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ΠΔΡΙΛΗΦΗ  
Τν πεξηβάιινλ, θπζηθό θαη αλζξσπνγελέο, εμαξηάηαη από ηελ ηζηνξηθή εμέηαζε ησλ 

επηινγώλ ηνπ αλζξώπνπ, είηε απηέο ζρεηίδνληαη κε ηνλ νηθηζκό θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ 

ιεηηνπξγία, είηε κε ηε γεσξγηθή θαη θάζε άιιε εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνύ ρώξνπ θαη ηεο 

ηζηνξηθήο πξαγκαηηθόηεηαο ηνπ αλζξώπνπ. Σην πεδίν απηό, ε ηνπηθή ηζηνξία είλαη 

δπλαηόλ λα εθιακβάλεηαη θαη σο πεξηβαιινληηθό αληηθείκελν, ε δηδαζθαιία ηνπ νπνίνπ 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ θαηαλόεζε ηεο αιιειεμάξηεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο ηνπ 

αλζξώπνπ κε ην πεξηβάιινλ, ζηελ αίζζεζε ηνπ ηόπνπ όπνπ δνπλ νη καζεηέο/ηξηεο, ζηε 

δηακόξθσζε ζεηηθώλ ζηάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε βειηίσζε ηνπ ηνπηθνύ 

πεξηβάιινληνο θαζώο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο θαη ζπλείδεζεο. 

Επηρεηξνύκε, κέζα από ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο Οηθνκνπζείνπ λα 

πξνζεγγίζνπκε ηνλ Ληκλαίν Οηθηζκό Δηζπειηνύ Καζηνξηάο. Σηόρνο είλαη λα 

θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο ηελ επίδξαζε ηνπ ηνπηθνύ πεξηβάιινληνο ζηελ ηζηνξηθή, 

θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή, νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, από ηα 

πξντζηνξηθά ρξόληα κέρξη θαη ζήκεξα. Η δηδαθηηθή πξόηαζε πνπ πξνηείλεηαη, ζπκπιέθεη 

ηελ Τνπηθή Θζηνξία θαη ηελ Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

θαη αθνξά ζηε δόκεζε δξαζηεξηνηήησλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ επίζθεςε 

ησλ καζεηώλ /ηξηώλ ζην ρώξν ηνπ Οηθνκνπζείνπ, ώζηε λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ 

αλάπηπμε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη ηζηνξηθήο ζθέςεο.  

 

ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: πεξηβάιινλ, ηνπηθή ηζηνξία, εθπαίδεπζε, δηδαθηηθή πξόηαζε, 

πεξηβαιινληηθή ζθέςε, ηζηνξηθή ζθέςε, αιιειεμάξηεζε, αιιειεπίδξαζε, ηζηνξηθή 

κλήκε, πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε 

 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ 
     Ζ Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε εμεηάδεη ην πεξηβάιινλ - θπζηθφ θαη 

αλζξσπνγελέο, δνκεκέλν θαη θνηλσληθφ - ζηελ νιφηεηά ηνπ. Οη ηέζζεξηο απηνί 

παξάγνληεο ζπληζηνχλ παξάιιεια αληηθείκελα εληαίαο κειέηεο θαη έξεπλαο γηα ηε 

ζρνιηθή γεληθή θαη ηνπηθή ηζηνξία. Σν θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ 

εμαξηάηαη απφ ηελ ηζηνξηθή εμέηαζε ησλ επηινγψλ ηνπ αλζξψπνπ πάλσ ζ’ απηφ, είηε 

απηέο ζρεηίδνληαη κε ηνλ νηθηζκφ θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ ιεηηνπξγία, είηε κε ηε 

γεσξγηθή θαη θάζε άιιε εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ θαη ηεο ηζηνξηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ (Λενληζίλεο, 1996). ην πιαίζην απηφ, ηδηαίηεξα ε 

ηνπηθή ηζηνξία είλαη δπλαηφλ λα εθιακβάλεηαη σο πεξηβαιινληηθφ αληηθείκελν, ε 

δηδαζθαιία ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο αιιειεμάξηεζεο θαη 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ, ζηελ αίζζεζε ηνπ ηφπνπ πνπ δεη ν 
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καζεηήο, ζηε δηακφξθσζε ζεηηθψλ ζηάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε βειηίσζε ηνπ 

ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο θαη 

ζπλείδεζεο, δηφηη κέζα απφ ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ αλαιχεηαη ε θνηλσληθνπνιηηηζκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ (Καινγεξνπνχινπ, 1999: 190-192).  

