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Δξεπλεηηθή Δξγαζία κε ζέκα: «Καηαγξαθή θαη Αλάδεημε 

Πξνηάζεσλ γηα ηελ Αλαβάζκηζε ηνπ Καζεκεξηλνύ Φώξνπ» 
 

   Γεκήηξεο Δπζπκίνπ, Καζεγεηήο Δηθαζηηθώλ 

 

 
Με απηήλ ηελ Δξεπλεηηθή Δξγαζία ζα επηρεηξήζνπκε λα αλαδείμνπκε «πώο επεξεάδεη 

ηνλ ηξόπν πνπ είλαη ν θόζκνο ν ηξόπνο πνπ βιέπνπκε ηνλ θόζκν» 

 

    “Η Πόλη είναι αστό ποσ είναι, γιατί οι Πολίτες είναι αστοί ποσ είναι” 

        Πλάτωνας 

     “Η Πόλη είναι κτισμένη πολιτική” 

        Αριστοτέλης 

            “Γίνε εσύ η αλλαγή ποσ θέλεις” 

                     Γκάντι 

 

Υπόδεηγκα Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο κε βάζε ην Πξώην Σρήκα ηνπ ΟΓΗΓΟΥ (Τν Θέκα  

πξνζεγγίδεηαη ζε όιεο ηνπ ηηο δηαζηάζεηο απηνηειώο από όιεο ηηο νκάδεο, κε εζσηεξηθό 

θαηακεξηζκό ησλ ππν-ζεκάησλ ηνπ) 

 

Δπηζηεκνληθό Πεδίν: Τέρλε θαη Πνιηηηζκόο 

 Ο Άλζξσπνο, από ηα αξραηόηαηα ρξόληα είρε ηελ ηάζε λα επεκβαίλεη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ, λα ην αλαπιάζεη ή λα ην θνξηίδεη ζπκβνιηθά κε θαιιηηερληθά ηνπ 

δεκηνπξγήκαηα. Απηά ππήξμαλ θνξείο εμαηξεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ – θόβνο, ειπίδα, 

ιύπε, ζξίακβνο. Υπνζπλείδεηα ίζσο κηα ηάζε γηα ηνλ εμαλζξσπηζκό ηνπ ρώξνπ θαη ηελ 

επέθηαζε ηεο επηθξάηεηαο ηνπ πξνζώπνπ. 

 Σην ζύγρξνλν αζηηθό ηνπίν, ν Άλζξσπνο ληώζεη λα απνθόπηεηαη από ην θπζηθό 

ηνπ πεξηβάιινλ θαη λα ράλεη ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηαο εθείλα πνπ νξίδνπλ θαηαγσγή, 

πξννξηζκό, ηδηαηηεξόηεηα θαη νηθεηόηεηα. Ζ Δηθαζηηθή Τέρλε, από ηηο βξαρνγξαθίεο σο 

ηα γθξάθηηη, είρε πάληα ηελ ηάζε λα εμαηνκηθεύεη θαη λα εμνηθεηώλεη ηνλ άλζξσπν κε 

ηνπο Φόβνπο θαη ηηο Διπίδεο ηνπ. Δηδηθά ην γθξάθηηη, από θίλεζε απηνεπηβεβαίσζεο ζηε 

δεθαεηία ηνπ '70, θαηαιήγεη ζηνλ 21ν αηώλα λα απνηειεί νπζηαζηηθή εηθαζηηθή πνιηηηθή 

γηα ηελ αλακόξθσζε ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ, κε ηνηρνγξαθίεο κεγάισλ δηαζηάζεσλ θαη 

θαιιηηερληθήο αμίαο θαη βέβαηα θνξείο πνιηηηζηηθώλ κελπκάησλ. Ζ ζύλδεζε ηεο Τέρλεο 

κε ηελ πεξηβαιινληηθή ζθέςε, ζηελ επνρή καο γίλεηαη όιν θαη εληνλόηεξν αίηεκα. Μέζα 

από ηε ζύλζεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ζθέςεο κε ηνλ θνηλσληθό πξνβιεκαηηζκό, νιόθιεξα 

ηκήκαηα ηεο πόιεο αλαπιάζνληαη, εμπγηαίλνληαη θαη αλαζύξεηαη ε ηδηαίηεξε κλήκε θαη 

ηαπηόηεηα ηνπ ηνπίνπ. Μέζα ζε κία ηέηνηα γεληθόηεξε δηαδηθαζία ν πνιίηεο είλαη ην 

βαζηθό θύηηαξν, πνπ κε ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ δεκηνπξγεί ηνπο 

όξνπο πνηόηεηαο δσήο, πνιύ πεξηζζόηεξν δε ν λεαξόο πνιίηεο, ν καζεηήο ζηελ απαξρή 

ηεο ζπλείδεζεο ηνπ εαπηνύ ηνπ ζε έλα επξύηεξν πιαίζην δεκνθξαηίαο. 
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Ι. Δκπιεθόκελα Μαζήκαηα θαη Γηδαθηηθνί Σηόρνη 

      

Α) Πεδίν Δηθαζηηθώλ Μαζεκάησλ 

Σθνπόο: Να αλαπηύμνπλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζθέςε θαη 

ζπλείδεζε, ώζηε λα θαηαλννύλ, λα παξεκβαίλνπλ, λα αλαπηύζζνπλ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή 

ζρέζε κε ηνλ θαζεκεξηλό ρώξν. Να αζθεζνύλ ζηελ απηελέξγεηα, όπσο θαη ζηε ζπιινγηθή 

εξγαζία, λα απνθηήζνπλ ελεξγεηηθή ζρέζε κε ηε δσή ηνπο. Να κάζνπλ λα ρεηξίδνληαη ηε γλώζε 

θαη ηελ θαιιηηερληθή επαηζζεζία έηζη ώζηε λα γεθπξώλνπλ ην ξεαιηζκό κε ηε θαληαζία.  

 

Δηδηθόηεξνη Σηόρνη: Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηδηαίηεξεο πξαθηηθέο ηεο θαιιηηερληθήο 

δηεξγαζίαο, όπσο: 

α) Παξαδνζηαθέο ηερληθέο αλαπαξαζηαηηθνύ ζρεδίνπ, ρξώκαηνο. 

β) Γεκηνπξγηθό απηνζρεδηαζκό κέζα από δσγξαθηθή, θνιάδ, κεηθηέο ηερληθέο, γιππηηθή, 

θαηαζθεπή καθέηαο θιπ., 

γ) Δκπινθή κε δίθηπα θαη νπηηθναθνπζηηθά κέζα, 

δ) Σρεδίαζε (design) ρξεζηηθώλ αληηθεηκέλσλ,  

ε) Γεκόζηα εηθαζηηθή παξέκβαζε, 

ζη) Γηνξγάλσζε έθζεζεο. 

Να κειεηήζνπλ ηηο θνηλσληθέο, ηζηνξηθέο, νηθνλνκηθέο, αηζζεηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο 

παξακέηξνπο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία ηνπ θαζεκεξηλνύ ρώξνπ θαη λα 

αμηνπνηήζνπλ παξαδείγκαηα από ηελ Ηζηνξία ηεο Τέρλεο. 

 

Β) Πεδίν Αλζξσπηζηηθώλ Μαζεκάησλ (Τνπηθή Ιζηνξία θαη Έθζεζε-

Έθθξαζε).  

Τνπηθή Ηζηνξία 

 

Σηόρνο: Να κάζνπλ νη καζεηέο ζηνηρεία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο κέζα από ηελ παξαηήξεζε 

ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ θαη ηε ζπζρέηηζε ησλ ιέμεσλ θαη ησλ νλνκαζηώλ κε ηζηνξηθνύο, 

θνηλσληθνύο θαη γεσγξαθηθνύο παξάγνληεο. Μέζα από ηελ θαηαλόεζε ηεο ηζηνξηθήο 

δηάζηαζεο θαη ηελ παξαηήξεζε ηεο εμέιημεο ηνπ ζύγρξνλνπ ηνπίνπ νη καζεηέο ζα 

θαηαζηνύλ ηθαλνί λα παίξλνπλ θξηηηθή ζέζε απέλαληη ζε βαζηθά αηζζεηηθά δεηήκαηα ηεο 

δεκόζηαο δσήο θαη λα δηακνξθώλνπλ ηζόηηκα θαη ππεύζπλα ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζηάζεηο 

όζν θαη πξαθηηθέο. Παξάιιεια, ε δηεξεύλεζε ηεο ηνπηθήο Ηζηνξίαο κέζα από 

πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο πεγέο ζα δώζεη θίλεηξα ζηνπο καζεηέο γηα λα 

εμνηθεησζνύλ κε ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. 

 

Έθζεζε – Έθθξαζε 

Σηόρνο: Να κπνξνύλ λα απνθαιύπηνπλ κέζα από ηε γιώζζα ηε ζθνπνύκελε θαη ηελ 

πξαγκαηηθή Ηζηνξία ελόο ηόπνπ. Να αλαδεηρζεί ε αθεγεκαηηθή δπλαηόηεηα ηνπ ηόπνπ. 

