
Πολιτιστικά Προγράµµατα  
(σχολικό έτος 2009-10)  

 

1. Παραδοσιακά επαγγέλµατα 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οι µαθητές του Ε2 µαζί µε 
το δάσκαλο τους κ. Ζώη Απόστολο υλοποίησαν Πολιτιστικό 
Πρόγραµµα σε συνεργασία µε το Γρ. Πολιτιστικών Θεµάτων & 
Καλλιτεχνικών Αγώνων της ∆/νσης Π.Ε. ∆υτ. Θεσ/νίκης και 
την υπεύθυνο κα Ραπασάνη Κατερίνα µε θέµα:  
Παραδοσιακά Επαγγέλµατα  
 

Πριν από αρκετά χρόνια ένας σοφός καθηγητής είχε  πει πως 
«Παράδοση είναι ό,τι θα έκαναν σήµερα οι µεγάλοι δηµιουργοί 
του παρελθόντος». Η διατύπωση είναι κατά κάποιο τρόπο 
σωστή, αλλά δε συνιστά ορισµό. Εκφράζει, ωστόσο, τούτα: 
Πρώτο ότι η παράδοση δεν είναι κάτι νεκρό που το 
αναπαράγουµε µηχανικά και δεύτερο ότι εξαρτάται από τις 
συνθήκες και τα διαθέσιµα µέσα σε κάθε εποχή. 
 

Στόχοι του προγράµµατος ήταν: 
Γνωστικοί: 

 Να γνωρίσουν οι µαθητές τα παραδοσιακά επαγγέλµατα 
τα οποία ανήκουν στην πολιτιστική κληρονοµιά του 
τόπου 

 Μέσα απ’ αυτά να κατανοήσουν τη σηµασία τους για την 
τοπική κοινωνία και την προσφορά τους σε αυτή. 

 Να κατανοήσουν τους λόγους οι οποίοι οδήγησαν στον 
αφανισµό αυτών των επαγγελµάτων. 

 Να αναπτύξουν κριτικό πνεύµα απέναντι στην πορεία 
της εξέλιξης της τεχνολογίας και τη συσχέτισή της µε 
την περιθωριοποίηση των συγκεκριµένων 
επαγγελµάτων. 

 Να µάθουν την ιστορία του τόπου. 
Συναισθηµατικοί: 

 Να έρθουν οι µαθητές σε επαφή µε τους γεροντότερους. 
 Να κατανοήσουν τον τρόπο ζωής των κατοίκων του 
τόπου µας. 

Ψυχοκινητικοί: 
 Να µάθουν τα παιδιά να χρησιµοποιούν σωστά τα χέρια 
τους και µικροεργαλεία για την κατασκευή χειροτεχνιών. 

Συµµετοχικοί: 
 Να αναπτύξουν αισθήµατα συνεργασίας. 
 Να µυηθούν στην ερευνητική µέθοδο προσέγγισης των 
δεδοµένων 

 

Περιγραφή διαστάσεων φυσικού αντικειµένου: 
 Το συγκεκριµένο πρόγραµµα σχετιζόταν άµεσα µε το 
περιβάλλον, αφού τα επαγγέλµατα που τείνουν ή έχουν 
ήδη εκλείψει, το επηρεάζουν, άλλα περισσότερο κι άλλα 
λιγότερο. Η παραδοσιακή κτηνοτροφία και η γεωργία 
παρεµβαίνουν άµεσα στην εικόνα του φυσικού 
περιβάλλοντος κάθε τόπου. 



 
 

 
 

 
 

 

 Εξίσου χαρακτηρίζουν και διαµορφώνουν τη ζωή των 
τοπικών κοινωνιών επαγγέλµατα όπως εκείνα του 
πεταλωτή, του σαγµατοποιού, του κουρέα, αφού η 
εξέλιξή τους στο χρόνο δεν άφησε ανεπηρέαστο τον 
τρόπο ζωής των κατοίκων. 