 

     Ζ ηνπηθή ηζηνξία σο ζχγρξνλε πξφηαζε γηα ηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε νθείιεη λα ακθηζβεηήζεη ηελ αθεγεκαηηθφηεηα θαη λα επηρεηξήζεη ηε 

ζχλδεζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο κε ηελ δηαρείξηζε ησλ πεγψλ κε ζθνπφ ηελ αλαλέσζε 

ηνπ ηζηνξηθνχ καζήκαηνο (Ρεπνχζε, 2000). Ζ ηνπηθή ηζηνξία ζπρλά εθιακβάλεηαη σο 

ελλνηνινγηθά θαη κεζνδνινγηθά απηνλφεηε, κε έκθαζε είηε ζηελ νξαηφηεηα ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ ηνπίνπ πνπ πεξηβάιιεη ηε ζρνιηθή κνλάδα, είηε ζην βησκαηηθφ 

ραξαθηήξα πνπ εκπεξηέρεη ε ζρέζε ηνπ καζεηή κε ηνλ ηφπν ηνπ. Γελ είλαη σζηφζν 

δπλαηή ε πξφζιεςε ηεο ηζηνξηθφηεηαο ηνπ ηνπίνπ ρσξίο ηε λνεηηθή εξγαζία πνπ ζα 

ηελ αλαδείμεη, δελ ππάξρεη ηζηνξηθφηεηα ηνπ ηνπίνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ νη άλζξσπνη 

δελ ηελ αληηιακβάλνληαη (Λενληζίλεο, 1999). Ζ ηζηνξηθή ζεκαζία δελ 

πξνζιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηηο αηζζήζεηο, αιιά δηαζιάηαη κέζα απφ έλα ζχλνιν 

ζχλζεησλ ηδεψλ, ψζηε λα απνηειέζεη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο. Πξνθχπηεη δειαδή 

απφ ηε ζηηγκή πνπ θάπνηα απφ ηηο φςεηο ηνπ ηφπνπ αλαδεηθλχεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο θαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο ζε αληηθείκελν ηεο αλζξψπηλεο πεξηέξγεηαο, 

παξαηήξεζεο, έξεπλαο θ.α. (Βατλά, 1997: 64). Ζ δηεξγαζία απηή ζπληζηά επίζεο κηα 

ζχλζεηε θνηλσληθή δηεξγαζία, ε νπνία ππαθνχεη ζε επξχηεξα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά 

ζπκθξαδφκελα. 

 

     Κχξηνη άμνλεο γηα ηελ ηζηνξηθή πξνζέγγηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηελ 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη ηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο κπνξεί λα είλαη (Λενληζίλεο, 

2007: 1): 

 Ζ έξεπλα θαη ε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο κέζσ ηεο ακεζφηεξεο δπλαηήο 

πξνζέγγηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο (θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο). 

 Ζ αλαγλψξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο γηα θάζε ηζηνξηθή πεξίνδν σο ππαξθηνχ θαη 

αλαγθαίνπ δηακεζνιαβεηηθνχ εξκελεπηηθνχ παξάγνληα ηνπ ηζηνξηθνχ γίγλεζζαη. 

 Ζ ζχλδεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο κε ην θπζηθφ, θνηλσληθφ θαη 

ηερλνπαξαγσγηθφ πεξηβάιινλ ηεο εθάζηνηε εμεηαδφκελεο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ 

 Ζ ζπκβνιή ζηελ πξνψζεζε αλάπηπμεο πεξηβαιινληηθήο πξνβιεκαηηθήο θαη ζηελ 

αλαγλψξηζε ηεο ηδηαίηεξεο ηαπηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην ζχγρξνλν θφζκν. 

 Ζ επηηφπηα κειέηε θαη έξεπλα σο κέζνδνο δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ελζάξξπλζε, κε πξφζθνξνπο βησκαηηθνχο ηξφπνπο, γηα ρξήζε ηεο 

απφ ηνπο καζεηέο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. 

 Ζ ρξήζε θαη δηδαθηηθή εθκεηάιιεπζε ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ ηζηνξηθνχ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ πξνζέγγηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε ζρνιηθή έξεπλα θαη ζηε δηδαζθαιία 

(λέεο ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ηεο ηζηνξίαο). 