Να αλαπηύμνπλ πξνβιεκαηηζκνύο θαη λνήκαηα κέζα από δεκόζηα ζπδήηεζε. Μέζα από 

ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία λα εμαζθεζνύλ ζηελ παξαγσγή ηεθκεξησκέλσλ θεηκέλσλ κε 

ζηόρν ηελ θξηηηθή παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ.  

 

Γ. Πεδίν Πεξηβάιινλ θαη Αεηθνξία.  

Ζ Δξεπλεηηθή Δξγαζία ζηνρεύεη κέζα από ηελ κειέηε θαη θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

ηνπηθνύ πεξηβάιινληνο ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ζθέςεο θαη ζπλείδεζεο 

ησλ καζεηώλ, ώζηε λα θαηαλννύλ, λα αλαιύνπλ θαη λα εξκελεύνπλ ηα θαηλόκελα ηεο 
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πόιεο, ηηο ηδηαίηεξεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθώλνπλ, θαηά ηνλ 

έλα ή ηνλ άιιν ηξόπν, ην ρώξν κέζα ζηνλ νπνίν δνύκε.  

 

Γ. Πεδίν Θεαηξηθήο Αγσγήο 

Σηόρνο: Ζ βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, θπζηθνύ θαη αζηηθνύ, κε 

εηδηθόηεξν ζηόρν ηελ θαηαλόεζε ηεο πξόζθαηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο. Οη καζεηέο 

θαη νη καζήηξηεο, κέζα από ηελ ρξήζε ηερληθώλ ηνπ εθαξκνζκέλνπ ζεάηξνπ, ζα 

επηρεηξήζνπλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα «λνηώζνπλ» ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνύλε, κέζα 

από ην πξίζκα ηνπ ρξόλνπ πνπ πεξλάεη. Θα επηρεηξήζνπλ νη ίδηνη λα «δσληαλέςνπλ» 

δεκηνπξγηθά ην παξειζόλ, πξνζεγγίδνληάο ην γλσζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά. Μέζα από 

ην παηρλίδη ξόισλ, ζα θάλνπλ έλα ηαμίδη ζην ρξόλν, αιιειεπηδξώληαο σο ηαμηδηώηεο κηαο 

άιιεο επνρήο, κε ηνπο ζύγρξνλνπο θαηνίθνπο. 

 

Δ. Πεδίν Μνπζηθήο αγσγήο 

  

Σηόρνο: Ζ αλάδεημε ηεο θξπκκέλεο δηάζηαζεο ηεο κνπζηθήο γύξσ καο, όπσο 

θσδηθνπνηείηαη ζηνπο ήρνπο ηεο θύζεο, ηεο πόιεο, αιιά θαη ηα ρξώκαηα γύξσ θαη ηηο 

γιππηηθέο θόξκεο πνπ αληηθξύδνπκε ζην πεξηβάιινλ καο. Ζ εμεύξεζε ζπγγελεηώλ πνπ 

ππάξρνπλ αλάκεζα ζηε κνπζηθή, ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο, αιιά θαη ηελ αξρηηεθηνληθή θαη 

ηα καζεκαηηθά. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο δπλαηόηεηαο ησλ καζεηώλ λα παξάγνπλ έλα κνπζηθό 

έξγν ην νπνίν λα κπνξεί ζπλνκηιεί κε ην ρώξν. 

 

        “Υπάξρνπλ, ινηπόλ δύν ηέρλεο, αξρηηεθηνληθή θαη κνπζηθή, πνπ πεξηθιείνπλ ηνλ 

άλζξσπν κέζα ζηνλ άλζξσπν, ή θαιύηεξα, πνπ πεξηνξίδνπλ ην πιάζκα κέζα ζην έξγν ηνπ, 

θαη ηελ ςπρή κέζα ζηηο πξάμεηο ηεο ή ζηα γελλήκαηα ησλ πξάμεώλ ηεο, θαζώο ήηαλ 

άιινηε ην θνξκί καο πιόθιεηζηα κεο ζηα δεκηνπξγήκαηα ηνπ καηηνύ ηνπ, θαη 

πεξηηξηγπξηζκέλν από όξαζε. Από δύν ηέρλεο θαη κε δύν ηξόπνπο, πεξηθιείεηαη θαλείο 

κέζα ζε λόκνπο θαη ζειήζεηο εζσηεξηθέο, παξαζηεκέλεο ζε έλα πιηθό ή ζην άιιν, ζηελ 

πέηξα ή ζηνλ αέξα... Τη είπακε; Τν θνηλό ζηνηρείν πνπ έρνπλ νη δύν ηέρλεο είλαη πσο 

επηβάιινπλ ζηελ πέηξα θαη κεηαδίδνπλ ζηνλ αέξα, λνεηέο κνξθέο, πνπ δε κηκνύληαη παξά 

όζν ην δπλαηό ιηγόηεξν...”        Paul Valery 

 

Γηάλλεο Ξελάθεο 

 

        Αλ θαη είλαη πεξηζζόηεξν γλσζηόο σο ζπλζέηεο, ν Γηάλλεο Ξελάθεο ζπνύδαζε 

πνιηηηθόο κεραληθόο ζηελ Διιάδα θαη ηαμίδεςε ζην Παξίζη ην 1947, όπνπ βξέζεθε λα 

εξγάδεηαη ζην γξαθείν ηνπ Le Corbusier. Τν πιένλ δηάζεκν ζρέδην θηηξίνπ ηνπ ήηαλ ην 

πεξίπηεξν Philips, γηα ηελ παγθόζκηα έθζεζε ηνπ 1958 ζηηο Βξπμέιιεο. Σε απηό ην 

έξγν, ν Ξελάθεο κπόξεζε λα εμεξεπλήζεη πιήξσο ηα καζεκαηηθά ησλ ππεξβνιηθώλ 

παξαβνινεηδώλ θαη ηνλ ηξόπν θαηα ηνλ νπνίν ε κνπζηθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηε δεκηνπξγία θόξκαο. 
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Β. Καληίλζθη: Ήρνο θαη Δηθόλα 

 Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηα ρξώκαηα θαη ηνπο ήρνπο, ε κπζηηθή ζπλήρεζε εηθαζηηθήο 

θαη κνπζηθήο εκπεηξίαο, έκειιε λα είλαη ην ζεκέιην ηεο ηέρλεο ηνπ, πνπ ζα ζπλδύαδε ην 

νξζνινγηθό κε ην κπζηηθηζηηθό ζηνηρείν... 

 Γηα ην Βαζίιη Καληίλζθη ήηαλ επηηαθηηθή αλάγθε λα κηκεζεί ε δσγξαθηθή ηε 

κνπζηθή: κόλν ηόηε ζα απειεπζεξσζεί από ηε παξαζηαηηθόηεηα θαη ζα δηεπξύλεη ηηο 

εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο ηεο εηθαζηηθήο γιώζζαο. 

 Σην βηβιίν ηνπ Γηα ην πλεπκαηηθό ζηελ ηέρλε - επεξεαζκέλν από ηε γεξκαληθή 

ηδεαιηζηηθή θηινζνθία ησλ Καλη, Φίρηε, Σέιηλγθ θαη από ηε δηάρπηε ζηνπο 

θαιιηηερληθνύο θύθινπο αληίζεζε ζηνλ ζεηηθηζκό- ζεσξεί δεδνκέλε κηα εζσηεξηθή 

ζρέζε κεηαμύ κνπζηθήο θαη δσγξαθηθήο. 

 Ζ κνπζηθή δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα πεξηγξάθεη ηελ εμσηεξηθή 

πξαγκαηηθόηεηα θαη, όπσο ην κνπζηθό έξγν βαζίδεηαη ζηνλ ξπζκό θαη ην ηνληθό ύςνο 

ησλ ήρσλ, έηζη θαη ε δσγξαθηθή ζα έπξεπε λα πεξηνξηζηεί ζηα απόιπηα αιεζηλά ηεο 

ζηνηρεία: ην ζρέδην θαη ην ρξώκα. 

 Γηα ηνλ Καληίλζθη, ζρέδην θαη ρξώκα είλαη ε κόλε πξαγκαηηθόηεηα πνπ γλσξίδεη 

ε δσγξαθηθή. Γελ είλαη, ινηπόλ, ηπραίν πνπ ραξαθηήξηδε ηε δνπιεηά ηνπ “κεγάιν 

ξεαιηζκό”. Ο Καληίλζθη έβιεπε ηα ρξώκαηα θαη ηηο θόξκεο ηνπ ζαλ “ήρνπο” θαη 

“δνλήζεηο”. Μηινύζε γηα “κεισδηθέο”, απιέο δειαδή, κνξθέο θαη γηα “ζπκθσλίεο”, 

δειαδή ζύλζεηεο. 