 Η ταχύτατη πρόοδος και η τεχνολογική εξέλιξη δεν 
επέτρεψαν τη διατήρηση τέτοιων επαγγελµάτων. Με 
γνώµονα πάντα το χρήµα και την ευκολία, οι κοινωνίες 
προτίµησαν να βιοµηχανοποιήσουν την παραγωγή και να 
απλοποιήσουν τη ζωή των κατοίκων χρησιµοποιώντας 
µηχανήµατα. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τον πλουτισµό 
κάποιων ανθρώπων, την εξασφάλιση εργασίας για µια 
µεγάλη µερίδα εργατών αλλά και την οικονοµική 
κατάπτωση των ατόµων που ασκούσαν αυτά τα 
παραδοσιακά επαγγέλµατα. 

 Η µεγαλύτερη απώλεια που υφιστάµεθα όλοι µε την 
εξαφάνιση κάποιων παραδοσιακών επαγγελµάτων είναι 
σίγουρα η πολιτισµική. Τα εργαλεία και ο τρόπος 
εργασίας των ανθρώπων που ασκούσαν αυτά τα 
επαγγέλµατα, αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της 
πολιτισµικής µας κληρονοµιάς. Υπάρχει φόβος ότι µαζί 
µε τον αφανισµό αυτών των επαγγελµάτων θα αφανιστεί 
µέρος της ιστορίας και του πολιτισµού αιώνων του 
τόπου µας. Προβάλλει έτσι άµεσα η ανάγκη για τη 
διατήρηση τουλάχιστο των µέσων, των εργαλείων 
εκείνων που χρησιµοποιούνταν, της µνήµης του 
παρελθόντος, κάτι που προσπάθησε να πετύχει το 
πρόγραµµα αυτό. 

 

∆ραστηριότητες 
Οι µαθητές επισκεφθήκανε στο Ελευθέριο-Κορδελιό το 
Λαογραφικό Μουσείο των Σαρακατσάνων όπου εκεί είχαν τη 
δυνατότητα να γνωρίσουν τον τρόπο ζωής µιας άλλης εποχής 
και να δουν από κοντά διάφορα αντικείµενα καθηµερινής 
χρήσης. Υπήρχε κι ένας αργαλειός, άγνωστο αντικείµενο στα 
περισσότερα παιδιά και αυτό ήταν το έναυσµα για µια συζήτηση 
για τα πολλά παραδοσιακά επαγγέλµατα, όπως αυτό της 
υφάντρας, τα οποία έχουν εξαφανιστεί. Στη συνέχεια οι 
µαθητές ζωγράφισαν κάποια από τα παραδοσιακά επαγγέλµατα 
κι έκαναν διάφορες συζητήσεις µε τους γεροντότερους πάνω σ’ 
αυτό το θέµα. Τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν µε τον τρόπο µε τον 
οποίο οι άνθρωποι τα παλιά χρόνια αν και δεν είχαν τα 
απαραίτητα εφόδια κι εργαλεία, έκαναν πολλά πράγµατα µόνο µε 
τα χέρια τους (καλάθια, σαµάρια, το πετάλωµα των αλόγων κ. ά. 
 

Αξιολόγηση του προγράµµατος 
Μέσα από συζητήσεις στην τάξη, στη λήξη κάθε φάσης εξέλιξης 
και στο τέλος του προγράµµατος, διαπιστώθηκε ότι οι στόχοι 
είχαν επιτευχθεί σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό από όλους 
σχεδόν τους µαθητές. Συµµετείχαν στο πρόγραµµα µε 
ενθουσιασµό, ειδικά στο  δηµιουργικό του και ψυχαγωγικό του 
µέρος   