 Ζ αλάδεημε ησλ ζρέζεσλ ηεο γεληθήο κε ηελ ηνπηθή ηζηνξία θαη ηεο ζχλδεζεο ηεο 

ηνπηθήο ηζηνξίαο κε ηελ ηζηνξία ηνπ ηνπίνπ. Έκθαζε ζηε ζεψξεζε ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ηζηνξίαο θαη κειέηεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Ζ ζπγθξφηεζε πξνηάζεσλ δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη 

κειέηεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

ε επίπεδν Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ε ζχδεπμε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο κε ηελ 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε είλαη δπλαηή κέζα απφ ηελ νιηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ θαη ηελ νξγάλσζε ζρεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Πξφθεηηαη γηα δηαζεκαηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη πνιπδχλακε δηδαζθαιία, πνπ επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία ησλ 
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δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζε εληαία πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηε ζχιιεςε ηνπ 

ηνπίνπ σο πνιηηηζηηθνχ αγαζνχ. ηε ζεκαηηθή απηή πεξηνρή αλήθνπλ: (Ρεπνχζε, 

2000α) νη αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο ζην θπζηθφ ηνπίν θη νη κεηαβνιέο, άκεζεο ή 

έκκεζεο πνπ έρνπλ ζπληειεζζεί, νη νλνκαζίεο ηεο ηνπηθήο θαη επξχηεξεο πεξηνρήο θαη 

ε πξνέιεπζή ηνπο. Σα ηνπσλχκηα, νδσλχκηα θαη νη αιιαγέο ηνπο κέζα ζην ρξφλν, ν 

νηθηζηηθφο ρψξνο θαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ, νη αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη ηα θάζε ινγήο 

κνπζεία. Αλαθνξηθά κε ηε δηάζηαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ηζηνξίαο, 

ην θέληξν βάξνπο ηεο έξεπλαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο αθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο 

ηζηνξηθήο αλαθνξάο θαη πξνζέγγηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα 

απνβαίλνπλ ζεκαληηθέο θαη ρξήζηκεο ζηε δσή φζσλ εκπιέθνληαη ζηελ έξεπλα θαη ηε 

δηδαζθαιία. πγθεθξηκέλα, ν επηδηψθεηαη ν ελεξγφο ξφινο ηνπ καζεηή θαη ηνπ 

δαζθάινπ ζηε δηαδηθαζία ηεο πεξηβαιινληηθήο έξεπλαο θαη κειέηεο κε πξαθηηθέο πνπ 

αλαδεηθλχνπλ, θαηά πεξίπησζε, ζε θάζε ηζηνξηθή πεξίνδν ηελ πνιππνιηηηζκηθή 

δηάζηαζε ηεο ηζηνξίαο θαη ηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο έξεπλαο θαη κειέηεο ηνπ 

ηζηνξηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ πεξηβαιινληηθή γλψζε θαη εκπεηξία νηθνδνκνχληαη 

ζπλδπαζηηθά κέζα απφ ηνπο θνηλνχο ζηφρνπο ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο θαη ηεο κειέηεο 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θαη ζηε δηδαζθαιία 

ζπγθξνηνχλ θξηηηθή ηζηνξηθή ζθέςε θαη ζχγρξνλε πεξηβαιινληηθή πξνβιεκαηηθή 

(Λενληζίλεο, 2007). 

 

Η ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ – ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ  
     ην πεδίν απηφ, εληάζζνπκε ηε δηδαθηηθή πξφηαζε καο, ε νπνία κέζα απφ ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο πεδίνπ, ηεο επηηφπηαο παξαηήξεζεο θαη ηεο έξεπλαο, 

πξνζεγγίδεη ηνλ Πξντζηνξηθφ Ληκλαίν Οηθηζκφ Γηζπειηνχ Καζηνξηάο, κε ζηφρν ηελ 

θαηαλφεζε απφ πιεπξάο ησλ καζεηψλ ηεο επίδξαζεο ηνπ ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο 

ζηελ ηζηνξηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή, νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο 

πεξηνρήο, απφ ηα ρξφληα ηεο πξντζηνξίαο κέρξη θαη ζήκεξα, κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

ππάξρνληνο Οηθνκνπζείνπ, αιιά θαη ηνπ πινχζηνπ έληππνπ πιηθνχ πνπ δηαηίζεηαη. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηα ηκήκαηα ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ, 

αμηνπνηψληαο ηε ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ βηβιίνπ ηεο ηζηνξίαο ζηνπο νηθηζκνχο ηεο 

λενιηζηθήο επνρήο - Ελόηεηα 7: Η λενιηζηθή επνρή ζηελ Ειιάδα - θαη ηδηαίηεξα κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο θσηνγξαθίαο γηα ην Ληκλαίν Οηθηζκφ Γηζπειηνχ (ζ. 106), ε 

νπνία αθνξά ζηελ αλαπαξάζηαζε ελφο ζπηηηνχ απφ ην ζχγρξνλν Οηθνκνπζείν. Γηα 

ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πινπνίεζε ζρεηηθνχ ζρεδίνπ εξγαζίαο, κπνξεί λα αμηνπνηεζεί 

ν ρξφλνο πνπ δηαηίζεηαη γηα δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (10% ηνπ ζπλνιηθνχ 

ρξφλνπ πνπ δηαηίζεηαη γηα ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνπνίεζε 

ηνπ ρξφλνπ ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο Γηαζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (3 ψξεο ηελ 

εβδνκάδα γηα ηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ).  

