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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Πρόσφατες µελέτες έχουν αναδείξει τον αλληλεπιδραστικό ρόλο του φυσικού 

περιβάλλοντος στη διαµόρφωση και εξέλιξη των πολιτισµικών αλλαγών, διαπίστωση 

που υποδεικνύει ότι, αν διασφαλιστεί  η σωστή διαχείριση του πολιτισµού µέσα από το 

περιβάλλον που τον δηµιουργεί και του περιβάλλοντος µέσα από τον πολιτισµό που τον 

στηρίζει, είναι δυνατή η εξασφάλιση της αειφορικής προοπτικής. Προς την κατεύθυνση 

αυτή κινείται η Πολιτισµική Οικολογία, ένα σύστηµα γνώσης που επιχειρεί να εγγράψει 

τις κοινωνικές, οικονοµικές και υλικές έννοιες στις οικολογικές σχέσεις.  

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η µελέτη του τοπικού πολιτισµού ως πεδίου 

εκπαιδευτικών  δραστηριοτήτων µε βάση τις αρχές της  Πολιτισµικής Οικολογίας, µε 

σκοπό να τον αναδείξουν σε  χώρο συστηµατικής προώθησης µαθησιακών 

δραστηριοτήτων, που καλύπτουν  ευρύ φάσµα  διδακτικών  προσεγγίσεων. 

Αναπτύσσονται οι αρχές και η πορεία της εξέλιξης της Πολιτισµικής Οικολογίας ως 

µορφή προσέγγισης των περιβαλλοντικών και πολιτισµικών ζητηµάτων και στη 

συνέχεια αναπτύσσονται οι παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές αρχές σχεδιασµού του 

εκπαιδευτικού υλικού. Γίνεται αναφορά  στα εκκλησιαστικά µνηµεία ως πολιτισµικές 

αξίες  και τεκµηριώνεται η επιλογή  τους ως αντικείµενο µελέτης. Ο παιδαγωγικός 

σχεδιασµός ολοκληρώνεται µε το πλάνο που περιλαµβάνει το σύνολο των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: πολιτισµική οικολογία, εκπαιδευτικό υλικό 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΕΣ 

Ο Julian Steward (1902-1972)
1
 ήταν εκείνος που ανέπτυξε την ιδέα, ότι υπάρχουν 

αιτιακές συνδέσεις µεταξύ των φυσικών περιβαλλοντικών συνθηκών, της διαβίωσης 

και των κοινωνικών δοµών µιας οµάδας πληθυσµού . 

                                                 
1
 Ο Steward έζησε τη ζωή ενός ακαδηµαϊκού, ξεκινώντας την καριέρα του στο Corwell University, 

όπου παρέλαβε το ΒΑ του στην ανθρωπολογία το 1925. Μετά προχώρησε στο University of California 

at Berkeley, όπου για πρώτη φορά βρήκε ενδιαφέρον στην επίδραση του περιβάλλοντος πάνω στον 

πολιτισµό, και ξεκίνησε την πολιτισµική οικολογική θεωρία του. Αφού έλαβε το Ph.D. στο Berkeley 

το 1929, ο Steward δούλεψε σε αρκετά πανεπιστήµια, ενώ έγινε µέλος του Smithsonian Institution το 
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Υποστήριξε  ότι,  οι κοινωνικές και πολιτικές δοµές που αναπτύχθηκαν  σε 

συγκρίσιµες περιβαλλοντικές συνθήκες και συγκρίσιµα πρότυπα διαβίωσης, πρέπει 

να παρουσιάζουν παρόµοιες αιτιακές συνδέσεις µεταξύ τους. 

Ο Steward αναζητούσε κανονικότητες και κοινές βάσεις στην ανθρώπινη 

συµπεριφορά, τις κοινωνικές δοµές και τα θρησκευτικά συστήµατα, που θα 

αναπτύσσονταν ως αντιδράσεις σε συγκεκριµένες περιβαλλοντικές καταστάσεις. 

 Η µέθοδος του Steward πολιτιστικοσυγκριτική ως προς το χώρο και το χρόνο  

σχεδιάστηκε µε στόχο την αναζήτηση γενικεύσεων στη λειτουργία και εµφάνιση της 

ανθρώπινης συµπεριφοράς. Οι συνθήκες και οι τρόποι εξεύρεσης τροφής, αποτέλεσαν 

τον αµεσότερο σύνδεσµο µεταξύ περιβάλλοντος και συµπεριφοράς. Οι υποκείµενοι 

µηχανισµοί που οδηγούν στην ανάπτυξη ανάλογης συµπεριφοράς, θεωρούνταν ότι 

παρουσιάζουν ένα ανθρώπινο σύµπαν, η ώθηση του οποίου θα προέκυπτε, από την 

ανάγκη χρήσης των διαθέσιµων φυσικών πόρων (Schutkowski, 2006 ). 

