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Στα μονοπάτια της Ιστορίας και 
του Πολιτισμού του τόπου μου 



Ο κάθε τόπος φέρει συγκεκριμένα ιστορικά και πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά, που του αποδίδουν μία ιδιαίτερη φυσιογνωμία στη ροή του 

χρόνου, και μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και έρευνας από τους 

μαθητές, όντας άμεσα προσβάσιμος από αυτούς. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον 

(ιστορικό, πολιτισμικό και φυσικό) είναι υποχρέωση της εκπαίδευσης να 

εμφυσήσει τις αξίες στους μαθητές, ώστε να διατηρήσουν όπως πρέπει τα 

τεκμήρια αυτά, αλλά και να φροντίσουν για την ορθή προβολή τους. 

Παράλληλα, μέσα από την κατάλληλη προσέγγιση, προσελκύουμε το 

ενδιαφέρον των μαθητών οδηγώντας τους στο να τον οικειοποιηθούν και να 

τον αγαπήσουν. 

 Με αφορμή τους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς προβληματισμούς 

που απορρέουν από τα παραπάνω και με κίνητρο τη συνειδητοποίηση 

διεύρυνσης καινοτόμων τρόπων προσέγγισης της ιστορίας και ιστορικής 

μεθοδολογίας προτείνουμε την ίδρυση του δικτύου με θέμα: 

 

«Στα μονοπάτια της Ιστορίας και του Πολιτισμού του τόπου 

μου» 

Το Δίκτυο δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να 

συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικές με τα αντικείμενα 

που τους ενδιαφέρουν, να συμμετέχουν σε επιμορφώσεις με ειδικούς και να 

έχουν την απαραίτητη βοήθεια στην εκπόνηση του προγράμματος.  

 Οι δράσεις του Δικτύου μπορούν να υλοποιούνται στο πλαίσιο ενός 

διαθεματικού προγράμματος, με δυνατότητα διάχυσης σε όλα τα μαθήματα, 

στην ευέλικτη ζώνη και στις σχολικές δραστηριότητες. 

Σκοπός του Δικτύου είναι οι μαθητές/ μαθήτριες του δημοτικού 

σχολείου και του νηπιαγωγείου να έρθουν σε στενότερη επαφή, ώστε τελικά 

να τα γνωρίσουν, να τα οικειοποιηθούν και τελικά να αγαπήσουν, τόσο την 

ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου τους, όσο και τις μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις της ιστορικής επιστήμης.  

 

Οι μαθητές μέσα από το πρόγραμμα αναμένεται: 

 Να διακρίνουν την ιστορική από τη βιωμένη πραγματικότητα. 

 

 

Εισαγωγή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σκοπός 

 

 

 

 

Στόχοι 

 



 Να έρθουν σε επαφή με υλικά και άυλα τεκμήρια της ιστορίας του 

τόπου τους. 

 Να έρθουν σε επαφή, να γνωρίσουν και να αξιοποιήσουν μέσα από 

τη συνεργασία τους με ειδικούς επιστήμονες, με τις επιστήμες που 

σχετίζεται και συνεργάζεται η ιστορική επιστήμη. 

 Να καταστούν κριτικοί αναγνώστες της ιστορικής πληροφορίας και 

όχι κριτές και επικριτές της. 

 Να προωθηθεί η συνεργασία της σχολικής μονάδας με τη στενότερη 

και ευρύτερη κοινωνία, αλλά και με τους αρμόδιους φορείς. 

 Να παρουσιάζουν/ διοχετεύουν το έργο τους στην τοπική και 

ευρύτερη κοινωνία και εκπαιδευτική κοινότητα, ώστε να αποτελέσουν 

παράδειγμα προς μίμηση προς όλους. 

 Να κατανοήσουν την έννοια της αειφορίας και του ρόλου της στην 

ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά. 

 Να αγαπήσουν το ιστορικό παρελθόν, αλλά και την ιστορία ως 

μάθημα μέσα από την καινοτόμα αυτή προσέγγιση. 