 

 
Δηθ. 1: Ληκλαίνο Οηθηζκόο Δηζπειηνύ Καζηνξηάο 
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     Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ επηιέγεηαη είλαη ε εξγαζία πεδίνπ (επηηφπηα 

παξαηήξεζε θαη έξεπλα) ζε ζπλδπαζκφ κε κηα πνηθηιία δηδαθηηθψλ ηερληθψλ. Ζ 

επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο είλαη λνεκαηηθή, «ηζηνξηθή», γισζζηθή θαη 

πεξηβαιινληηθή.  

 

Γενικοί ζηόσοι ηηρ διδακηικήρ ππόηαζηρ 
     Ωο γεληθνί ζηφρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο νξίδνληαη νη εμήο:  

     - Ζ θαηαλφεζε ηεο αιιειεμάξηεζεο αλζξψπνπ θαη πεξηβάιινληνο, δειαδή λα 

θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο δηαρξνληθά ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ θαη 

ηελ επίδξαζε πνπ αζθεί ην έλα ζην άιιν 

     - Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο θαη ζπλείδεζεο: λα αληηιεθζνχλ νη καζεηέο 

ηνλ ηξφπν κα ηνλ νπνίν κεηαβάιινληαη θαη εμειίζζνληαη νη θνηλσλίεο θαη πνηεο είλαη 

νη επηκέξνπο εκπεηξίεο πνπ απέθηεζε ν άλζξσπνο θαηά ηε δηαδξνκή ηνπ ζην 

παξειζφλ, ψζηε λα δηεηζδχνπλ ζπλεηδεηά ζην πεξηερφκελν ηνπ δηθνχ ηνπο ηξφπνπ 

δσήο, ζπγθξίλνληαο ην κε εθείλν ησλ άιισλ.  

     - Ζ δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ: Με ηε δηαζχλδεζε ηεο 

ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο δίλεηαη ε επθαηξία γηα ηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, θαηαλννχληαη ηα νηθνινγηθά πξνβιήκαηα θαη ηα αίηηά ηνπο, θαζψο 

θαη ε αλάγθε κεηάβαζεο ζε κηα θνηλσλία πνπ ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ηεο απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα ηνπ ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο, 

γηα ηελ πξφιεςε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα δξάζνπλ. 

     - Ζ θνηλσληθνπνίεζε: Μέζα απφ ηε γλσξηκία θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο θνηλήο 

ηζηνξηθήο κλήκεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηνπο, νη καζεηέο ελδπλακψλνπλ ηελ 

ηζηνξηθή ηνπο θαηαλφεζε θαη αλαπηχζζνπλ ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο θαη εληζρχεηαη 

ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ ηζηνξία, ιφγσ ηεο ακεζφηεηαο ηνπ ππφ έξεπλα 

αληηθεηκέλνπ. 

 

Δπιμέποςρ ζηόσοι ηηρ διδακηικήρ ππόηαζηρ: 
     - Να πιεξνθνξεζνχλ νη καζεηέο γηα ηελ χπαξμε ζεκαληηθψλ επξεκάησλ ηνπ 

λενιηζηθνχ Ληκλαίνπ Οηθηζκνχ Γηζπειηνχ θαη λα εθηηκήζνπλ ηελ αμία ηνπο. 

     - Να εληνπίζνπλ θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπνζεζίαο πνπ 

επηιέρζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Οηθηζκνχ, ψζηε λα αλαγλσξίζνπλ ην ζεκαληηθφ 

ξφιν πνπ παίδεη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, ηζηνξηθή, πνιηηηζκηθή 

εμέιημε ελφο ηφπνπ. 

     - Να αμηνπνηήζνπλ ην έληππν θαη ειεθηξνληθφ πιηθφ, θαζψο θαη ηα επξήκαηα ηνπ 

κνπζείνπ γηα λα πεξηγξάςνπλ ηνλ Οηθηζκφ, λα αλαθέξνπλ ηα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ, 

ηηο αζρνιίεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ, ηα πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θαη λα ζπζρεηίζνπλ ηνλ 

ηξφπν δσήο ηνπ πξντζηνξηθνχ αλζξψπνπ κε ην ζήκεξα.  