Ο Steward όρισε την πολιτισµική οικολογία, ως τη σπουδή των διαδικασιών 

προσαρµογής, κατά τις οποίες η φύση της κοινωνίας και ένας απρόβλεπτος αριθµός 

από πολιτισµικά χαρακτηριστικά, επηρεάζονται από τη βασική προσαρµογή, µέσω 

της οποίας οι άνθρωποι χρησιµοποιούν ένα συγκεκριµένο περιβάλλον (Bellamy, 

2005). 

  Το ενδιαφέρον του Steward δεν ήταν να ορίσει την πολιτισµική οικολογία, αλλά 

να κατανοήσει τις διαδικασίες ή τις αιτίες για την εξέλιξη του πολιτισµού. Από µια  

άποψη, επεδίωξε να εξηγήσει τις επιλογές που γίνονται από τους πολιτισµούς σε 

σχέση µε την ιστορία και το περιβάλλον τους. Έδωσε έµφαση σε οικολογικούς 

παράγοντες ως ένα σηµαντικό, αλλά µη αποκλειστικό παράγοντα στον καθορισµό της 

πολιτισµικής αλλαγής. 

Η πολιτισµική οικολογία είναι η µελέτη των τρόπων µε τους οποίους 

διαφορετικές ανθρώπινες οµάδες αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και σε σχέση µε το 

περιβάλλον τους, µε σκοπό να επιβιώσουν και να διαφοροποιηθούν (www.revision-

notes.co.uk/revision/593.html). Αναφέρεται στη διαθεµατική µελέτη των 

αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στους ανθρώπινους πληθυσµούς και στα περιβαλλοντικά 

συστήµατα µέσα στα οποία υφίστανται (Moran, 2000).  Μελετά τη σύνδεση της 

φύσης, των ανθρώπων και τη σχέση τους µε τη γη. Η Christine Ballengee Morris
2
, 

αναφέρει, ότι αυτός ο τύπος της οικολογίας, διερευνά τις κουλτούρες και έχει µεγάλη 

επίδραση στις διαφορετικές όψεις των τεχνών, των αξιών, των γλωσσών και των 

θρησκειών σε διαφορετικές εθνικές οµάδες (Morris, 1998). Η πολιτισµική οικολογία 

είναι ένα σύστηµα γνώσης πάνω στην περιβαλλοντική διαχείριση.  Ο σκοπός είναι να 

διεγείρει τη συζήτηση ιδεών και projects για το πώς να φέρουµε τους ανθρώπους και 

τη φύση σε ισορροπία (Bellamy, 2005). 

O Kaufman ονοµάζει αυτόν το νέο χώρο της έρευνας «πολιτισµική οικολογία», 

όχι µόνο επειδή µοιράζεται µερικές οµοιότητες µε την οργανωµένη οικολογία, αλλά 

επειδή, επίσης, αντλεί την άποψη, ότι οι κοινωνικές εξελίξεις συµβαίνουν µέσα σε  

«οικοσυστήµατα», όπου το καθένα από αυτά ενσωµατώνει µοναδικούς περιορισµούς 

στην αύξηση, τη σταθερότητα και την αλλαγή (Kaufman, 2004). 

                                                                                                                                            
1935. Το 1938 έγινε senior ανθρωπολόγος και το 1943 διευθυντής του Institute of Social Anthropology 

µέχρι το 1946. Επιχειρηµατολόγησε κατά του περιβαλλοντικού ντετερµινισµού, που θεωρούσε 

συγκεκριµένα πολιτισµικά χαρακτηριστικά προκύπτουν από περιβαλλοντικές αιτίες. Χρησιµοποιώντας 

τις band societies (οµάδες µε αρχηγό) ως παράδειγµα, έδειξε ότι η ίδια η κοινωνική οργάνωση 

ανταποκρινόταν σε ένα είδος οικολογικής προσαρµογής µιας ανθρώπινης οµάδας προς το περιβάλλον. 

 
2
  «Cultural Ecology: Arts of the mountain culture», Art Education v51n3p14-19, May 1998 
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Η πολιτισµική οικολογία, µε τον τρόπο που πρόκειται να µας απασχολήσει 

παρακάτω, αποτελεί µια εκπαιδευτική εµπειρία, η οποία επιδεικνύει τη 

σηµαντικότητα του να περνάς τα όρια των παραδοσιακών θεµάτων  σπουδών, ώστε 

να κατανοήσουµε και να λύσουµε περιβαλλοντικά προβλήµατα. Ευρύτερα, είναι και 

µία πρακτική δραστηριότητα. ∆είχνει το πώς τα άτοµα, οι οικογένειες, και οι  

κοινότητες µπορούν να δηµιουργήσουν σχέδια δράσης, για να θέσουν όρια στον 

περιβαλλοντικό αντίκτυπο της καθηµερινής χρήσης υλικών και ενέργειας. Παρέχει 

βασική γνώση µέσω του περιβαλλοντικού επαίνου, που είναι απαραίτητο, εάν οι 

πολίτες επρόκειτο να συµµετέχουν εποικοδοµητικά σε τοπικά κυβερνητικά σχέδια για 

την αειφόρο ανάπτυξη-Local Agenda 21- ιδιαίτερα στο πλαίσιο της αναδόµησης της 

κοινότητας. 

