησλ κηθξώλ εξεπλεηώλ, λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηηο πξνεγνύκελεο γεληέο θαη 

λα ςειαθίζνπλ, θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά, πεγέο ηεξάζηηαο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη 

πλεπκαηηθήο αμίαο. Καη ην ζπνπδαηόηεξν: γλώξηζαλ, όπσο είπαλ θαη νη ίδηνη, ηελ 

αμηνζύλε ησλ πξνπαππνύδσλ ηνπο θαη απηό ηνπο ελέπλεπζε ώζηε λα ζειήζνπλ λα 



αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο θαη δξάζε ώζηε λα ιεηηνπξγνύλ σο ελεξγά κέιε ηεο 

θνηλσλίαο, βνεζώληαο ζηελ αλάδεημε ηνπ έλδνμνπ παξειζόληνο ηνπο θαη όρη κόλν. 

 

Πξνηάζεηο καζεηώλ 

 

α) Σνπνζέηεζε πηλαθίδσλ νη νπνίεο ζα αλαδεηθλύνπλ ηα ζεκεία όπνπ ηα παιαηόηεξα  

επαγγέικαηα δώξηζαλ άλζηζε ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία, ώζηε νη κλήκεο λα 

μαλαδσληαλέςνπλ θαη όια ηα κέιε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο λα επαλαζπλδεζνύλ κε ηηο 

ελίνηε μεραζκέλεο ξίδεο ηνπο, θαηαλνώληαο πόζν ζεκαληηθό είλαη θάπνηνη ρώξνη θαη 

ηξόπνη δσήο λα δηαηεξνύλ ηελ ηαπηόηεηά ηνπο. 

β) Γεκηνπξγία κηθξνύ καζεηηθνύ κνπζείνπ κε αληηθείκελα θαη πνηθίιεο πεγέο ζρεηηθέο 

κε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

  

Δπραξηζηίεο 

Δπραξηζηνύκε ζεξκά ηνλ θ. Φαξ. Παληειή, ππεύζπλν ηνπ Ιζηνξηθνύ  

Αξρείνπ Παξακπζηάο γηα ηελ άςνγε θηινμελία θαη μελάγεζε ζηνπο ρώξνπο θαη 

ηηο πεγέο. Τνλ Παηέξα Βειηζζάξην, γηα ην δαλεηζκό ηνπ βηβιίνπ ζρεηηθά κε ην 

λαό ηνπ Αγίνπ Γνλάηνπ. Τνπο θαηνίθνπο ηεο Παξακπζηάο, νη νπνίνη αγθάιηαζαλ 

ηα παηδηά θαη ηα ζηήξημαλ ζ΄απηή ηνπο ηελ πξνζπάζεηα. Τν ζύιινγν Γνλέσλ & 

Κεδεκόλσλ ηνπ ζρνιείνπ. Τηο εθπαηδεπηηθνύο Όιγα Τδακνπξάλε θαη Γήκεηξα 

Σηάκνπ γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη θσηναληηγξάθσλ από ζπάληα 

αξρεία. Τν δ/ληή ηνπ ζρνιείνπ Γεκήηξην Κνληό, ηε Σύκβνπιν θηινιόγσλ  Ν. 

Θεζπξσηίαο Μαξνύια Παπαεπζηαζίνπ, ην Σύκβνπιν Aζ. Μπαζνύλα, ηνλ 

ππεύζπλν ζρνιηθώλ δξάζεσλ Σπ. Τδόθα θαζώο θαη ην ζύιινγν θαζεγεηώλ ηνπ 

γπκλαζίνπ καο γηα ηε ζπλερή αξσγή ηνπο. 

 

Η Υπεύζπλε ηνπ Πξνγξάκκαηνο  Οη ζπκκεηέρνληεο θηιόινγνη 

 

 

Οιπκπία Μπαθάιε    Διέλε Αιεμαλδξή  Βαζ. Μπάηζε 