     - Να θαηαθηήζνπλ ηζηνξηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο έλλνηεο θαη φξνπο, φπσο: 

πνιηηηζκφο, αλαζθαθή, αξραηνινγηθά επξήκαηα, λενιηζηθή επνρή, νηθηζκφο, 

νηθνκνπζείν, αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ - πεξηβάιινληνο, ρισξίδα, παλίδα, 

νηθνζχζηεκα θιπ. 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 

     Ωο κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ζηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξφηαζε επηιέρζεθε ε 

εξγαζία πεδίνπ, ε νπνία κπνξεί λα δψζεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα γηα ηε γλψζε θαη 

ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη (Καιατηδίδεο & Οπδνχλεο, 1999). Ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθή κπνξεί λα είλαη ε εξγαζία πεδίνπ φηαλ είλαη επαλαιακβαλφκελε 

δξαζηεξηφηεηα, επεηδή νη καζεηέο εμνηθεηψλνληαη πεξηζζφηεξν κε ην λέν πεξηβάιινλ, 
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ψζηε λα αμηνπνηνχληαη φιεο νη δπλαηέο επηδξάζεηο ηνπ. Δίλαη ηεθκεξησκέλν 

εξεπλεηηθά φηη νη γλψζεηο πνπ απνθνκίζνπλ νη καζεηέο απφ ηελ επηηφπηα έξεπλα θαη 

ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ελφο ζέκαηνο δηαηεξείηαη ζηε καθξφρξνλε κλήκε (Falk, 

1982). 

 

     ε γεληθέο γξακκέο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα βησκαηηθή θαη επνκέλσο 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαη βαζχηεξε γλψζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ηζηνξίαο ελφο 

ηφπνπ. Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία ηεο εξγαζίαο πεδίνπ είλαη: α) ε 

γλσξηκία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ην ρψξν - πεδίν θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ απηφο 

πξνζθέξεη, β) ε πξνεηνηκαζία ηεο νκάδαο - ηάμεο γηα ηελ επίζθεςε θαη ε εμνηθείσζή 

ηεο κε ην ππφ δηαπξαγκάηεπζε ζέκα κέζσ ηνπ ρεηξηζκνχ δηαθφξσλ πιηθψλ θαη 

εξγαιείσλ, φπσο ράξηεο, πιεξνθνξηαθφ πιηθφ (θείκελα, θσηνγξαθίεο, πιεξνθνξίεο 

απφ ην δηαδίθηπν), θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ, θχιισλ θαηαγξαθήο ησλ παξαηεξήζεσλ 

θιπ. Έηζη, νξγαλψλνληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζην δηάζηεκα πξηλ ηελ 

επίζθεςε, ζηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο θαη κεηά ηελ επίζθεςε ζην ζπγθεθξηκέλν 

ρψξν (Farmer & Wott, 1995). 

 

Α. Γπαζηηπιόηηηερ ππιν ηην επίζκετη (2 διδακηικά δίυπα): 
     ηόσορ: Να πιεξνθνξεζνχλ νη καζεηέο ηελ χπαξμε ηνπ λενιηζηθνχ Ληκλαίνπ 

Οηθηζκνχ Γηζπειηνχ. Να θαηαλνήζνπλ ηνπο ιφγνπο επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ρψξνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λενιηζηθψλ αλζξψπσλ. Να αληηιεθζνχλ ηελ χπαξμε 

ζπγθεθξηκέλνπ πνιηηηζκνχ ζηηο φρζεο ηεο ιίκλεο. Να ζπδεηήζνπλ γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε αλαζθαθή, γηα ηε δνπιεηά ηνπ αξραηνιφγνπ, γηα ηα επξήκαηα ζηελ 

πεξηνρή. Να εληνπίζνπλ άιινπο ρψξνπο φπνπ ππάξρνπλ ιηκλαίνη νηθηζκνί ζηελ 

Δπξψπε. Να θαηαξηίζνπλ ιίζηα πξνεηνηκαζίαο ηεο επίζθεςεο. 

 

Γπαζηηπιόηηηερ:  

     α) Οη καζεηέο, κε αθνξκή ηε ζρεηηθή εηθφλα ζην βηβιίν ηνπο (ζει. 106), ζπδεηνχλ 

γηα ηνπο Ληκλαίνπο Οηθηζκνχο. Γηαηππψλνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

νη λενιηζηθνί απηνί νηθηζκνί νλνκάδνληαη έηζη, θαζψο θαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

επηιέρζεθε ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ αλζξψπσλ (χπαξμε 

λεξνχ).  