Οι αρχές που  συγκροτούν την πολιτισµική οικολογία θα συντελέσουν στην 

ανάδειξη  νέων περιβαλλοντικών στάσεων και πολιτισµικών αξιών, που είναι επιλογή 

ζωτικής σηµασίας για τον άνθρωπο.: 

• η πληροφόρηση παρουσιάζεται ως µια  συλλογή θεµάτων, η οποία ορίζει τα 

σηµεία ισορροπίας ανάµεσα στη διαχείριση συντήρησης και στη διαχείριση 

εκµετάλλευσης. 

• το να ζεις µε στόχο τη συντήρηση απαιτεί την  συγκρότηση και επικοινωνία 

νέων οικολογικών εννοιών και αξιών. 

• η περιβαλλοντική διαχείριση θα έπρεπε ουσιαστικά να βοηθήσει τους νέους 

να διεκδικήσουν το δικαίωµα να δουν το παρελθόν διαφορετικά.  

• το παρελθόν πρέπει να  ανασυγκροτηθεί, όχι µόνο για να ανακτηθούν 

παραδόσεις, οι οποίες έχουν  προσληφθεί µε στρεβλό τρόπο ή έχουν καταστεί 

αόρατες, αλλά για την αναζήτηση εννοιών και  προτύπων, τα οποία θα 

προεικονίσουν  τρέχουσες  ανησυχίες για το περιβάλλον. 

• είµαστε µέρος της φύσης και κάθε κοινωνική πράξη, ιδέα, και κανόνας έχει 

εµφανιστεί στα πλαίσια πολλών χιλιετηρίδων εξέλιξης µέσω της φυσικής 

επιλογής. 

Οι υλικές συνθήκες δεν καθορίζονται µόνο από συνδυασµό περιβάλλοντος και 

τεχνολογίας, αλλά προκύπτουν  µέσω της πολιτισµικής µάθησης των αξιών  

(Bellamy, 2005).  

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

  Τα συγκεκριµένα ιστορικό-πολιτιστικά µνηµεία, οι ιστορικές µονές, επιλέχθηκαν 

για να δηµιουργηθεί σχετικά µε αυτές ένα εκπαιδευτικό υλικό, που θα συµβάλλει 

στην ανάδειξη και διατήρησή τους, µε βάση το ακόλουθο σκεπτικό: 

• Κινεί περισσότερο το ενδιαφέρον των µαθητών. Η επιλογή ενός θέµατος 

µελέτης από το χώρο που ζουν οι µαθητές, δηµιουργεί κίνητρα µάθησης και 

προκαλεί το ενδιαφέρον των µαθητών, επειδή έχει άµεση σχέση µε τη ζωή 

τους. Στο ίδιο συµπέρασµα έχουν καταλήξει και οι αξιολογήσεις πλήθους 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων που ασχολούνται µε τοπικές µελέτες χώρου και 

τοπική ιστορία. 

• ∆ιευκολύνει τη µάθηση, αφού οι χώροι είναι οικείοι, οι µαθητές έχουν ήδη 

ένα γνωστικό υπόβαθρο και έχουν τη δυνατότητα άµεσων προσωπικών 

εµπειριών (Καµαρινού, 2005). 

• Από µια έρευνα, που διενεργήθηκε το 2007, µε στοιχεία από την 

Πρωτοβάθµια και την ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Ζακύνθου, σχετικά µε τη 

θεµατολογία των σχολικών προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση , για το χρονικό διάστηµα 

1991-2007, προέκυψε, ότι για µεν την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση τα 
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περισσότερα προγράµµατα (36,5%) αφορούν στις ανθρώπινες δραστηριότητες 

και µάλιστα από τα 99 τα 21 ασχολούνται µε αρχαιολογικούς χώρους, 

ιστορικό περιβάλλον, τοπική ιστορία και λαογραφία, για δε τη ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση επίσης το µεγαλύτερο ποσοστό(43,5%) αφορά στις ανθρώπινες 

δραστηριότητες, αφού τα 23 από τα 84 προγράµµατα, έχουν πάλι επίκεντρο 

αρχαιολογικά, ιστορικά και λαογραφικά θέµατα . 