 

 Ζ Τέρλε ηνπ, δελ είλαη άζθνπε δεκηνπξγία αιιά απόπεηξα επαηζζεηνπνίεζεο, 

αλάπηπμεο ηεο αλζξώπηλεο ςπρήο, "έθθξαζε πλεπκαηηθήο ελόξαζεο". 

 

«Ωξαίν είλαη εθείλν πνπ πεγάδεη από κηα εζσηεξηθή αλαγθαηόηεηα.  

Ωξαίν είλαη εθείλν πνπ είλαη εζσηεξηθά σξαίν». 
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Οη δξαζηεξηόηεηεο ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο εμειίζζνληαη θπθιηθά α) από ηε 

ζρνιηθή ηάμε -όπνπ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζπλνκηινύλ, αληαιιάζζνληαο απόςεηο, 

ζθέςεηο θαη εκπεηξίεο, κε βάζε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα β) ζην πεδίν -όπνπ νη καζεηέο 

θαη νη καζήηξηεο ζπιιέγνπλ καξηπξίεο πνπ δηεπθξηλίδνπλ πηπρέο ησλ εξεπλεηηθώλ 

εξσηεκάησλ θαη ηηο θαηαγξάθνπλ ζε ζεκεηώζεηο ή ζε θαζεηόθσλα, ζε θσηνγξαθίεο θαη 

ζε βίληεν θαη γ) ζηε ζρνιηθή ηάμε -όπνπ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο  ζρνιηάδνπλ θαη 

νξγαλώλνπλ ηηο καξηπξίεο θαη επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα, ώζηε λα αλαδπζεί ζηαδηαθά 

ε ζπλνιηθή θαη πινύζηα εηθόλα ηεο πξαγκαηηθόηεηαο κε ππξήλα ην ζέκα ηεο 

Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο, πάλσ ζην νπνίν νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο δηαιέγνληαη θαη 

δηαβνπιεύνληαη. 

Γηα λα έρεη ε Δξεπλεηηθή Δξγαζία κηαλ εζσηεξηθή ζπλνρή θαη λα ζπγθξνηεί 

λόεκα γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο, νη δξαζηεξηόηεηεο εθηπιίζζνληαη ζηαδηαθά 

θαη κεζνδηθά κέζα από ηξία ζηάδηα.  

Σην πξώην ζηάδην, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο αλαδεηνύλ, αλαθαιύπηνπλ θαη 

απνηππώλνπλ ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρώξνπ ηεο δσήο ηνπο. Σην δεύηεξν 

ζηάδην, πξνζεγγίδνπλ ηα θπζηθά, πξαγκαηνινγηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ρώξνπ ηεο δσήο ηνπο, θάησ από ην θξηηηθά εξκελεπηηθό βιέκκα ησλ ζπκπνιηηώλ ηνπο. 

Σην ηξίην ζηάδην, ηέινο, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο απνθαζίδνπλ, ζπλεθηηκώληαο ην 

ιόγν ησλ ζπκπνιηηώλ ηνπο, γηα ηηο απαξαίηεηεο παξεκβάζεηο θαη ηηο αλαβαζκίζεηο πνπ 

ζα βειηίσλαλ ηελ αηζζεηηθή ηνπ ρώξνπο ηεο δσήο ηνπο θαη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ, 

δξνπλ πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε.  
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Πξώην Σηάδην 

Γξαζηεξηόηεηεο 

Σηόρνο: Να ππνγξακκίζνπκε ηηο αξεηέο, ηε ρξεζηκόηεηα θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ. Να αληηιεθζνύλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ηελ 

πόιε -πεδίν ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο εκπεηξίαο- σο έλα πιαίζην όπνπ δηακνξθώλνληαη νη 

πνιίηεο, νη ηδέεο θαη νη απόςεηο ηνπο, ηα πξόηππα θαη νη αμίεο ηνπο. Να ηελ αληηιεθζνύλ 

θαη σο έλα πεδίν αλζξώπηλεο αιιειεπίδξαζεο, απ‟ όπνπ λέεο ηδέεο κπνξνύλ λα 

γελλεζνύλ, λέα ξεύκαηα ζθέςεο κπνξνύλ λα δηακνξθσζνύλ, λέα θνηλσληθά θηλήκαηα 

κπνξνύλ λα εθθξαζηνύλ θαη λένη θνηλσληθνί ζρεδηαζκνί λα αλαδπζνύλ. Να 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ, όηη ε πόιε δελ είλαη έλαο ρηηζκέλνο ρώξνο όπνπ απιά ζπλνηθνύλ 

άλζξσπνη, νύηε κηα δηνηθεηηθή ελόηεηα ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ζπκβηώλνπλ αιιά έλα 

δεκηνύξγεκα πνιύπινθσλ αλζξώπηλσλ ζπλεξγαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ κε ηε ζεηξά 

ηνπ αλαδεκηνπξγεί ην ρώξν θαη ηνλ άλζξσπν θαη ηαπηόρξνλα ηνπο όξνπο θαη ηηο 

ζπλζήθεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ηνλ κεηαζρεκαηίζνπλ. Να πξνζεγγίζνπλ εξκελεπηηθά 

θαη θξηηηθά ηα πνιηηηζκηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά, λα ζθεθηνύλ ηξόπνπο θαη κέζα 

πξνθεηκέλνπ λα παξέκβνπλ δεκηνπξγηθά. 

  

Οη καζεηέο εξεπλνύλ ηελ πόιε ηνπο, σο ρώξν, αλζξώπηλν δεκηνύξγεκα θαη εκπεηξία πνπ  

ζπλαξζξώλεη ην θπζηθό θαη ην ηερλεηό, ην πιηθό θαη ην κε πιηθό, ην δεκόζην θαη ην 

ηδησηηθό, ην παξειζόλ θαη ην κέιινλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπγθεληξώλνπλ καξηπξίεο πεδίνπ, νη νπνίεο αθνξνύλ  

α) ζηνλ θηηζκέλν ρώξν (θηίξηα ηδησηηθά θαη δεκόζηα),  

β) ζηνπο ειεύζεξνπο δεκόζηνπο ρώξνπο (πιαηείεο, πάξθα, δξόκνπο θαη πεδνδξόκηα),  

γ)  ζηα ίρλε ηνπ παξειζόληνο (κλεκεία, αξραηνινγηθνί ρώξνη, κνπζεία),  

δ) ζηνπο πνιίηεο (ζην δξόκν, ζηα Μέζα Μεηαθνξάο, ζηε δνπιεηά, ζηε δηαζθέδαζε),  

ε) ζηε ζύγρξνλε ζπκβνιηθή επηθνηλσλία θαη έθθξαζε (γισζζηθή, εηθαζηηθή, 

ηερλνινγηθή).  

Σπκπιεξώλνπλ ηηο καξηπξίεο πεδίνπ, κε βηβιηνγξαθηθέο έξεπλεο θαη πεξηεγήζεηο ζην 

δηαδίθηπν.  

Αμηνπνηνύλ ηηο καξηπξίεο πεδίνπ θαη ηηο βηβιηνγξαθηθέο έξεπλεο  

α) γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηνλ «πνιηηηζκηθό ράξηε» ηεο πόιεο «επί ράξηνπ»,  

β) γηα λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηνλ «πνιηηηζκηθό ράξηε» ηεο πόιεο ηνπο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή θαη εκπινπηηζκέλν κε θίλεζε, ρξώκαηα, ήρνπο θαη ζρόιηα θαη, εληέιεη, 

γ) γηα λα αλαζύξνπλ ην θξπκκέλν λόεκα ηεο πόιεο θαη λα «πξνζσπνπνηήζνπλ» ην ρώξν. 

 

 Ο δεκόζηνο ρώξνο απνηειεί έλα πεδίν δηαπξαγκάηεπζεο ησλ θνηλσληθώλ θαη 

αηζζεηηθώλ αμηώλ. Οξίδεη ηηο ζπλζήθεο όζκσζεο αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά θνηλσληθά 

ππνθείκελα θαη ζπκβνιηθήο δηάρπζεο ηεο κηαο επνρήο ζηελ άιιε, εθόζνλ ζπλππάξρνπλ 

κέζα ηνπ δηάθνξεο ηζηνξηθόηεηεο. Αληαλαθιά πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο 

εμνπζίεο ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ. Δίλαη ν ηόπνο όπνπ θνξείο 

ηδησηηθήο ηαπηόηεηαο θαη ζπιινγηθνύ λνήκαηνο δηαπιέθνληαη θαη εθηίζεληαη αλνηθηά 

επί δεκνθξαηηθνύ, πεπξαγκέλνπ ρώξνπ. Καη' απηόλ ηνλ ηξόπν, ν δεκόζηνο ρώξνο 
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δηαπιάζεη ηηο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ησλ πνιηηώλ θαη θαζνξίδεη ηνλ ηξόπν θαηά ηνλ 

νπνίν απηνί αιιειεπηδξνύλ θαη ζπζρεηίδνληαη κε ην ζύλνιν ηεο θνηλσλίαο. Ζ πόιε 

απνηειεί έλα ελδηαίηεκα εληόο ηνπ νπνίνπ ην ζύλνιν ζπλζέηεη, αλαπαξάγεη ή θαη 

θαηαιύεη ηηο θνηλσληθέο ζπκβάζεηο. 