 Να έρθουν σε επαφή με άλλες όψεις και προσεγγίσεις της ιστορίας 

(πολιτισμική, δημογραφική, κ.τ.λ.) πέραν της στείρας γεγονοτολογικής 

προσέγγισης, που στηρίζεται σε ονόματα και σε ημερομηνίες και μόνο σ’ 

αυτά. 

 Να κατανοήσουν τη συμβολή της κοινωνίας γενικότερα στη 

διαμόρφωση της ιστορικής πραγματικότητας, πέραν της συμβολής των 

εξεχουσών προσωπικοτήτων, που σίγουρα δεν εξαιρείται. 

 Να προαχθεί η κριτική ικανότητα. 

 Να προαχθεί η συνεργατικότητα μεταξύ των μαθητών. 

 Να αγαπήσουν, ώστε τελικά να μπορούν να σεβαστούν, την ιστορία 

και τον πολιτισμό τόσο του τόπου τους και της χώρας τους, όσο και των 

άλλων λαών. 

 Να εμπλακούν βιωματικά και συνεργατικά σε δράσεις που αφορούν 

στη μεθοδολογική προσέγγιση της ιστορίας, ώστε να μυηθούν στην 

επιστήμη αυτή. 

 Να κατανοήσουν πως το ιστορικό πλαίσιο βρίσκεται ενταγμένο σε 

ένα πολιτισμικό πλαίσιο. 

 



 Να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου τους και μέσα από αυτή να 

κάνουν αναγωγές και συνδέσεις με την περιφερειακή, εθνική ή και 

ευρωπαϊκή ιστορία. 

Επίσης, μέσα από το πρόγραμμα αναμένεται οι εκπαιδευτικοί: 

 Να εμπλουτίσουν τις δικές τους γνώσεις και να εμβαθύνουν σε 

θέματα ιστορίας, πολιτισμού και ιστορικής μεθοδολογίας, ώστε να 

συμβάλλουν κατά το δυνατόν αρτιότερα στο διδακτικό έργο της ιστορίας. 

 Να γνωρίσουν ιστορικές και πολιτισμικές πτυχές του τόπου στον 

οποίο διδάσκουν, αλλά και του ευρύτερου τόπου, ώστε να αποτελέσουν 

τους μεσολαβητές για τη μεταλαμπάδευση της γνώσης αυτής. 

 Να καταστούν κοινωνοί των σύγχρονων ιστορικών μεθόδων, 

διδακτικών προσεγγίσεων και επιστημονικών θέσεων της ιστορίας, ώστε 

να τις εμφυσήσουν στα παιδιά. 

Σε κάθε περίπτωση, επιδιώκεται η παράλληλη επίτευξη των στόχων 

που τίθενται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. 

Μέσα από το πρόγραμμα θα μπορούν να αναπτυχθούν ενδεικτικά οι 

παρακάτω θεματικές ενότητες: 

 Γεωγραφικές και μορφολογικές συνιστώσες του τόπου (σύνδεση με 

την ιστορία και τον πολιτισμό) 

 Κάστρα και φρούρια 

 Κατακτητές του τόπου 

 Αρχαιολογικοί χώροι 

 Παραδοσιακοί οικισμοί – οικιστική ταυτότητα – οικιστικό πλέγμα 

 Το λιμάνι και ο ρόλος του στη ζωή του τόπου 

 Διατροφικές συνήθειες 

 Ένδυση 

 Παραδόσεις – έθιμα – γιορτές 

 Επαγγέλματα του τόπου 

 Θέση της γυναίκας 

 Αρχεία και τύπος της περιοχής 

 Η εξέλιξη της κατοικίας 

 Εθνογραφία – δημογραφική ταυτότητα – μετακινήσεις πληθυσμών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέρους 