Αλλά και πλήθος προγραµµάτων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε πολλά σχολεία της χώρας µας, δίνουν 

έµφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση της 

πολιτιστικής του κληρονοµιάς. Επιχειρούν τα περισσότερα από αυτά 

ολιστικές προσεγγίσεις του περιβάλλοντος και ενσωµατώνουν το παρελθόν 

του τόπου (Ρεπούση, 2000). 

• Η τοπική ιστορία δίνει έµφαση στην ερευνητική µέθοδο προσέγγισής της ή 

ενσωµατώνει την εξέταση του παρελθόντος ενός τόπου σε ολιστικές 

προσεγγίσεις του περιβάλλοντος (ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2001). 

• Έχει ήδη ξεκινήσει µια προσπάθεια εκ µέρους της Ιεράς Μητροπόλεως 

Ζακύνθου, µε σκοπό την αποτύπωση της υπάρχουσας συνολικής κατάστασης 

των µοναστηριών και τη µελέτη της λειτουργικής αποκατάστασής τους, όπου 

κρίνεται αναγκαίο (http://www.imzante.gr /monasteries.html). 

• Είναι γνωστό ότι η αειφόρος ανάπτυξη, αποτελεί ένα µετανεωρικό θεωρητικό 

πλαίσιο που δηµιουργεί κρίκους στις θεµατικές «ανάπτυξη» και 

«περιβάλλον», ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ορατό στόχο της αναπτυξιακής 

στρατηγικής και ιδιαίτερα του  περιφερειακού σχεδιασµού (Φώκιαλη, 2005).  

Η ανάληψη των ευθυνών και των ανάλογων µέτρων, φαίνεται πως επείγει, 

γιατί σύµφωνα και µε την άποψη που διατυπώνει ο Μαγκλιβέρας  (2005): 

«Πρέπει να αντιµετωπίσουµε µια αναπόφευκτη πραγµατικότητα, κατά την 

οποία, οι προκλήσεις της αειφορίας συντρίβουν την επάρκεια των µέτρων που 

λαµβάνουµε. Με ορισµένες λαµπρές εξαιρέσεις, τα µέτρα αυτά είναι 

ελάχιστα, µικρού µεγέθους και υιοθετούνται µε υπερβολική καθυστέρηση». Η 

αειφόρος ανάπτυξη θα µπορέσει ενδεχοµένως να υλοποιηθεί µόνο αν η 

πολιτική και η εκπαίδευση για το περιβάλλον προετοιµαστούν για να 

αντιµετωπίσουν τη µη δηµοκρατική φύση των υφισταµένων κοινωνικών 

δοµών και σχέσεων (Huckle, 2000). 

ΣΚΟΠΟΙ   

Σκοπός κύριος της εργασίας είναι η παραγωγή  του διαδραστικού εκπαιδευτικού 

υλικού που θα απευθύνεται σε µαθητές της Β/θµιας Εκπαίδευσης και θα συντελέσει 

στην ανάδειξη και ως εκ τούτου, στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς που 

αποτελούν για τη Ζάκυνθο οι υπάρχουσες διατηρηµένες µονές. 

Η επιστράτευση του πολιτισµού στη διαδικασία της αειφόρου ανάπτυξης  

σηµαίνει χρησιµοποίηση σπάνιων πόρων, που πρέπει να διατηρηθούν επ’ αόριστον 

και ταυτόχρονα να αναδειχθούν χωρίς να υποβαθµιστούν (Φώκιαλη και άλ.,2004:).  

Σκοποί δευτερεύοντες είναι οι ακόλουθοι: 

• Η διασύνδεση των µαθητών, µέσα από το διαδύκτιο, µε στόχο την κοινή 

περιβαλλοντική δράση 

• Η απόκτηση των γνώσεων και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων, που θα 

συντελούν στην κατανόηση της σχέσης του πολιτισµού µε το περιβάλλον 

• Η δηµιουργία ενός κοινού συστήµατος αξιών για την προστασία της 

πολιτισµικής κληρονοµιάς γενικά και ειδικά για ό,τι αφορά στις µονές της Ζακύνθου. 

Η εξοικείωση των µαθητών µε το εκπαιδευτικό υλικό, λειτουργεί σαν αφετηρία  για  
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δραστηριότητες, που διαµορφώνουν τις προϋποθέσεις ενός πρώτου σταδίου 

ενσυναισθητικής προσέγγισης του µοναστηριού που µελετάται. Η ενσυναίσθηση ως 

διδακτική τεχνική, αποτελεί ένα µέσο «µεταφοράς» των µαθητών στις νοοτροπίες και 

τα χωροχρονικά δεδοµένα µιας άλλης εποχής και βοηθά στην κατανόηση των 

καθηµερινών προβληµάτων, αλλά και των σχέσεων µε το περιβάλλον των 

παλαιότερων κατοίκων, που αντανακλώνται και στη σηµερινή εποχή (Γραίκος ,2005).    