 Ζ εηθόλα ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ απνηειεί ην πξντόλ όισλ απηώλ ησλ αθεγήζεσλ, 

θέξνληαο ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ηδενινγία ηεο θνηλσλίαο  πνπ ηε δεκηνύξγεζε. 

Δληόο απηνύ ηνπ πιαηζίνπ, ε δεκόζηα ηέρλε δηαπξαγκαηεύεηαη ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα 

ζε δύν θαηαζηάζεηο; ζηελ νπδέηεξε δώλε, εθεί όπνπ θαλείο δελ έρεη θπξηόηεηα (no 

man's land), θαη ζηελ επηθξάηεηα ηνπ θαζελόο. 

                                                                                       

“Ο δεκόζηνο αζηηθόο ρώξνο παξαδνζηαθά θνπβαιάεη έλα δπλακηθό πνπ παξαπαίεη 

αλάκεζα ζηνλ θνκθνξκηζκό θαη ηελ νπηνπία, ελόο θόζκνπ δηεπθνιύλζεσλ είηε νλείξσλ.”                                             

Walter Benjamin 

 

Κξηηήξην αμηνιόγεζεο δξαζηεξηνηήησλ: Σε απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο αμηνινγείηαη ε 

ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ λα αμηνπνηνύλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, λα δεκηνπξγνύλ λέεο 

εκπεηξίεο, λα αλαηξέρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία θαη λα αλαζπλζέηνπλ, δηαινγηθά θαη κε ειεπζεξία 

ζθέςεο θαη έθθξαζεο, ην ρώξν θαη ην λόεκά ηνπ εξκελεπηηθά θαη θξηηηθά. 

 

Γεύηεξν Σηάδην 

Σηόρνο: Να αληηιεθζνύλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο όηη ε πόιε καο έρεη ηόζα 

δηαθνξεηηθά πξόζσπα, όζα θαη νη άλζξσπνη πνπ ηελ θαηνηθνύλ. Μέζα από ηελ 

δηεξεύλεζε ηνπ παξειζόληνο νη καζεηέο/ηξηεο ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ν ρώξνο 

εμειίζζεηαη ζηνλ ρξόλν θαη ε εμέιημε απηή βξίζθεηαη ζε αιιειόδξαζε κε ηελ θνηλσληθή 

νξγάλσζε.  

 

Γξαζηεξηόηεηεο  

Α. Πνηα είλαη ε ζρέζε ησλ ζπκπνιηηώλ καο κε ηνλ ρώξν πνπ δνύκε; 

Μνηξαδόκαζηε ηνλ ίδην ρώξν κε πνιινύο αλζξώπνπο δηαθνξεηηθήο ειηθίαο, θύινπ, 

θνηλσληθήο θαη εζληθήο πξνέιεπζεο, επαγγεικαηηθήο ηδηόηεηαο θαη πιήζνο άιισλ 

δηαθνξεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. Πνηά είλαη ε γλώκε ηνπο γηα ηνλ ρώξν πνπ δνύκε, πνηά 

πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά, ηη ζα ήζειαλ λα αιιάμεη;  

Όια απηά είλαη εξσηήκαηα πνπ ζα πξνζπαζήζεηε λα δηεξεπλήζεηε κέζα από κηα έξεπλα. 

Ζ θάζε νκάδα ζα δηεξεπλήζεη δηαθνξεηηθά πιεζπζκηαθά δείγκαηα. Γηα παξάδεηγκα: 

- Οκάδα λέσλ αλζξώπσλ (ειηθίαο 15-25 εηώλ). 

- Οκάδα ελήιηθσλ εξγαδόκελσλ (ειηθίαο 35-55 εηώλ) 

- Οκάδα επηζθεπηώλ από άιιεο ρώξεο (παιηλλνζηνύληεο, ηαμηδηώηεο, θ.α.) 

Ζ θάζε πιεζπζκηαθή νκάδα ζα ζπλεηζθέξεη ηε δηθή ηεο νπηηθή γηα ηνλ δεκόζην ρώξν 

θαη ηελ ρξήζε ηνπ. Γηα ην ζθνπό απηό θξνληίζηε όιεο ηηο νκάδεο λα εμεηάζεηε ζέκαηα 

όπσο ηνλ ηξόπν πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ρώξν, πώο ζρεηίδεηαη ν ρώξνο κε ηελ θνηλσληθή 
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ηνπο δσή, αλ ν ρώξνο ηνπο ηθαλνπνηεί αηζζεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά. Δπίζεο κελ 

παξαιείςεηε λα αλαδεηήζεηε κέζα από ηα εξσηεκαηνιόγηα ζαο πξνηάζεηο θαη επηζπκίεο 

γηα βειηίσζε.  

 

 

Δξσηεκαηνιόγην γηα λένπο: 

 

Ζιηθία: ………    Φύιν: ……..  

o Πνην είλαη ην πην αγαπεκέλν ζνπ ζεκείν ζηελ πόιε; 

…………………………………………………………………………………………… 

o Πνύ ζπλαληάο ηνπο θίινπο ζνπ ή ηηο θίιεο ζνπ;  

……………………………………………………………………………………………… 

o Μπνξείο λα καο πεηο δύν αγαπεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ θάλεηε κε ηελ παξέα ζνπ ζην 

ζεκείν πνπ ζπλεζίδεηε λα ζπλαληηέζηε; 

…………………………………………………………………………………….. 

o Τη είλαη απηό πνπ ζε δπζαξεζηεί ζηνλ δεκόζην ρώξν πνπ ζπλεζίδεηο λα θηλείζαη; 

…………………………………………………………………………………………… 

o Τη είλαη απηό πνπ ζα ήζειεο λα αιιάμεηο;  

………………………………………………………………………………………. 

o Πώο ζα κπνξνύζεο λα δηεθδηθήζεηο απηέο ηηο αιιαγέο; 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Δξσηεκαηνιόγην γηα ελήιηθνπο: 

 

Ζιηθία: ……… Φύιν: ……………. Δπάγγεικα: ……………………… 

Παηδηά, Δγγόληα (;): ………………………………. 

 

o Πνην είλαη ην πην αγαπεκέλν ζαο ζεκείν ζηελ πόιε; 

………………………………………………………………………………………… 

o Βγαίλεηε βόιηα ζηελ πόιε/ζηε γεηηνληά ζαο; 

…………………………………………………………………………………………. 

o Από ηηο παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο πνηεο από απηέο θάλεηε πην ζπρλά ζηελ γεηηνληά 

ζαο/ζηελ πόιε ζαο; 

 Πνηέ 1 θνξά 

ην κήλα 

2 θνξέο ην 

κήλα 

1 θνξά ηελ 

εβδνκάδα 

Κάζε κέξα 

Χώληα      

Βόιηα κε ηα 

πόδηα 

     

Έμνδνο γηα 

ςπραγσγία  

     

Άζιεζε      

Παηδηθή ραξά      

Άιιν 

………………. 

     

 

o Πνηα θαηά ηε γλώκε ζαο είλαη ηα πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηεο πόιεο/ηεο γεηηνληάο 

ζαο; 

……………………………………………………………………………………………… 
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o Τη είλαη απηό πνπ ζαο δπζαξεζηεί θαη ζα ζέιαηε θαηά πξνηεξαηόηεηα λα αιιάμεη ζηελ 

πόιε/ζηελ γεηηνληά ζαο; 

……………………………………………………………………………………………… 

o Με πνην ηξόπν ζα κπνξνύζαηε λα ζπκβάιεηε ζηηο αιιαγέο πνπ ρξεηάδεηαη ε πόιε ζαο; 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Δξσηεκαηνιόγην γηα επηζθέπηεο από άιιεο ρώξεο 

 

Ζιηθία: …………… Φύιν: ……………. Φώξα πξνέιεπζεο: ………………. 

Φξόλνο παξακνλήο ζηελ Διιάδα: ……………………….. 

 

o Υπάξρεη θάπνην ζηνηρείν ζην δεκόζην ρώξν πνπ ζαο εληππσζίαζε όηαλ πξσηνήξζαηε 

ζηελ Διιάδα; 

……………………………………………………………………… 

o Πνην είλαη ην πην αγαπεκέλν ζαο ζεκείν ζηελ πόιε; 

…………………………………………………………………………….. 

o Βγαίλεηε βόιηα ζηελ πεξηνρή όπνπ κέλεηε; 

………………………………………………………………………………………… 

o Πνηα θαηά ηε γλώκε ζαο είλαη ηα πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ βιέπεηε ζηελ πόιε; 

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

o Τη είλαη απηό πνπ θπξίσο ζαο δπζαξεζηεί θαη ζα ζέιαηε θαηά πξνηεξαηόηεηα λα αιιάμεη 

ζηελ πεξηνρή; 

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

o Με πνην ηξόπν ζα κπνξνύζαηε λα ζπκβάιεηε ζηηο αιιαγέο πνπ ρξεηάδεηαη ε πόιε; 

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

 

 

 Αθνύ ζπιιέμαηε ηα εξσηεκαηνιόγηα ε θάζε νκάδα ζα επεμεξγαζηεί ηα ζηνηρεία ηεο σο 

εμήο: 

 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ θαη δεκηνπξγία ζηαηηζηηθώλ πηλάθσλ. 