ενδεικτικές 

θεματικές 

ενότητες 



 Επαφές με άλλους λαούς 

 Ιστορία προσωπικοτήτων και ιστορία απλών ανθρώπων 

 Ιστορία του σχολείου – επιρροές στην παιδεία 

 Τραγούδια – χοροί 

 Μουσεία και μουσειακοί χώροι 

 Αρχιτεκτονική 

 Οικονομική ζωή – εμπόριο – βιοτεχνία 

 Καθημερινή ζωή 

 Αντικείμενα καθημερινής χρήσης 

 Διατροφικές συνήθειες 

 Ναοί – μοναστήρια 

Οι καινοτόμες δράσεις στην εκπαίδευση βρίσκονται εδώ και αρκετά 

χρόνια στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Σε κάθε περίπτωση, απώτερος 

στόχος τους είναι η βελτίωση του μαθητή σε όλα τα επίπεδα, γι’ αυτό και 

τον τοποθετούν ως άξονα στις προσπάθειές τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο 

εκπαιδευτικός δεν έχει σημαίνονται ρόλο, αφού αποτελεί τον οδηγό του 

«οχήματος» που θα μεταφέρει τα παιδιά στις νέες γνώσεις και εμπειρίες, 

καλλιεργώντας τις δεξιότητές τους και διαμορφώνοντας τις στάσεις και τις 

συμπεριφορές τους. 

Χωρίς να αποτελούν πανάκεια, η διαθεματικότητα και η 

διεπιστημονικότητα αυξάνει τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι 

εκπαιδευτικοί για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος. Η 

συνεργατική μάθηση έρχεται να συνδράμει με ουσιαστικό τρόπο, 

χαρακτηριζόμενη ως η καταλληλότερη παιδαγωγική προσέγγιση, 

προσφέροντας οφέλη όχι μόνο σε επίπεδο ομάδας, αλλά και σε ατομικό 

επίπεδο. 

Μία άριστη ευκαιρία αξιοποίησης των ανωτέρω δίνει η μέθοδος 

project, παρέχοντας ευκαιρίες καλλιέργειας κοινωνικών δεξιοτήτων, 

ανάπτυξης των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και, κυρίως, 

προσαρμόζοντας τη γνώση στα ενδιαφέροντα των παιδιών, δίνοντας τις 

ευκαιρίες για μέγιστο αποτέλεσμα στη μάθηση μέσα από την αξιοποίηση 

της ήδη υπάρχουσας γνώσης, η οποία και θα αποτελέσει την έναρξη της 

όλης προσπάθειας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διδακτική/ 

μαθησιακή 

μεθοδολογία 



Για την επίτευξη των στόχων η εκπαίδευση γενικότερα, αλλά και το 

Δίκτυο ειδικότερα, έρχεται σε συνεργασία με κάθε διαθέσιμο φορέα που 

αυτό κρίνει. Αναμένεται, λοιπόν, η συνεργασία με τους κάτωθι φορείς: 

 Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου 

 Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου 

 Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου 

 Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του 

Ιονίου Πανεπιστημίου 

 ΓΑΚ Κέρκυρας 

 Μουσείο Σολωμού 

 Μουσείο Χαρτονομισμάτων 

 Μουσείο Ασιατικής Τέχνης 

 Βυζαντινό Μουσείο – Μουσείο Αντιβουνιώτισσας 

 Αρχαιολογικό Μουσείο Κέρκυρας 

 Μουσείο του Μον Ρεπό 

 Μουσείο Νικόλαος Μάντζαρος 

 Μουσείο Ιωάννη Καποδίστρια 

 Δημοτική Πινακοθήκη Κέρκυρας 

 Αναγνωστική Εταιρεία 

 Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας 

 Σερβικό Μουσείο 

 Αχίλλειο 

 Λαογραφικό Μουσείο Αχαράβης 

 Μουσείο Λαογραφικών ενδυμασιών στον Πέλεκα 

 Μουσείο Ελιάς στους Κυνοπιάστες 

 Ιόνιος Βουλή 

 Casa Parlante 

 ΝΑΣΚΕ 

 Εμπορικό Επιμελητήριο Κέρκυρας 

 

Το Δίκτυο θα υλοποιηθεί για δύο σχολικά έτη, με έναρξη την τρέχουσα 

σχολική χρονιά. 