2. Οι µήνες και οι εποχές του έτους – Ήθη κι Έθιµα  
 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οι µαθητές του Β1 µαζί µε 
τη δασκάλα τους κα Γιαννακούλα Αικατερίνη υλοποίησαν 
Πολιτιστικό Πρόγραµµα σε συνεργασία µε το Γρ. Πολιτιστικών 
Θεµάτων & Καλλιτεχνικών Αγώνων της ∆/νσης Π.Ε. ∆υτ. 
Θεσ/νίκης και την υπεύθυνο κα Ραπασάνη Κατερίνα µε θέµα:  
Οι µήνες και οι εποχές του έτους – Ήθη κι Έθιµα  
 

Κριτήρια επιλογής του προγράµµατος 
Τα κριτήρια για την επιλογή του θέµατος πήγαζαν από την 
ανάγκη επαφής των παιδιών µε τη λαϊκή µας παράδοση (ήθη, 
έθιµα, δηµοτικά τραγούδια, παραδοσιακά εργαλεία, φορεσιές) 
και η αφορµή δόθηκε από µαθήµατα της Γλώσσας και της 
Μελέτης Περιβάλλοντος. 
 

Στόχοι του προγράµµατος 
 Να γνωρίσουν το λαϊκό πολιτισµό του τόπου τους. 
 Να συνειδητοποιήσουν ότι η ιστορία της πατρίδας τους 
στηρίζεται στη µνήµη των ανθρώπων που µεταφέρεται 
από γενιά σε γενιά. 

 Να έρθουν σε επαφή µε ανθρώπους διαφορετικής 
ηλικίας από τους οποίους θα αντλήσουν πληροφορίες. 

 Να συλλέξουν πληροφορίες από διάφορες πηγές. 
 Να εργαστούν οµαδικά και συλλογικά. 
 Να εκφραστούν δηµιουργικά και να αναπτύξουν 
δεξιότητες. 

 Να αναπτύξουν κριτική στάση µέσω της παρατήρησης 
και της καταγραφής. 

 

∆ραστηριότητες 
 Επιµερισµός του θέµατος σε 4 θεµατικές ενότητες: 

1. Ήθη και έθιµα των µηνών του φθινοπώρου 
2. Ήθη και έθιµα των µηνών του χειµώνα  
3. Ήθη και έθιµα των µηνών της άνοιξης 
4. Ήθη και έθιµα των µηνών της άνοιξης 

 Συγκέντρωση πληροφοριών, από βιβλιοθήκες και 
προφορικές αφηγήσεις συγγενικών προσώπων των 
παιδιών, σχετικά µε την επίσηµη ονοµασία του µήνα, τις 
ονοµασίες που του έχει δώσει ο λαός µας, τα ήθη, τα 
έθιµα, το εορτολόγιο, τις γεωργικές εργασίες, 
παροιµίες, αινίγµατα, παιχνίδια. 

 Επιλογή, καταγραφή και ταξινόµηση του υλικού 
 Παρουσίαση µέσα στην τάξη του υλικού που 
συγκεντρώνονταν κάθε µήνα 

 Βιωµατική προσέγγιση ορισµένων εθίµων και παιχνιδιών 
από τα παιδιά (π.χ. το «Μαρτάκι» που φοράµε στο χέρι 
το Μάρτιο) 

 ∆ηµιουργική έκφραση µε εικαστικές δραστηριότητες, 
όπως ζωγραφιές, ποιήµατα, κατασκευή καρτών και 
παρουσίαση θεατρικού σκετς στα πλαίσια της  γιορτής 
για την 25η Μαρτίου 

 Εξοικείωση µε τη χρήση του ηµερολογίου 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 Επίσκεψη στο Λαογραφικό - Εθνολογικό Μουσείο 
Μακεδονίας–Θράκης. Στο Μουσείο παρακολουθήσανε 
βίντεο µε τους Μύλους της Μακεδονίας και της 
Θράκης, είδανε από κοντά τη λειτουργία ορισµένων από 
αυτούς, επισκεφθήκανε την έκθεση µε τις 
«Παραδοσιακές ενδυµασίες» της περιόδου 1860–1960. 