 Στόχοι 

Επιδιώκεται οι µαθητές και οι µαθήτριες µελετώντας τις υπάρχουσες µονές: 

• Να γνωρίζουν και να σέβονται το πολιτιστικό πλαγκτόν του 

ανθρωπογεωγραφικού τους περίγυρου, που συνεπάγεται σεβασµό και στους 

πολιτισµούς των άλλων λαών: γνωρίζοντας ότι µέσα τους ξεπηδά καθετί το 

καινούργιο και στηρίζεται καθετί το κλασσικό (Ξανθάκου κ.ά. 2002:88) 

• Να κατανοήσουν την αδιάσπαστη σχέση ανθρώπου και φύσης και την 

αλληλεξάρτηση του φυσικού και του πολιτισµικού περιβάλλοντος 

• Να γνωρίσουν χώρους, που διατηρούν τη φυσιογνωµία τους και αντιστέκονται 

στη φθορά του χρόνου και των αξιών 

• Να αποκτήσουν µε το δικό τους τρόπο επαφή µε την πολιτισµική κληρονοµιά, 

ανιχνεύοντας τον πλέον αντιπροσωπευτικό λιτό τρόπο ζωής 

• Να γνωρίσουν τα έργα της εκκλησιαστικής και µοναστηριακής 

αρχιτεκτονικής, και να αποκτήσουν αίσθηση της αρµονίας και του µέτρου 

• Να προτείνουν πρακτικές που να δηµιουργούν προοπτικές βιώσιµης 

ανάπτυξης των µονών και των χώρων που τις περιβάλλουν 

• Να συγκρίνουν τη σχέση του ανθρώπου µε τη φύση τότε και τώρα 

• Να αναγνωρίσουν έµπρακτα στο χώρο τα στοιχεία εκείνα που καταδεικνύουν 

µια σχέση σεβασµού του ανθρώπου προς τη φύση.  

• Να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους για την παραγωγή ιστορικού 

εκπαιδευτικού υλικού (απεικονίσεις…) 

• Η απασχόλησή τους µέσα από το διαδίκτυο να δηµιουργήσει ιδιαίτερες 

ψυχοκινητικές ικανότητες. 

Οι γνωστικοί στόχοι που προσδοκούν αλλαγές στη συµπεριφορά του µαθητή, ως 

αποτέλεσµα της µάθησης, πρέπει να είναι µετρήσιµοι και να µπορούν να ελεγχθούν 

µε αξιολόγηση. Οι συναισθηµατικοί στόχοι αφορούν συναισθηµατικούς στόχους 

µάθησης, όπως: εκτίµηση, ενδιαφέροντα, αξίες και στάσεις και οι ψυχοκινητικοί 

στόχοι αναφέρονται κυρίως σε δεξιότητες των χεριών (Παρασκευόπουλος κ. ά., 

2003). 

Από τους βασικούς επιδιωκόµενους στόχους ανάλογων µε αυτό projects είναι 

πάντα η µεταβολή της στάσης των ατόµων οποιασδήποτε ηλικίας, απέναντι σε 

περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (Αναστόπουλος και άλ. ,2005). 

Η έννοια της στάσης, σύµφωνα µε τον Αναστασάτο (2005 και 2006), περιλαµβάνει 

στοιχεία γνώσεων, που οδηγούν το άτοµο στη µια ή στην άλλη στάση, το στοιχείο 

του συναισθήµατος, που διαφοροποιείται από άτοµο σε άτοµο και το στοιχείο της 

βούλησης, που και αυτή δεν µπορεί να µπει κάτω από συγκεκριµένους κανόνες. Ο 

ίδιος προσθέτει: «πολλές έρευνες έχουν καταλήξει στο συµπέρασµα ότι οι θετικές 

στάσεις για το περιβάλλον διαµορφώνονται κατά τη διάρκεια της µικρής ηλικίας και 

µάλιστα είναι ακόµα ισχυρότερες, όταν έχουν υπάρξει δραστηριότητες στο φυσικό 

περιβάλλον». 

 Πηγές διερεύνησης του τοπικού πολιτισµού 

Ο πολιτισµός ενός τόπου εντάσσει στη θεµατολογία του και τη θρησκευτική ζωή. 