     β) πδεηνχλ γηα ηελ αμία ηεο ιίκλεο (βηνινγηθή - ρισξίδα - παλίδα, 

αληηπιεκκπξηθή, θιηκαηηθή, νηθνλνκηθή - αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο - ηεο θηελνηξνθίαο 

- ηεο αιηείαο - ηνπ ηνπξηζκνχ, πνιηηηζηηθή, επηζηεκνληθή – εθπαηδεπηηθή - έξεπλα ζε 

έλα πδάηηλν νηθνζχζηεκα, αλαςπρήο. Ζ ζπδήηεζε εκπινπηίδεηαη κε θσηνγξαθηθφ 

πιηθφ ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο ηεο ιίκλεο, θαζψο θαη ησλ δηαθφξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε απηήλ. 

     γ) Δληνπίδνπλ ζην ράξηε ην ρψξν ηνπ Ληκλαίνπ Οηθηζκνχ Γηζπειηνχ. Παξαηεξνχλ 

ηα γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο. εκεηψλνπλ ηε δηαδξνκή πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζεζεί γηα ηελ επίζθεςε ηνπ ρψξνπ απφ ην ζρνιείν ηνπο κέρξη ην 

Γηζπειηφ. 

     δ) Απφ ην δηαδίθηπν αληινχλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο Ληκλαίνπο νηθηζκνχο πνπ 

ππάξρνπλ ζε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο (Γεξκαλία, Διβεηία, Αγγιία). Δληνπίδνπλ ηα 

θνηλά ζηνηρεία ησλ νηθηζκψλ απηψλ (χπαξμε λεξνχ - ηξφπνο θαηαζθεπήο ζπηηηψλ - 

πιηθά θαηαζθεπήο). πδεηνχλ γηα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα ζπίηηα ρηίδνληαη 

θνληά ή κέζα ζην λεξφ, πάλσ ζε παζζάινπο. Σαμηλνκνχλ ην πιεξνθνξηαθφ θαη 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ην δηαδίθηπν θαη ην αλαξηνχλ ζηελ ηάμε.  

     ε) Δηνηκάδνπλ ηε ιίζηα πξνεηνηκαζίαο ηεο επίζθεςεο, ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη: 

1. Ο ζθνπφο ηεο επίζθεςεο, 2. Οη εξσηήζεηο πνπ πεξηκέλνπλ απάληεζε, 3. Σα πιηθά 
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πνπ πξέπεη λα πάξνπκε καδί καο (θσηνγξαθηθέο κεραλέο – θάκεξεο - θηάιηα 

παξαηήξεζεο - θχιια θαηαγξαθήο ησλ παξαηεξήζεσλ - ράξηεο), 4. Δπηιέγεηαη ν 

ηξφπνο κεηαθίλεζεο θαη ππνινγίδεηαη ην θφζηνο, 5. Δπηζεκαίλνληαη νη ηπρφλ 

δπζθνιίεο πνπ αλαθχπηνπλ θαη πξνηείλνληαη ιχζεηο 

 

Β. Γπαζηηπιόηηηερ καηά ηη διάπκεια ηηρ επίζκετηρ (5 διδακηικέρ 

ώπερ): 
     ηόσορ: Ζ βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ρψξνπ θαη ε επηηφπηα έξεπλα κε απψηεξν 

ζθνπφ λα απαληεζνχλ νη εξσηήζεηο ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζην 

πξνεγνχκελν ζηάδην θαη αθνξνχλ:  

     - ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ρξήζεο ηνπ ρψξνπ ηνπ Ληκλαίνπ Οηθηζκνχ (επηινγή 

κηαο ζέζεο σο κφληκεο θαηνηθίαο - αξρηηεθηνληθή νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ απηνχ - 

εμνπιηζκφο κε εμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπέο γηα ηελ παξαγσγηθή ρξήζε ηνπ ρψξνπ) 

     - ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ ηερλνινγία (ηη παξάγεηαη; πψο; γηα πνηφλ;)  

     - ζηελ ηδενινγία θαη ηνλ πνιηηηζκφ (ζρέζε αλζξψπνπ θαη θχζεο- θσδηθνπνίεζε 

ησλ εληππψζεσλ ηνπ αλζξψπνπ γηα ηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αμηνπνίεζή 

ηνπο γηα ηελ επίιπζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπ πξνβιεκάησλ, κέζσ ησλ επξεκάησλ – 

θνζκήκαηα, εηδψιηα, θνκκάηηα δηαθνζκεκέλεο θεξακηθήο - παξνπζία ελδείμεσλ 

πξψηκεο γξαθήο). 