 

Αξιολόγηση του προγράµµατος 
Τα παιδιά γνώρισαν και κατανόησαν ήθη και έθιµα του λαού µας 
από διάφορες περιοχές της Ελλάδας (κάποια τους ήταν ήδη 
γνωστά). Έµαθαν να ψάχνουν, να ερευνούν για πράγµατα που 
τους ενδιαφέρουν. Ευαισθητοποιήθηκαν σε ό,τι αφορά τη λαϊκή 
µας παράδοση κι ανέπτυξαν πρωτοβουλίες. 

 

 

 

 

3. Σχολική Μαθητική Εφηµερίδα - Ο κόσµος στα µάτια των παιδιών  
 

 
 

 
 
 

 

Τάξεις: ΣΤ1, ΣΤ2  - Υπεύθυνοι Εκπ/τικοί: Παρσάνογλου 
Αθανάσιος, Μπουζούκης Αθανάσιος, Ασλανίδη Νάστια, 
Μαυροµάτης Γαβριήλ, Μαλιβίτση Ζωή, Παπαδόπουλος Στέργιος 
 

Σκοποί-στόχοι: Κατανόηση εννοιών, όπως επικαιρότητα,  
έρευνα και αλληλεπίδραση τους µε άλλα θέµατα. Ανάπτυξη 
κώδικα αξιών και συµπεριφοράς, αυτοβελτίωση, αυτοεκτίµηση & 
αυτοσεβασµός. Να ανακαλύψουν τα θετικά στοιχεία της 
διαφορετικότητας, τη σηµασία του «εµείς», του αλληλοσεβασµού, της 
συνεργασίας και της δηµιουργικής επικοινωνίας. 
 

∆ραστηριότητες: Τα παιδιά εργάστηκαν σε οµάδες για την 
ανάπτυξη πνεύµατος συνεργασίας, οµαδικότητας και σεβασµού 
της διαφορετικότητας των απόψεων. Η λήψη αποφάσεων 
γινόταν µε δηµοκρατικές διαδικασίες, µέσα από διάλογο. Για την 
επεξεργασία των θεµάτων, τα παιδιά έκαναν χρήση τόσο της 
βιβλιοθήκης όσο και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πολλά 
από τα κείµενα µεταφράζονταν σε άλλες γλώσσες, από τις 
χώρες προέλευσης κάποιων µαθητών (ρωσικά, αλβανικά, 
γερµανικά, και αγγλικά). 
 

Αποτελέσµατα: Παραγωγή τριών (3) τευχών έγχρωµης 
12/σέλιδης πολυπολιτισµικής σχολικής εφηµερίδας σε έντυπη 
µορφή µε τη χρήση Η/Υ, η οποία τυπωνόταν σε 2.500 αντίτυπα 
σε τυπογραφείο. Έφτανε σε όλα τα παιδιά του σχολείου (300), 
στην τοπική κοινωνία των ∆ήµων Ελευθερίου-Κορδελιού κι 
Ευόσµου. Επίσης αποστελλόταν ταχυδροµικώς (µέσω των 
γραφείων εκπ/σης) σε όλα τα δηµοτικά σχολεία του νοµού 
Θεσ/νίκης, στα 26 διαπολιτισµικά σχολεία της Ελλάδας, στον 
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στους 
αρχηγούς των κοµµάτων, στη Μητρόπολη Νεαπόλεως & 
Σταυρουπόλεως, στο Υπουργείο Παιδείας-∆ια Βίου Μάθησης & 
Θρησκευµάτων, στους βουλευτές της Θεσ/νίκης, στο Α.Π.Θ 
(Παιδαγωγική Σχολή), στα ΜΜΕ και σε άλλους φορείς. Επίσης 
µπορούσε να διαβαστεί και στην ηλεκτρονική της µορφή στη 
βραβευµένη για τέσσερα συνεχόµενα χρόνια (2007, 2008, 
2009, 2010) ιστοσελίδα του σχολείου. Τα παιδιά ήταν 
ενθουσιασµένα καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. 

 