 Σπγθξηηηθή κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ αλά πιεζπζκηαθή νκάδα (ππάξρνπλ 

δηαθνξέο/νκνηόηεηεο σο πξνο ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ; Πνηεο είλαη 

νη επηζπκίεο θαη νη αλάγθεο γηα αιιαγή;)  

Ζ θάζε ππν-νκάδα ζα ζπληάμεη κηα κηθξή αλαθνξά γηα ηα επξήκαηα ηεο. Φξνληίζηε λα 

πεξηιάβεηε ζηελ αλάιπζε: Γεληθό ζρόιην γηα θάζε εξώηεζε βαζηζκέλν ζηελ 

επηθξαηνύζα απάληεζε, παξνπζίαζε ησλ πνζνζηώλ ζε θάζε επηινγή, έλα κηθξό ζρόιην 

γηα θάζε απάληεζε (ηη πηζηεύεηε γηα ην απνηέιεζκα, ηα αίηηα πνπ νδεγνύλ ζε απηή ηελ 

απάληεζε, ελδερόκελεο ζπλέπεηεο θ.ι.π.).  
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Αθνύ αλαιύζεηε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζαο παξνπζηάζηε ηα ζηελ νινκέιεηα ηνπ 

Τκήκαηνο θαη ζπγθξίλεηε ηα κε απηά ησλ άιισλ νκάδσλ. Τη ζα ιέγαηε σο Τκήκα γηα ηα 

παξαθάησ ζέκαηα; 

 ελδηαθέξνληαη νη πνιίηεο γηα ηνλ ηόπν ηνπο; 

 έρνπλ ηε ζέιεζε ή ηε δπλαηόηεηα ή ηε γλώζε λα επέκβνπλ νη ίδηνη ζηα δεηήκαηα 

ηεο πόιεο ηνπο; 

 ππάξρεη θνηλόο ηόπνο πξνβιεκαηηζκνύ γηα όιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο; 

 ππάξρνπλ ηξόπνη επίιπζεο απηώλ ησλ δεηεκάησλ; (πνιηηηθνί, θνηλσληθνί, 

δηνηθεηηθνί επηθνηλσληαθνί) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Πώο ήηαλ παιηά ε πόιε/ε γεηηνληά καο; 

Πξν

θεηκ

έλνπ 

λα 

δηαπη

ζηώ

ζνπκ

ε ηελ 

εμέιη

με 

Δλδηαθέξνπζεο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο πνιηηώλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνύ 

ρώξνπ ζα βξείηε ζηηο παξαθάησ ηζηνζειίδεο:  

Ο ηζηνρώξνο ιέγεηαη «Φαληάζνπ ηελ πόιε» (Imagine the city) θαη είλαη έλαο 

ειεθηξνληθόο ρώξνο ζπλάληεζεο πνιηηώλ θαη εηδηθώλ κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηνπ 

αζηηθνύ ηνπίνπ. Σηνλ ίδην ηζηνρώξν ζα βξείηε (ζηελ θαξηέια „ζέκαηα πόιεσλ‟) θαη 

έλα θόξνπκ πνπ θηινμελεί πξνηάζεηο γηα ηνπία πόιεσλ ηα νπνία δεηνύλ πηνζεζία…  

http://www.imaginethecity.gr/pages/index.php 

Μπνξείηε λα ζπλεξγαζηείηε κε απηό ηνλ ηζηνρώξν ή λα δεκηνπξγήζεηε έλα δηθό ζαο 

κε παξόκνην ζθεπηηθό.  

Παξάδεηγκα πξνηάζεσλ γηα ηελ πόιε: Ο παξαθάησ δηαγσληζκόο απνηέιεζε 

πιαηθόξκα αιιειεπίδξαζεο ηνπ πνιίηε κε ηελ εηθόλα ηεο πόιεο, έζησ θαη ζε επίπεδν 

ηδεώλ http://www.athensbenchmark.com/  

Δθηόο από ην δηαγσληζηηθό θνκκάηη εδηαθέξνπζεο ηδέεο κπνξεί λα δώζεη θαη ην 

εζεινληηθό πξόγξακκα γηα ηελ πηνζέηεζε θαη αλάπιαζε ησλ παγθαθηώλ ηεο πόιεο.  

 

 Υπόδεηγκα νδεγνύ ζπλέληεπμεο: 

- Πόηε θαη πνπ γελλεζήθαηε; 

- Όηαλ ήζαζηαλ παηδί παίδαηε ζηνπο δξόκνπο θαη ζηηο πιαηείεο; 

- Μπνξείηε λα ζπκεζείηε από ηα παηδηθά ζαο ρξόληα εθδειώζεηο πνπ γίλνληαλ 

ζηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο ηεο πόιεο/ηεο γεηηνληάο ζαο;  

- Πνην ήηαλ ην αγαπεκέλν ζαο ζεκείν ζηελ πόιε; 

- Πνηα είλαη ε κεγαιύηεξε αιιαγή πνπ έρεη ζπκβεί ζηελ πόιε ζαο από ηόηε πνπ 

ήζαζηαλ εζείο παηδί ή λένο; 

- Θεσξείηε όηη ε πόιε ζαο έρεη αιιάμεη πξνο ην θαιύηεξν ή πξνο ην ρεηξόηεξν; 

Γηαηί; 

  

 

http://www.imaginethecity.gr/pages/index.php
http://www.athensbenchmark.com/
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ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ νη αλακλήζεηο ησλ ειηθησκέλσλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ζα καο είλαη 

πνιύηηκεο.  

Σπδεηείζηε ζηηο νκάδεο ζαο γηα ην ηη ζέιεηε λα κάζεηε από ηνπο ειηθησκέλνπο 

ζπκπνιίηεο ζαο θαη νξγαλώζηε έλαλ νδεγό ζπλέληεπμεο. Φξνληίζηε λα επηιέμεηε γηα ην 

δείγκα ζαο αλζξώπνπο νη νπνίνη έρνπλ δήζεη όιε ή ηελ πεξηζζόηεξε δσή ηνπο ζηελ 

πεξηνρή πνπ κειεηάηε.  

 

Μόιηο νινθιεξώζεηε ηνλ νδεγό είζηε έηνηκνη γηα λα πινπνίεζε ηηο ζπλεληεύμεηο ζαο.  

Δίλαη πνιύ βνεζεηηθό λα καγλεηνθσλήζεηε ηηο ζπλεληεύμεηο. Σηε ζπλέρεηα αθνύ ηηο 

αθνύζεηε πξνζεθηηθά, απνκαγλεηνθσλήζηε ηα θνκκάηηα ηα νπνία ζεσξείηε ζεκαληηθά 

(απαληνύλ ζηηο εξσηήζεηο ζαο ή αλαθέξνληαη ζε άιια ζέκαηα ηα νπνία δελ είραηε 

πξνβιέςεη λα ξσηήζεηε, αιιά αλαδύζεθαλ θαηά ηε ζπλέληεπμε θαη θξίλεηε όηη είλαη 

ρξήζηκν λα ηα εληάμεηε ζηελ έξεπλα ζαο).   

Ζ θάζε ππν-νκάδα ζα ζπληάμεη κηα αλαθνξά κε βάζε ηηο εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ θαη ηηο 

απαληήζεηο. Πξνζπαζήζηε λα αλαδείμεηε ηα θνηλά ζέκαηα ζηα νπνία αλαθέξνληαη νη 

πιεξνθνξεηέο ζαο, αιιά θαη ηηο δηαθνξέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο απαληήζεηο ηνπο. 

Μπνξείηε λα εκπινπηίζεηε ηελ αλαθνξά κε ζηνηρεία γηα ηελ επνρή ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη νη πιεξνθνξεηέο ζαο (ζηνηρεία γηα ηελ θνηλσλία, ηηο ζπλήζεηεο θ.ι.π.).   

 

Αθνύ νινθιεξώζεηε ηηο αλαιύζεηο ησλ ζπλεληεύμεσλ ζηελ νινκέιεηα ηνπ Τκήκαηνο ε 

θάζε νκάδα ζα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο. Καηά ηελ ζπδήηεζε πνπ ζα 

αθνινπζήζεη αλαδεηθλύνληαη θαη εξκελεύνληαη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζε θάζε επνρή, 

αιιά θαη νη νκνηόηεηεο ζηηο πξαθηηθέο θαη ηηο αληηιήςεηο.  