Στην περίπτωση του Ελλαδικού χώρου γενικώς και του επτανησιακού χώρου ειδικώς, 
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για λόγους που η ανάλυσή τους υπερβαίνει τα πλαίσια του συγκεκριµένου άρθρου, σε 

περιόδους ξενοκρατίας ο ρόλος της Εκκλησίας στάθηκε ιδιαίτερα σηµαντικός σε 

τοµείς όπως η παιδεία, η γλώσσα, η απονοµή της δικαιοσύνης, κ.α. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εκκλησιαστικά κτίσµατα, οι µονές, οι δραστηριότητες 

των κληρικών και η θέση τους στην τοπική κοινωνία. Η µελέτη εκκλησιαστικών 

εγγράφων και µοναστηριακών αρχείων, αποκαλύπτει πλήθος συναφών πληροφοριών. 

Αν και οι πηγές πληροφόρησης για τη διερεύνηση ζητηµάτων τοπικού πολιτισµού 

είναι ποικίλες, η αρχική πληροφόρηση, όταν αυτό είναι εφικτό, προέρχεται από 

δηµοσιευµένα άρθρα και βιβλία, αυτονόητο όµως είναι ότι δεν εξαντλείται σ’ αυτά.  

Πέραν από τη βιβλιογραφία, ο τοπικός τύπος αποτελεί για τις νεότερες ιστορικές 

περιόδους σηµαντικότατη πηγή και µπορούµε να τον αναζητήσουµε, είτε σε τοπικά 

πνευµατικά ιδρύµατα (βιβλιοθήκη), είτε στους εκδοτικούς φορείς. Σηµαντικότατο 

πρωτογενές υλικό (έγγραφα, πρακτικά, ληξιαρχικές πράξεις κ.τ.λ.) θα εντοπίσουµε 

στα αρχεία, στα κατά τόπους Γενικά Αρχεία του Κράτους, αλλά και σε αυτά των 

διαφόρων δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων. Πληροφορίες επίσης για µια περιοχή θα 

εντοπίσουµε σε υπηρεσιακές εκδόσεις υπουργείων και δηµόσιων οργανισµών που 

αφορούν το αντικείµενο της δραστηριότητάς τους. Στις γραπτές πηγές της 

πληροφόρησής µας, είναι δυνατόν να ενταχθούν επίσης λογοτεχνικά έργα, ιδιαίτερα 

τα ταξιδιωτικά, και τα ηθογραφικά κείµενα, και τα ιστορικά µυθιστορήµατα.  

Εκτός όµως από τις γραπτές πηγές, η πληροφόρησή µας θα εµπλουτισθεί από την 

προφορική συνέντευξη, το κατάλληλο φωτογραφικό υλικό αλλά και µε ηχητικές 

µαρτυρίες, ενώ υλικό προσφέρουν και οι κινηµατογραφικές πηγές .  

Από τις παραπάνω αυτές κατηγορίες πηγών  πιο προσιτές στους µαθητές αποτελούν 

το υλικό περιβάλλον και τα στοιχεία του, τα πάσης φύσεως έγγραφα, ο τύπος και οι 

προφορικές µαρτυρίες και, τέλος, η λογοτεχνική παραγωγή που αναφέρεται στον υπό 

εξέταση τόπο. Η µελέτη του τοπίου σε συνδυασµό µε τη µελέτη χαρτών, 

τοπογραφικών σχεδίων, παλαιών απεικονίσεων ή και αεροφωτογραφιών, µπορεί να 

φωτίσει πολλά από τα ζητούµενα της  ιστορίας του πολιτιστικού µνηµείου που 

προσεγγίζουµε. Ο τοπικός τύπος (ηµερήσιος και περιοδικός) αποτελεί πολύτιµη πηγή 

πληροφοριών. Η προφορική έρευνα έχει ιδιαίτερη σηµασία για την ιστορία του 

τοπικού πολιτισµού, αφού δίνει το λόγο στους «πρωταγωνιστές». Η προφορική 

έρευνα µπορεί να προσεγγίζει και πληροφορίες του ψυχολογικού πεδίου, όπως 

αισθήµατα, στάσεις, αντιθέσεις προσώπων, που δεν εντοπίζονται σε άλλες πηγές.   

Στις πηγές που είναι δυνατόν να δώσουν πληροφορίες  εντάσσεται το έργο τέχνης, 

το οποίο συχνά προσφέρει οπτικά ερεθίσµατα και πληροφορίες για τον παρελθόν της 

περιοχής. ∆εν εξαιρούνται, βέβαια, από τα τεκµήρια της κατηγορίας αυτής τα 

προϊόντα της τέχνης του λόγου. Ιδιαίτερα πληροφοριακό, εν προκειµένω, είναι το 

ηθογραφικό λογοτεχνικό είδος, το οποίο ο διδάσκων µπορεί να συστήσει στους 

µαθητές ως πηγή για την άντληση πληροφοριών που θα µπορούσαν να τεκµηριώσουν 

το θέµα του παράλληλα µε άλλες, διαφορετικής φύσης πηγές (Εργαστήριο 

Τεκµηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονοµιάς, Τµήµα Αρχειονοµίας και 

Βιβλιοθηκονοµίας Ιονίου Πανεπιστηµίου, ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2001, 

Λεοντσίνης ,2002, Λεοντσίνης, 2003). 