 

Πποηεινόμενερ δπαζηηπιόηηηερ 
     α) Μειέηε ηνπ ρψξνπ ηνπ Οηθνκνπζείνπ: Οη καζεηέο κε ηε βνήζεηα ηνπ μελαγνχ 

ηνπ Οηθνκνπζείνπ επηζθέπηνληαη ηα ζπίηηα ηνπ νηθηζκνχ. Παξαηεξνχλ θαη 

θαηαγξάθνπλ ηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ ζπηηηψλ, ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο κέζα 

ζην λεξφ θαη έμσ απφ απηφ, ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο, ηα ζθεχε θαη ηα εξγαιεία. 

Καινχληαη λα θαληαζηνχλ θαη λα πεξηγξάςνπλ ηε θαζεκεξηλή δσή ησλ πξντζηνξηθψλ 

αλζξψπσλ κέζα θη έμσ απφ ην ζπίηη. Φσηνγξαθίδνπλ ην Οηθνκνπζείν. 

     β) Παξαηήξεζε ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο: Καηαγξαθή ησλ θπηψλ θαη ησλ 

δψσλ (πηελψλ θαη ςαξηψλ) ηεο πεξηνρήο ζε εηδηθά θχιια εξγαζίαο. Καηαγξάθνπλ 

ηνπο ήρνπο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ζε θαζεηφθσλν. 

     γ) Κάλνπλ ππνζέζεηο γηα ηηο αζρνιίεο ησλ θαηνίθσλ κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο 

πεξηνρήο (γεσξγνί - θηελνηξφθνη - ςαξάδεο - θαηαζθεπαζηέο εξγαιείσλ -

αγγεηνπιάζηεο). πδεηνχλ γηα ηελ θαηαιπηηθή επίδξαζε ηνπ λεξνχ ζηε δσή ησλ 

θαηνίθσλ ηνπ νηθηζκνχ.  

     δ) Δπίζθεςε ζην κνπζείν επξεκάησλ ηνπ νηθηζκνχ: Παξαηεξνχλ ηα επξήκαηα θαη 

ηα θαηαγξάθνπλ ζε θχιιν εξγαζίαο, αλά θαηεγνξία: Δξγαιεία, ζθεχε, εηδψιηα, 

θνζκήκαηα. Φσηνγξαθίδνπλ ην ρψξν ηνπ κνπζείνπ, ζρεδηάδνπλ κε κνιχβη ή ρξψκαηα 

ηα επξήκαηα πνπ ηνπο εληππσζηάδνπλ. Αθήλνπλ ηηο εληππψζεηο ηνπο ζην βηβιίν 

επηζθέςεσλ ηνπ Μνπζείνπ. 

     ε) πδεηνχλ κε ηνπο αξραηνιφγνπο ηνπ κνπζείνπ γηα ηε δνπιεηά ηνπο: Ση ζπνπδέο 

ρξεηάδεηαη θαλείο γηα λα γίλεη αξραηνιφγνο, κε πνηνλ ηξφπν έγηλε ε ζπγθεθξηκέλε 

αλαζθαθή, γηα πνην ιφγν, πνηεο είλαη νη δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ ζηε δνπιεηά ηνπο, 

πψο θαηαζθεπάζηεθε ην Οηθνκνπζείν, ηη άιιν ρξεηάδεηαη αθφκε λα γίλεη γηα λα 

νινθιεξσζεί ε αλαζθαθή. Καηαγξάθνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζε εηδηθά 

δηακνξθσκέλα θχιια εξγαζίαο.  

     ζη) Οη καζεηέο ραξηνγξαθνχλ ηελ πεξηνρή θαη αλαπαξηζηνχλ δσγξαθηθά ην 

Ληκλαίν Οηθηζκφ.  
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Γ. Γπαζηηπιόηηηερ μεηά ηην επίζκετη (2 διδακηικά δίυπα): 
     ηόσορ: Ζ εκπέδσζε ησλ γλψζεσλ θαη ε δηακφξθσζε ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ, κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ πνπ έρεη ζπγθεληξσζεί απφ ηελ 

επίζθεςε (επεμεξγαζία - ηαμηλφκεζε - εξκελεία ησλ πιεξνθνξηψλ). 

Γπαζηηπιόηηηερ: 
     α) Οη καζεηέο ζε νκάδεο επεμεξγάδνληαη ην πιηθφ ηεο επίζθεςεο. πληάζζνπλ 

έθζεζε - αλαθνξά γηα ηελ επίζθεςε, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη νη ιεπηνκέξεηεο 

ηεο επίζθεςεο, νη εληππψζεηο ηνπο θαη νη αμηνινγήζεηο ηνπο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο. 