 

Γ. Σθαιίδνληαο ηηο πεγέο γηα πεξηζζόηεξα ζηνηρεία.  

Έλα πιήζνο πεγώλ απνηεινύλ καξηπξίεο γηα ην ρώξν ηα παιηόηεξα ρξόληα. Κάληε κηα 

έξεπλα ζε νηηδήπνηε κπνξεί λα δώζεη ζηνηρεία θαη λα θσηίζεη ηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο 

ζαο.  

 

 

 

 

 

 

 

Πηζαλέο πεγέο: 

Γηαδίθηπν  

Γξακκαηόζεκα θαη γθξαβνύξεο πνπ εηθνλίδνπλ ζεκεία ηεο πεξηνρήο 

Μπζηζηνξήκαηα θαη δηεγήκαηα πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηελ πεξηνρή ζε 

παιηόηεξεο επνρέο 

Ταηλίεο  

Παξαδόζεηο θαη ζξύινη πνπ αλαθέξνληαη ζε ηνπσλύκηα ηεο πεξηνρήο 
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 Κξηηήξην Αμηνιόγεζεο Γξαζηεξηνηήησλ: Σε απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο αμηνινγείηαη ε 

ηθαλόηεηα ηνπ καζεηή λα αλαπηύζζεη θξηηηθή ζθέςε, θαιιηηερληθή επαηζζεζία, θνηλσληθή 

ζπλείδεζε θαη λα επηιύεη δεηήκαηα κε νξζνινγηθό ηξόπν. Να ζπζρεηίδεη όια απηά 

δεκηνπξγώληαο λένπο όξνπο απηνπεπνίζεζεο θαη εκπηζηνζύλεο κέζα από ηελ νκάδα. Να 

αλαπηύζζεη  ηε ζεσξεηηθή, όζν θαη ηελ έκπξαθηε γλώζε. Αμηνινγείηαη όρη απιά ε θαιιηηερληθή 

έθεζε, αιιά θαη ε γλσζηηθή δηαδξνκή πνπ δηαλύεη ν καζεηήο από έλα ζε άιιν πεδίν αλάπηπμεο. 

Ζ ηθαλόηεηα θαη ε θαζαξόηεηα ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ πξνηάζεσλ. Ζ 

ηθαλόηεηα λα ζπλεξγαζηεί θαη λα δεκηνπξγήζεη κε ζπιινγηθνύο όξνπο. 

 

 

Τξίην Σηάδην 

Σηόρνο: Να ζπλεξγαζηνύλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο, πξνθεηκέλνπ α) λα ιάβνπλ 

ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλώλ πνπ πξνεγήζεθαλ θαη β) λα πξνρσξήζνπλ ζηελ 

πινπνίεζε παξεκβάζεσλ ζην ρώξν. Να δεκνζηνπνηήζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζηε ζρνιηθή 

θαη ηελ επξύηεξε θνηλόηεηα. Να αλαξηήζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζην δηαδίθηπν θαη λα 

ελεξγνπνηήζνπλ γόληκεο θαη δεκηνπξγηθέο ζπδεηήζεηο. Να «δνπλ» ηνπο εαπηνύο ηνπο σο 

θνξείο πνιηηηζκνύ θαη όρη «θαηαλαισηέο» ηνπ.  

  

Γξαζηεξηόηεηεο 

 Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο, πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξίζνπλ ηελ πνιηηηζκηθή 

θπζηνγλσκία θαη αμία ησλ καξηπξηώλ πνπ ζπλέιεμαλ. 

Παξεκβαίλνπλ εηθαζηηθά επάλσ ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ ρώξνπ ή ηα «αλαζρεδηάδνπλ 

(π.ρ. ζε έλα παγθάθη, ζην ζρεδηαζκό ηεο θύηεπζεο ελόο εγθαηαιεηκκέλνπ ρώξνπ ή κηαα 

ηνηρνγξαθίαο ζε επηθάλεηα ηνπ ζρνιείνπ). Γηα ην ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηνύλ ζρέδηα 

πξσηόηππα δηθά ηνπο ή θαη άιια, πξντόληα έξεπλαο ζηηο βηβιηνζήθεο θαη ην δηαδίθηπν. 

Παξνπζηάδνπλ ηνπο ζηόρνπο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη 

αηηηνινγνύλ κε ζαθήλεηα ηόζν ηελ επηινγή ηνπ ηόπνπ, όζν θαη ησλ πξνηάζεσλ πνπ 

απνξξένπλ από ηελ έξεπλα. 

Καηαζθεπάδνπλ θπζηθή ή ςεθηαθή καθέηα, γηα παξάδεηγκα «επηδσγξαθηζκέλε» 

θσηνγξαθία ή ζρέδην εμ αξρήο, ηξηζδηάζηαηε θαηαζθεπή ζην θπζηθό ρώξν ή ζε 3d 

πξόγξακκα. 

Γεκηνπξγνύλ ςεθηαθή πιαηθόξκα ζην δηαδίθηπν, όπνπ αλαξηώληαη ηα επξήκαηα ηεο 

ζηαηηζηηθήο έξεπλαο, όζν θαη νη πξνηάζεηο. 
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Παξνπζηάδνπλ ηελ εξγαζία ή θαη ηηο παξεκβάζεηο ηνπο ζηε ζρνιηθή θαη ηελ επξύηεξε 

θνηλόηεηα θαη νξγαλώλνπλ δεκόζηεο ζπδεηήζεηο, επηδεηώληαο ην δηάινγν θαη ηελ θξηηηθή 

απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. 

Απνηππώλνπλ κε βίληεν ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία γηα ηελ πόιε θαη ζπλζέηνπλ 

κηθξέο ηαηλίεο ζηε κνξθή ηνπ ληνθπκαληέξ, κπζνπιαζίαο ή θαη πην πεηξακαηηθήο γξαθήο 

(εηθαζηηθόο θηλεκαηνγξάθνο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνίεη θπξίσο ν Banksy είλαη ην stencil,πνπ νπζηαζηηθά είλαη έλα 

είδνο θαινππηώλ ηα νπνία πξνεηνηκάδεη ν θαιιηηέρλεο από πξηλ (νπζηαζηηθά δσγξαθίδεη 

πάλσ ζε ραξηί - ή άιιν πιηθό - πξώηα θαη κεηά θόβεη ηηο γξακκέο θαη ηα ζεκεία πνπ 

ζέιεη λα έρνπλ ζθηέο ). Δλδεηθηηθό ηεο αμίαο πνπ έρνπλ πάξεη ηα έξγα ηνπ είλαη όηη 

θάπνηα αγξνηθία ζηε λόηηα Αγγιία, ζε ηνίρν ηεο νπνίαο είρε παξέκβεη, πσιήζεθε κε ηελ 

εμήο αγγειία: “Πσιείηαη έξγν ηνπ Banksy ζε ηνίρν, ... κε ελζσκαησκέλε νηθία επάλσ”!  

Ο Banksy είλαη γλσζηόο Βξεηαλόο θαιιηηέρλεο ηνπ γθξάθηηη. Τν πξαγκαηηθό ηνπ όλνκα είλαη Robert Banks. 

Τα έξγα ηνπ είλαη ζπλήζσο ζαηηξηθά, ζρνιηάδνληαο δεηήκαηα πνιηηηθήο θαη θνπιηνύξαο, κε ζπρλή ρξήζε ηνπ 

ζηέλζηι. Αλ θαη έδξα ηνπ είλαη ην Λνλδίλν, ε ηέρλε ηνπ ζπλαληάηαη επίζεο ζε πόιεηο εθηόο ηεο Βξεηαλίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Από ηνλ ηνίρν ζηελ 

Παιαηζηίλε  
     Από ηνίρν ζην Λνλδίλν 

 



 1

4 

 

13ν Γπκλάζην Παηξώλ. Δηθαζηηθή Παξέκβαζε. 

 

Κάζε κνξθή ηέρλεο έρεη ηελ ηάζε λα ςάρλεη λα βξεη ην όκνηό ηεο θαη ζε άιιεο επνρέο. 

Έηζη ζπλεζίδνπλ λα ιέλε όηη ηα πξώηα γθξάθηηη ήηαλ νη βξαρνγξαθείεο πνπ έθαλε ν 

πξσηόγνλνο άλζξσπνο. Παξ' όια απηά ε ζύγρξνλε ηζηνξία ηνπ γθάθηηη μεθηλά από ηε 

δεθαεηία ηνπ '70 ζηηο ππνβαζκηζκέλεο ζπλνηθίεο ηεο Νέαο Υόξθεο. Από θίλεζε 

απηνεπηβεβαίσζεο αξρηθά ηνπ γξάθνληνο κε ηδηαίηεξν ηξόπν ηελ ππνγξαθή ηνπ, έρεη 

θηάζεη ζήκεξα λα απνηειεί ηξόπν δηαρείξηζεο ηνπ ππνβαζκηζκέλνπ - θαη όρη κόλν - 

αζηηθνύ ηνπίνπ, κε κεγάιε πνηθηιία ηερληθώλ, αθνύ ζπλαληήζεθε κε ηε κεμηθάληθε 

παξάδνζε ησλ murales (κεγάιεο ηνηρνγξαθίεο δξόκνπ). Σήκεξα πιένλ κηιάκε γηα street 

art, ηέρλε ηνπ δξόκνπ, ε νπνία κεηαρεηξίδεηαη πνηθίια κέζα, πέξαλ ηεο δσγξαθηθήο. 