Ο περιορισµός του ρόλου του εκπαιδευτικού και η αντίστοιχη αύξηση της 

ενεργητικής συµµετοχής των µαθητών στην ερευνητική διαδικασία, πρέπει να 

αποτελούν τη βασική προϋπόθεση για την εφαρµογή ενεργητικών µεθόδων έρευνας. 

Από τον εκπαιδευτικό εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό η επιτυχής εφαρµογή των µεθόδων 

που θα συντονίσει.  Βεβαίως δεν θα µείνει στην έρευνα µε την εφαρµογή  

πολύπλοκων µεθόδων της επιστήµης. Αυτό που χρειάζεται να πετύχει είναι  η 
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απόκτηση όσο το δυνατόν πληρέστερης και αντικειµενικότερης γνώσης µε βιωµατική 

προσέγγιση (Ξανθάκου κ.ά., 2002).  

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Πρώτη φάση 

� Πραγµατοποιείται παρουσίαση των Μοναστηριών του Αγίου Όρους  (µε 

χρήση cd σχετικού µε τα µοναστήρια του Αγίου Όρους), για να ευαισθητοποιηθούν οι 

µαθητές για τη θεµατική ενότητα που θα ασχοληθούν, δηλαδή τα µοναστήρια που 

έχουν αποµείνει στη Ζάκυνθο.  

�  Ακολουθεί συζήτηση πάνω στο προαναφερόµενο θέµα. 

� Οι µαθητές καταθέτουν τις παρατηρήσεις τους. 

� Καθορίζονται οι στόχοι του project. 

� Σχεδιάζεται η πορεία του προγράµµατος. 

�      Χωρίζονται στις παρακάτω οµάδες εργασίας, ανάλογα µε το έντονο 

ενδιαφέρον του καθενός, αφού προηγηθεί για όλους η µελέτη πεδίου: 

� Οµάδα πληροφοριών 

� Οµάδα ερωτηµατολογίων και επιστολών 

� Οµάδα συνεντεύξεων 

� Οµάδα ζωγραφικής και µακέτας 

� Οµάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή, φωτογραφίας και video 

� Οµάδα εκκλησιαστικής µουσικής 

� Οµάδα  παιχνιδιού 

∆εύτερη φάση 

 ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

                                             ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ 

1.      Οµάδα πληροφοριών. 

Οι µαθητές αντλούν πληροφορίες για την ιστορική διαδροµή των µονών στη 

Ζάκυνθο, για τη µοναστική ζωή, για την αρχιτεκτονική , τον τόπο και τρόπο που 

κτίστηκε, για την αγιογράφηση,   από πηγές όπως: 

o  ∆ηµόσια  βιβλιοθήκη Ζακύνθου 

o ∆ιαδίκτυο 

o Τοπικές εφηµερίδες και περιοδικά 

o   Βιβλία που έχουν εκδοθεί µε βασικό περιεχόµενο ό,τι αφορά στις Μονές 

o Αρχιτεκτονικά σχέδια παλιά και πρόσφατα, µετά τις υφιστάµενες επεµβάσεις 

2.      Οµάδα ερωτηµατολογίων και επιστολών. 
Οι µαθητές: 

o  Σχεδιάζουν και συντάσσουν ερωτηµατολόγια , σεβόµενοι τις ιδιαιτερότητες 

των  Μονών. 

� Συγκεντρώνουν και καταγράφουν τα πληροφοριακά στοιχεία. 

o  Συζητούν και καταθέτουν τις εντυπώσεις τους. 

o Αποφασίζουν να στείλουν ευχαριστήριες επιστολές προς  τις Μονές που 

επισκέπτονται. 

� Φτιάχνουν ερωτηµατολόγιο σχετικό µε τα µοναστήρια  και το ρόλο τους 

(θρησκευτικό, εθνικό, κοινωνικό) 

3.      Οµάδα συνεντεύξεων 
Οι µαθητές: 

        Παίρνουν συνέντευξη από τον Ηγούµενο της καθεµιάς Μονής. 

        Μελετούν µε τη βοήθεια των µοναχών χειρόγραφα – ιερά κειµήλια 

        Συζητούν µε τους µοναχούς την προσφορά των Μονών στο έθνος (κρυφό 

σχολειό), καθώς και την κοινωνική προσφορά τους στην εποχή µας. 
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        Αποµαγνητοφωνούν τις συνεντεύξεις και καταγράφουν τα στοιχεία που έχουν 

ενδιαφέρον για την εργασία τους. 