     β) Δθζέηνπλ ην πιηθφ ην νπνίν πξνέθπςε απφ ηελ επίζθεςε: θσηνγξαθίεο, 

δσγξαθηθέο απεηθνλίζεηο ηνπ ρψξνπ, ησλ θαηνηθηψλ, ησλ επξεκάησλ, ραξηνγξάθεζε 

ηεο πεξηνρήο.  

     γ) Παξάγνπλ θείκελα νκαδηθά, κε ζέκαηα:  

- Μηα εκέξα απφ ηε δσή ελφο παηδηνχ ζην Ληκλαίν Οηθηζκφ Γηζπειηνχ 

- Ζ δνπιεηά ηνπ αξραηνιφγνπ 

- Αλ δνχζεο ζε έλα ζπίηη ηνπ Ληκλαίνπ Οηθηζκνχ, πνηα πξάγκαηα απφ ηε ζχγρξνλε 

δσή ζα ζνπ έιεηπαλ; 

     δ) Καηαζθεπάδνπλ κε πειφ αγγεία, θνζκήκαηα, εξγαιεία θαη εηδψιηα, ηα νπνία 

δηαθνζκνχλ αλάινγα 

     ε) Με θαιακάθηα ή νδνληνγιπθίδεο θαηαζθεπάδνπλ ζπίηηα ζηα πξφηππα ηνπ 

Ληκλαίνπ Οηθηζκνχ. 

     ζη) Παξαηεξνχλ θσηνγξαθίεο ησλ ζπηηηψλ ηνπ νηθηζκνχ θαη ζχγρξνλσλ ζπηηηψλ. 

Δληνπίδνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο, ζηα πιηθά θαηαζθεπήο, 

ζηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ. 

     δ) Οξγαλψλεηαη ζπδήηεζε - αληηπαξάζεζε απφςεσλ ζε δπν νκάδεο, σο εμήο: Ζ 

νκάδα Α΄ δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη νη θάηνηθνη ηνπ Ληκλαίνπ Οηθηζκνχ δελ είραλ 

αλαπηχμεη πνιηηηζκφ, αθνχ πνιιά απφ ηα ζχγρξνλα επηηεχγκαηα ηνπο έιιεηπαλ. Ζ 

νκάδα Β΄ αληίζεηα ππνζηεξίδεη φηη νη θάηνηθνη ηνπ Ληκλαίνπ Οηθηζκνχ ήηαλ 

πνιηηηζκέλνη θαη απηφ κπνξεί λα απνδεηρηεί. Ζ θάζε νκάδα θαιείηαη κε επηρεηξήκαηα 

λα ππνζηεξίμεη ηελ άπνςή ηεο.  

 

     Τλικό πος μποπεί να αξιοποιηθεί για ηη διδαζκαλία: 
1. Πξφγξακκα Μειίλα (1999). Ο λενιηζηθόο πνιηηηζκόο ηνπ Δηζπειηνύ. Μηα 

πξντζηνξηθή ιηκλνύπνιε. Θεζζαινλίθε: ΤΠΠΟ. 

2. Οηθνκνπζείν Δηζπειηνύ: ηαμίδη ζ’ έλα πξντζηνξηθό ρσξηό ηεο ιίκλεο (1999). Γήκνο 

Μαθεδλψλ - Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. 

3. Υνπξκνπδηάδεο, Γ. Υ. (1996). Τν Δηζπειηό Καζηνξηάο: έλαο ιηκλαίνο 

πξντζηνξηθόο νηθηζκόο. Θεζζαινλίθε: Κψδηθαο. 

4. Γθφιηα, Π. & Επγνχξε, Δ. (2001). Πξντζηνξηθόο Ληκλαίνο Οηθηζκόο Δηζπειηνύ: 

Έλα ηαμίδη ζην ρώξν θαη ζην ρξόλν… Εθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό γηα καζεηέο Δεκνηηθνύ 

Σρνιείνπ. ISBN: 960-91626-0-6 

5. ρεηηθέο ηζηνζειίδεο: 

http://www.dimos-makednon.gr 

http://www.kastoriacity.gr 

http://4gym-kastor.kas.sch.gr 

http://historiska.se/collections/research/alvastra  

http://www.pfahlbauten.de/steinzeit1922.html 

http://ireland.iol.ie./~discovery/lake.html 

 

 

http://www.dimos-makednon.gr/
http://www.kastoriacity.gr/
http://4gym-kastor.kas.sch.gr/
http://historiska.se/collections/research/alvastra
http://www.pfahlbauten.de/steinzeit1922.html
http://ireland.iol.ie./~discovery/lake.html
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