Μέζα από κόληκεο ή θαη εθήκεξεο δξάζεηο μαλαδίλεη ζηελ πόιε ην ρακέλν πξνζσπηθό 

ζηνηρείν θαη ην ηδηαίηεξν πνιηηηζηηθό λόεκα. Μάιηζηα, πιένλ ζπρλά εμαιείθεηαη θαη ην 

ζηνηρείν ηνπ βαλδαιηζκνύ, κε ηερληθέο όπσο ην reverse graffiti, όπνπ ν θαιιηηέρλεο 

θαζαξίδεη ιεξσκέλνπο ηνίρνπο ηεο πόιεο επηιεθηηθά, γηα λα ζπλζέζεη ην έξγν ηνπ. 
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Τερληθή 

Reverse 

Graffiti 

 

 Εσγξαθη

θή ζην δξόκν κε 

μεξνπαζηέι, 

παηρλίδη κε ηελ 

πξννπηηθή. 

 

 

Δθήκεξ

ε 

εγθαηάζ

ηαζε, 

3.604 

θνύπεο 

θαθέ, 

πνηθίιε 

πνζόηεη

α γάιαθηνο 

 Markus Kison, 

εγθαηάζηαζε ερείνπ 

δνλήζεσλ-αθήο ζε 

θάγθεια, ν επηζθέπηεο 

θιείλνληαο ηα απηηά ηνπ 

αθνύεη κνπζηθή. 

Links: 

 http://www.lo

http://www.lost.art.br/osgemeos.htm
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st.art.br/osgemeos.htm 

  http://www.environmentalgraffiti.com/featured/35-greatest-works-of-

reverse-graffiti/1949 

  http://www.graffiti.org/ 

  http://graffitiresearchlab.com/projects/interactive-architecture/#video 

    

 

Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο δξαζηεξηνηήησλ: Αμηνινγείηαη ε δεκηνπξγηθόηεηα ησλ 

καζεηώλ θαη ησλ καζεηξηώλ, ε ηθαλόηεηα επηλόεζεο θαηλνηόκσλ ιύζεσλ. Ζ ελαξκόληζε 

ησλ πξνηεηλόκελσλ έξγσλ κε ην ρώξν θαη ηελ ηαπηόηεηά ηνπ. Ζ ξεαιηζηηθόηεηα ησλ 

παξεκβάζεσλ θαη ε ζπκβνιηθή ηνπο αμία. Ζ ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ θαη ησλ καζεηξηώλ 

λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο θαη λα πξνζθέξνπλ ζην θνηλσληθό ζύλνιν. Ζ θξνληίδα 

ηνπο γηα ηνπο «άιινπο», ζπκπνιίηεο, ζπλαλζξώπνπο ηνπο.  

 

Τέηαξην ζηάδην 

 
Σηόρνο: Να απνθηήζνπλ νη καζεηέο κηα βησκαηηθή ζρέζε κε ην νηθείν πεξηβάιινλ, 

αμηνπνηώληαο ζύγρξνλεο ζεαηξηθέο κνξθέο.  

 

Γξαζηεξηόηεηεο 

Αμηνπνηώληαο ην ζέαηξν ησλ αλακλήζεσλ (reminiscence theatre) θαη ην ζέαηξν ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ή κνπζεηαθό ζέαηξν (Museum theatre ή Heritage 

performance), ηα παηδηά ζα επηρεηξήζνπλ κέζα από ηε ζπιινγή αλακλήζεσλ από 

αλζξώπνπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, κε έκθαζε ζε αλζξώπνπο ηεο ηξίηεο ειηθίαο, λα 

ραξηνγξαθήζνπλ ηελ θξπθή ηζηνξία ηεο γεηηνληάο ηνπο. Ζ αθήγεζε κπνξεί λα μεθηλήζεη 

από ηε δεθαεηία ηνπ ‟50 θαη λα θηάζεη έσο ηηο κέξεο καο, απνθαιύπηνληαο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη γλσζηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ νηθείνπ πεξηβάιινληνο θαη 

θαηνρπξώλνληαο ηελ επηβίσζε ελόο κέξνπο ηεο άπιεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ 

ηόπνπ. Τε  ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζην εθάζηνηε θνηλσληθό θαη 

πνιηηηθό πιαίζην ζα αθνινπζήζεη ε αλαβίσζε ηνπ παξειζόληνο κέζα από παηρλίδηα 

ξόισλ, κε πξσηαγσληζηέο ηα ίδηα ηα παηδηά. 

Σε πξώην ζηάδην, ε νκάδα ησλ καζεηώλ ππνζηεξηδόκελε από ηνλ εθπαηδεπηηθό ζα 

πξνζεγγίζεη ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ηζηνξία ηνπ ηόπνπ.  

Σηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα ηεο νκάδαο ή ησλ νκάδσλ, εθόζνλ ζεσξεζεί 

σθειηκόηεξε ε δεκηνπξγία κηθξώλ ππν-νκάδσλ, ηα παηδηά ζα επηρεηξήζνπλ λα 

ζπλζέζνπλ ην πάδι ησλ αλακλήζεσλ ηεο γεηηνληάο, αληιώληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

http://www.environmentalgraffiti.com/featured/35-greatest-works-of-reverse-graffiti/1949
http://www.environmentalgraffiti.com/featured/35-greatest-works-of-reverse-graffiti/1949
http://www.graffiti.org/
http://graffitiresearchlab.com/projects/interactive-architecture/#video


 

ηελ ηζηνξία ηεο κέζα από εκη-δνκεκέλεο ή δνκεκέλεο ζπλεληεύμεηο κε νηθεία ηνπο 

πξόζσπα ή κε πξόζσπα πνπ δνπλ πνιιά ρξόληα ζηε γεηηνληά θαη απνηεινύλ, πιένλ, 

ζεκείν αλαθνξάο (π.ρ. ν θνύξλαξεο). Σπγθεληξώλνληαο ζεκαηηθά ηα ζηνηρεία πνπ 

ζπιιέρηεθαλ, ηα παηδηά  κε ηε βνήζεηα ηνπ εκςπρσηή ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ αλάπηπμε 

ζελαξίσλ, ηα νπνία ζα αλαιάβνπλ λα δσληαλέςνπλ κέζα από παηρλίδηα ξόισλ. Σε απηά, 

ηα παηδηά ζα ππνδπζνύλ ηνπο θαηνίθνπο κηαο πεξαζκέλεο δεθαεηίαο, εη δπλαηόλ, 

αιιειεπηδξώληαο κε ηνπο ζύγρξνλνπο θαηνίθνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links:  http://www.helix-theatre.gr/ 

Τν ζέαηξν αλακλήζεσλ θαη ην κνπζεηαθό ζέαηξν είλαη κνξθέο εθαξκνζκέλνπ 

ζεάηξνπ πνπ άλζηζαλ θπξίσο ην β‟ κηζό ηνπ 20
νπ

 αηώλα, κέζα από ηα 

πξννδεπηηθά πνιηηηθνθνηλσληθά θηλήκαηα. Τν εθαξκνζκέλν ζέαηξν απνηειεί 

κηα πξνζπάζεηα δηεπηζηεκνληθήο εθαξκνγήο ηνπ ζεάηξνπ ζε δηαθνξεηηθά 

θνηλσληθά πεξηβάιινληα θαη πιαίζηα. Γελλήζεθαλ θαη αλαπηύρζεθαλ ζηηο 

αγγινζαμσληθέο ρώξεο, θαη ηδηαίηεξα ζηηο Ζ.Π.Α., γηα λα ππεξεηήζνπλ 

θνηλσληθνύο θαη πνιηηηζκηθνύο ζηόρνπο 

Τν ζέαηξν αλακλήζεσλ είλαη κηα δεκηνπξγηθή κνξθή ηέρλεο κε εμαηξεηηθή 

δπλακηθή ζηε γεθύξσζε δηαθνξεηηθώλ γελεώλ θαη πνιηηηζκώλ. Αμηνπνηείηαη 

ζε κεγάιν βαζκό ζε αλζξώπνπο ηεο ηξίηεο ειηθίαο, βνεζώληαο ζεκαληηθά ζηε 

δηαηήξεζε ηεο κλήκεο, κέζα από ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ επηθεληξώλνληαη 

ζε κία ζεκαηηθή θαη, ζπλεζέζηεξα, ζε έλα ηόπν. 