        Συζητούν, αξιολογούν τις συνεντεύξεις τους, κριτικάροντας αλλήλους και 

αναδεικνύοντας έτσι το δηµοσιογραφικό ταλέντο του καθενός. 

4.      Οµάδα ζωγραφικής και µακέτας. 
Οι µαθητές: 

        Μελετούν τις αγιογραφίες στο καθολικό  των µοναστηριών. 

        Παρατηρούν το ρυθµό των ναών. 

        Συλλέγουν σχετικές πληροφορίες. 

        Σκιτσάρουν στα Μοναστήρια, ό,τι γι’ αυτούς έχει ενδιαφέρον. 

        Στο εργαστήρι εικαστικών φτιάχνουν ψηφιδωτά µε διάφορα υλικά. 

        Κατασκευάζουν µακέτα του ναού. 

        Εξοικειώνονται µε το σχετικό λεξιλόγιο, είτε έχει σχέση µε τα εργαλεία, υλικά, 

τεχνικές, είτε µε τις προσόψεις, κατόψεις ναών κ.λ.π. 

        Φτιάχνουν γεωγραφικούς χάρτες, καταγράφοντας ιστορικά και πολιτιστικά 

στοιχεία των Μονών. 

        Κατασκευάζουν εικόνες πάνω σε ξύλο ή κεραµίδι χρησιµοποιώντας πολλές 

τεχνικές. 

5.      Οµάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή, φωτογραφίας και video. 
Οι µαθητές της οµάδας: 

� Συγκεντρώνουν φωτογραφικό υλικό από διάφορες πηγές (διαδίκτυο, 

εφηµερίδες, περιοδικά). 

� Αναζήτηση των χώρων µελέτης µέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.googlearthe, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.elation.gr/church 

,www.imzante.gr, www.gozakynthos.gr, www.holiday.gr, www.imerazante.gr, 

http://stonfianas.blogspot.com, www.ξενοδοχεια.gr/ionian/zakynthos/zakynthos-

churches.htm . 

� Εφοδιάζονται µε το ανάλογο υλικό για τη φωτογράφηση ή  βιντεοσκόπηση. 

� Φωτογραφίζουν θέµατα που παρουσιάζουν  ενδιαφέρον  για την εργασία τους. 

� ∆είχνουν ενδιαφέρον να βιντεοσκοπήσουν µε κάθε λεπτοµέρεια τις 

εκπαιδευτικές διαδικασίες που ακολούθησε κάθε οµάδα. 

� Κατασκευάζουν µε την ανάλογη βοήθεια ένα ιστοχώρο (site) που βοηθάει στη 

γνωριµία µε την κάθε Μονή. 

6.      Οµάδα εκκλησιαστική µουσικής. 
Οι µαθητές της οµάδας: 

�  Προετοιµάζουν εκκλησιαστικούς ύµνους στο σχολείο. 

� Αποδίδουν τους παραπάνω ύµνους µαζί µε τους µοναχούς  κατά την επίσκεψη 

σε Μονή. 

7.     Οµάδα  παιχνιδιού. 
Οι µαθητές: 

� Σχεδιάζουν και οργανώνουν παιχνίδια ρόλων 

� Σχεδιάζουν και οργανώνουν παιχνίδια  προσοµοίωσης 

� Σχεδιάζουν και οργανώνουν παιχνίδια  προσοµοίωσης  στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή,  στο site που τα ίδια έχουν δηµιουργήσει. 

 Τρίτη φάση 

Σύνθεση- Παρουσίαση 

Συγκέντρωση και επεξεργασία υλικού 

Εξαγωγή συµπερασµάτων 

Καταγραφή γνώσεων µε τη µέθοδο της επισκόπησης και του καταιγισµού των ιδεών 



4
ο
 Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Ναύπλιο 12-14/12/2008 

Καλλιτεχνική έκφραση, π.χ. εικαστική δραστηριότητα 

Παρουσίαση του θέµατος στο σχολείο και την τοπική κοινωνία  

Τέταρτη φάση 

∆ράσεις 

Υλοποιείται η «υιοθεσία» του µνηµείου από τους µαθητές, πραγµατοποιώντας: 

Προτάσεις και δράσεις για την προστασία και την βελτίωση των χώρων µελέτης σε 

συνεργασία µε τους ειδικούς επιστήµονες και την Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου 

∆ηµοσιοποίηση των συµπερασµάτων στα Μ.Μ.Ε. 

Έκδοση εντύπου 

Αποστολή υλικού σε σχετική ηλεκτρονική σελίδα 

Πέµπτη φάση 

Αξιολόγηση 

Επίτευξη των στόχων που τέθηκαν 

Οργάνωση και συνεργασία οµάδας 

Συµβατότητα µε τα ενδιαφέροντα των µαθητών 
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