 

 

 

Πιθανοί 

συνεργαζόμενοι 

φορείς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρονοδιάγραμμα

/ φάσεις 

υλοποίησης 



Για το πρώτο έτος, η ανάπτυξη του Δικτύου προβλέπεται να 

πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια: 

 

1
ο
 στάδιο: 

Νοέμβριος – Δεκέμβριος. Θα κληθούν οι συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικοί, που έχουν αποστείλει σχετική αίτηση, με την οποία θα 

οριστικοποιούν τη συμμετοχή τους στο Δίκτυο, να συμμετέχουν σε μία 

αρχική ενημερωτική συνάντηση, στην οποία: 

α) θα τους δοθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με 

την πορεία υλοποίησης του Δικτύου, 

β) θα τους παρουσιαστούν εν συντομία τρόποι δημιουργικής 

προσέγγισης και 

γ) θα δοθούν λεπτομέρειες για τις υποστηρικτικές δομές με τις 

οποίες μπορούν να συνεργαστούν για την υλοποίηση του 

προγράμματος. 

 

2
ο
 στάδιο: 

Ιανουάριος – Μάιος. Οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές τους θα 

προσεγγίσουν διαθεματικά και δημιουργικά τις θεματικές ενότητες του 

προγράμματος. Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να 

υποστηριχτούν από σχετικές επιμορφωτικές συναντήσεις και να 

συμμετέχουν σε δράσεις. Η συμμετοχή σε αυτές δεν είναι 

υποχρεωτική, προτείνεται ωστόσο, για τον εμπλουτισμό γνώσεων και 

δεξιοτήτων, που απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράμματος 

και οι οποίες στοχεύεται να περιλαμβάνουν τόσο παιδαγωγικό 

περιεχόμενο, όσο και γνωριμία με ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία 

μέσω της πραγματοποίησης επισκέψεων. 

 

3
ο
 στάδιο: 

Μάιος – λήξη σχολικής χρονιάς. Προβλέπεται η παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων του προγράμματος μέσα από την κοινού δημιουργία 

ενός προϊόντος, με σκοπό τη διάχυση της προσπάθειας μαθητών και 

εκπαιδευτικών στο κοινωνικό σύνολο γενικά, αλλά και στην 

εκπαιδευτική κοινότητα ειδικότερα, αποτελώντας παράδειγμα προς 

 

 

 



μίμηση και έμπνευση προς όλους τους άλλους και παράλληλα να δοθεί 

στους συμμετέχοντες η χαρά ενός δημιουργικού αποτελέσματος. 

 

 Με το πέρας κάθε προσπάθειας θα πρέπει να επέρχεται η 

αξιολόγησή του με σκοπό την αντικειμενική διερεύνηση του κατά πόσο 

επιτεύχθηκε, με βάση το αποτέλεσμα, η αρχική στοχοθεσία. 

 Η αξιολόγηση του Δικτύου δύναται να υλοποιηθεί στο τέλος του 

κάθε χρόνου λειτουργίας του και συνολικά με την ολοκλήρωση του 

χρονοδιαγράμματος ανάπτυξής του, με τρόπους που θα καθοριστούν από 

τη συντονιστική επιτροπή. Για την αποτίμηση του κύκλου δράσεων του 

Δικτύου θα συντάσσεται έκθεση με τη λήξη ενός ετήσιου κύκλου, οπότε 

και θα υπάρχουν προτάσεις για τη βελτίωσή του. Οι ανατροφοδοτικές 

αυτές διαδικασίες θα ενσωματώνονται στο σχεδιασμό του επόμενου 

κύκλου από την ομάδα συντονισμού. 

 

 

 

 

 

Αξιολόγηση - 

αποτίμηση 