Τν κνπζεηαθό ζέαηξν ή ην ζέαηξν θιεξνλνκηάο επηθεληξώλεηαη θπξίσο ζηελ 

εθαξκνγή ζεαηξηθώλ κεζόδσλ γηα ηελ θαηαλόεζε θαη εξκελεία όςεσλ ηνπ 

παξειζόληνο, κέζα από ηελ παξνπζίαζε πξαγκαηηθώλ ή θαληαζηηθώλ 

ζελαξίσλ. Αλαπηύζζεηαη ζε κνπζεία θαη κνπζεηνπνηεκέλα πεξηβάιινληα 

(ηζηνξηθνύο ηόπνπο, εγθαηαιειεηκκέλα ρσξηά) κε ζηόρν ηε δηαηήξεζε όςεσλ 

ηεο ηζηνξίαο κέζα από πξόζσπα, ηα νπνία ε επίζεκε θαηαγξαθή ηεο ηζηνξίαο 

αθήλεη ζην πεξηζώξην.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία 

Schweitzer, P. (2006) Reminiscence Theatre: Making Theatre from Memories, 

London: Jessica Kingsley Publishers. 

Bridal, Tessa (2004), Exploring Museum Theatre . Walnut Creek , Calif : 

AltaMira Press.  

Hughes, Catherine (1998) Museum Theatre: communicating with visitors 

through drama. Heinemann.    

 

 

 

http://www.helix-theatre.gr/?cat=36&lang=en


 

 Comedia dell Arte, ζέαηξν θαη δεκόζηνο ρώξνο ζηελ αλαγέλλεζε 

 

 

Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο δξαζηεξηνηήησλ: Αμηνινγείηαη ε δπλαηόηεηα νκαδηθήο 

εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα, ε νκαδηθή ζπιινγή θαη ζύλζεζε δηαθνξεηηθώλ ζηνηρείσλ. 

Αμηνινγείηαη, επίζεο, ε δπλαηόηεηα αλάπηπμεο ηζηνξηώλ πνπ αληινύληαη από απζεληηθά 

ηεθκήξηα θαη ε δπλαηόηεηα δεκηνπξγηθήο παξνπζίαζήο ηνπο. 

 

 

Πέκπην ζηάδην 

 
Σηόρνο: Να εμνηθεησζνύλ νη καζεηέο κε ηα ζπλζεηηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο θαη λα 

θαηαθηήζνπλ ην ρώξν πνπ απηή κνηξάδεηαη κε ηηο ππόινηπεο ηέρλεο. 

 

Γξαζηεξηόηεηεο: Ο ξπζκόο θαη ε αξκνλία εκθαλίδνληαη κε παξάιιεινπο ηξόπνπο 

ηόζν ζε έλα κνπζηθό όζν θαη ζε έλα εηθαζηηθό έξγν. Δμεξεπλώληαο ηελ ηζηνξία ηεο 

ηέρλεο, αλαθαιύπηνπκε πάληα κίαλ ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμύ ησλ δύν. Μπαξόθ, 

λενθιαζζηθηζκόο, ξνκαληηζκόο, ηκπξεζηνληζκόο, θινύμνπο αλάκεζα ζε πνιιά άιια 

δίλνπλ ην ζηίγκα ηεο επνρήο ηνπο ζηηο ηέρλεο. 

 Οη καζεηέο θαινύληαη λα: 

 Σθεθηνύλ ηη είδνο κνπζηθήο ηαηξηάδεη α) ζε έλα πάξθν 

       β) ζην πξνάπιην κίαο εθθιεζίαο 



 

         γ) ζε έλα βηνκεραληθό θηήξην 

          δ) ζε έλα Κ.Α.Π.Ζ. 

                 ε) ζε έλα γήπεδν 

Παξάγνπλ δηθνύο ηνπο αλάινγνπο ζπλεηξκνύο θαη' απηόλ ηνλ ηξόπν. Να 

πξνζδηνξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα ηα νπνία θάλνπλ ηελ εθάζηνηε κνπζηθή 

επηινγή ηαηξηαζηή γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηόπν θαη ρξόλν (π.ρ. αξκνλία – θύζε, 

αιέγθξν – θπθινθνξία, ζόξπβνο – βηνκεραληθό ηνπίν θιπ.). Να πξνζπαζήζνπλ, 

εληέιεη, λα κεηαθξάζνπλ ηνπο ήρνπο πνπ έρεη ν θάζε ηόπνο ζε κνπζηθή, κε ηε 

ρξήζε πξνγξακκάησλ επεμεξγαζίαο ήρνπ. 

 Να ζρεδηάζνπλ κηα γξαθηθή παξηηηνύξα. Να επηιέμνπλ, δειαδή, ζρέδηα ή 

ρξώκαηα ηα νπνία εθπξνζσπνύλ αληίζηνηρα κνπζηθνύο ηόλνπο θαη ζπλζέζνπλ 

έλα κνπζηθό θνκκάηη. Να αθνινπζήζνπλ θαη ηελ αληίζηξνθε πνξεία, 

κεηαθξάδνληαο έλα επηιεγκέλν κνπζηθό θνκκάηη ζε εηθόλα. 

 Να ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε κνπζηθή ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη λα 

αλαδεηήζνπλ, αλ ππάξρνπλ, ζηνηρεία ηεο παξαδνζηαθήο ηνπο κνπζηθήο ζηελ 

ζύγρξνλε κνπζηθή παξαγσγή. 

 

 Τέινο, νη καζεηέο θαινύληαη λα πιαηζηώζνπλ ηελ εκεξίδα ηεο παξνπζίαζεο ηεο 

εξεπλεηηθήο ηνπο εξγαζίαο κε ήρνπο θαη κνπζηθέο πνπ ζα έρνπλ ζπιιέμεη θαη 

δεκηνπξγήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλάο ηνπο. 

 

Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο δξαζηεξηνηήησλ: Αμηνινγείηαη ε δπλαηόηεηα νκαδηθήο 

εξγαζίαο. Αμηνινγείηαη, επίζεο, ε ηθαλόηεηα αλάπηπμεο κνπζηθήο αληίιεςεο, 

ζπλδπαζηηθήο ζθέςεο θαη  ε  άξηηα θαη δεκηνπξγηθή παξνπζίαζε ηνπο. 

 

Απηναμηνιόγεζε 

 
Πώο έλησζα ζπκκεηέρνληαο ζηε δηαδηθαζία; 

________________________________________________________________ 

 

Τη κνπ άξεζε πεξηζζόηεξν; 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

Πσο άιιαμε ε νπηηθή κνπ γηα ην δεκόζην ρώξν κέζα από ηε δηαδηθαζία απηή; 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 



 

Σε πνηα ζεκεία έλνησζα όηη δπζθνιεύηεθα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

γηαηί; 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Σε πνηα ζεκεία έλνησζα όηη ηα πήγα θαιά; 

________________________________________________________________ 

 

Ζ ζπκκεηνρή κνπ ζηελ νκάδα κε δηεπθόιπλε λα παξάγσ ηδέεο ή όρη; 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

Τη έθαλε θαιά θαη ηη όρη ε νκάδα κνπ; 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Τη έθαλα θαιά εγώ θαη ηη όρη κέζα ζηελ νκάδα κνπ; 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

             

Μπνξνύζα λα θάλσ θάηη δηαθνξεηηθό από απηά πνπ έθαλα κέζα ζηελ νκάδα κνπ γηα λα 

είρε έλα θαιύηεξν απνηέιεζκα ε νκάδα κνπ; 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Μπόξεζα λα ρξεζηκνπνηήζσ θαιά ηηο πεγέο πιεξνθνξηώλ (δηαδίθηπν, βηβιηνζήθε θιπ.); 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Τη ζα έθαλα δηαθνξεηηθά ζηελ επόκελε εξγαζία 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________  

  

Αμηνιόγεζε 

 

Ζ αμηνιόγεζε ηνπ νκαδηθνύ έξγνπ γίλεηαη κε βάζε ηνλ θάθειν ηεο νκάδαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα θαζνξίδεηαη θαη ν αηνκηθόο βαζκόο ησλ κειώλ. Ζ αμηνιόγεζε ηνπ θαθέινπ θαη 

ηεο αηνκηθήο ζπκβνιήο ησλ κειώλ γίλεηαη ζε ηνκείο θαη κε θξηηήξηα θαη δηαδηθαζίεο πνπ 

αλαθέξνπκε παξαθάησ.   

 

 
 

Πεξηερόκελν Φαθέισλ:   

α. έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο  



 

επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ζεκάησλ  

β. επηκέξνπο έξεπλεο,  

απνηειέζκαηα, θξηηηθή εξκελεία  

γ. ην ηέρλεκα (εάλ ππάξρεη) 

γ. ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία 

 

 

                         
1

ν
 Σρήκα: Οκάδεο κε θνηλό ζέκα θαη ραιαξή ζπλεξγαζία 
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