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Η διερεύνηση, καταγραφή, ψηφιοποίηση, εκμετάλλευση και ανάδειξη
της τοπικής άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς από μαθητές Β/θμιας
Εκπαίδευσης μέσω του προγράμματος Erasmus+KA2 (1 έτος του προγράμματος)

Καρούζου Παρασκευή



Εκπαιδευτικός με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη διδασκαλία των Αγγλικών ως ξένης γλώσσας (TEFL) και την αξιολόγηση

προγραμμάτων σπουδών.

Γράφει και συντονίζει ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ KA2/KA1 πάνω από 12 χρόνια.

Συνεργάζεται με σχολεία B/βάθμιας και Α/βάθμιας εκπαίδευσης της Βοιωτίας και με σχολεία, πανεπιστήμια και άλλους

εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και Ευρώπη για την διεκπεραίωση αυτών των προγραμμάτων.

Διδάσκει Αγγλικά στο 1ο ΓΕΛ Λιβαδειάς τα τελευταία 15 χρόνια όπου και υλοποιεί μια σειρά από άλλα διεθνή

εκπαιδευτικά προγράμματα (AMUN) και καινοτόμες δράσεις.

Έχει κάνει πλήθος παρουσιάσεων που αφορούν στα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Είναι εκπαιδευτής εκπαιδευτικών και τα ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν τη μάθηση μέσω σχεδιασμού, το STEAM, το

δημόσιο λόγο και τις δεξιότητες παρουσιάσεων (TED Talks), την αξιολόγηση και τη διοργάνωση ημερίδων.

ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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ΑΞΙΟΠΟIΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

2018-2021



ΕΛΛΑΔΑ
✓ 1 ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
✓ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΚΥΠΡΟΣ
✓ ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
✓ Razlog Vocational High School 'Nickola Stoychev' 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ
✓ Srednja šola Črnomelj

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
✓ Kedainiai Sviesioji Gymnasium

ΕΣΤΟΝΙΑ
✓ Tallinna Tõnismäe Reaalkool

ΠΟΙΟΙ ΕΜΑΣΤΕ





ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 



Ο γενικός στόχος του προγράμματος Erasmus+ CLICHÉ είναι να αυξήσει την

ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την ευρωπαϊκή ιστορία, τις ευρωπαϊκές

αξίες, τη συλλογική μνήμη και να ενδυναμώσει το αίσθημα της ευρωπαϊκής τους

ταυτότητας.

Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά (ΑΠΚ) της Ευρώπης βρίσκεται στο επίκεντρο και

ταυτότητας των Ευρωπαίων πολιτών και επιπλέον, διαδραματίζει σημαντικό

οικονομικό ρόλο καθώς εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη συνδέονται

άμεσα και έμμεσα με αυτή.



Ειδικοί στόχοι του προγράμματος 

❑ Να ενθαρρύνει τους μαθητές να ανακαλύψουν με βιωματικό τρόπο το άυλο πολιτισμικό απόθεμα της
περιοχής τους και

❖ να το καταγράψουν σε ψηφιακή μορφή,

❖ να παρουσιάσουν ιδέες σύγχρονης διαχείρισης και ανταγωνιστικής αξιοποίησης του μέσω
νεοφυών επιχειρήσεων και εφαρμογών (start-ups & apps), με τη μορφή των TedTalk σε μαθητικό συνέδριο,

❖ να προωθήσουν πολυμεσικές ιστορίες (transmedia storytelling) που προβάλλουν την άυλη κληρονομιά τους
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και τέλος

❖ να δημιουργήσουν ένα θεματικό πολιτιστικό οδοιπορικό που να συνδέει τις χώρες του προγράμματος και
να αναδεικνύει την περιφερειακή πολιτιστική πολυμορφία στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής ιστορίας και

κληρονομιάς (π.χ. Οι δρόμοι της ελιάς, του βωξίτη, του ψωμιού..).



ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ CLICHE ΕΙΝΑΙ:

o η καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και η ανάπτυξη των soft skills των μαθητών όπως η

κριτική σκέψη, η συνεργατική επίλυση προβλημάτων, η δημιουργικότητα και η καινοτομία,

o η παραγωγή πρωτότυπου ψηφιακού υλικού,

o η κοινωνική και πολιτιστική επίγνωση,

o η επικοινωνία, η ομιλία σε ευρύ κοινό (Ted Talks), κα.

μέσα από τη βιωματική μάθηση.



ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ                            IO1

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ STARTUPS –APPS

ΔΙΑΜΕΣΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ IO4

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ         IO2

TED TALKS /ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ                                IO3 

MULTIPLIER EVENT ΛΙΒΑΔΕΙΑ-- 2021

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ



Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ 
ΣΗΜΕΡΑ

ΕΡΕΥΝΑ & ΔΙΑΣΩΣΗ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΠΚ

ΟΡΑΜΑ & ΠΡΟΠΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΑΠΚ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

➢ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
➢ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ
➢ ΠΡΟΙΟΝΤΑ , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

➢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΠΟΡΟΙ
➢ Startups, apps

➢ ΧΑΜΗΛΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
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ΕΜΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

UNESCO ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ

ΤΟΠΙΚΕΣ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 
ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΜΟΥΣΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΜΚΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ



ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΚ
1Ο ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ



1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ Α.Π.Κ.

2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΤΡΟΠΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

4. ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

5. ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ

6. ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ

7. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΑΓΓΛΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ

8. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ pptx

9. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

10. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ YouTube

11. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ wiki 



Για τη συλλογή δεδομένων για τα υπό διερεύνηση πεδία της τοπικής ΑΠΚ, οι μαθητές ως ερευνητές, σε

ομάδες (συνεργατική μάθηση), με συγκεκριμένους ρόλους, χρησιμοποίησαν, με τη βοήθεια των καθηγητών

τους, το μεθοδολογικό εργαλείο της επιτόπιας έρευνας (field research).

Αφού μελέτησαν αρχειακό υλικό και αναζήτησαν πολλαπλές πηγές,

-διατύπωσαν το ερευνητικό τους πρόβλημα, τον τίτλου και τον σκοπού της έρευνας τους και

-συνέταξαν ερωτηματολόγια με ερευνητικά ερωτήματα

για τις 6 θεματικές της ΑΠΚ που ερευνήσαμε:

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ, 

ΓΛΩΣΣΑ

ΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ 

ΘΕΑΜΑΤΟΣ,

ΜΟΥΣΙΚΗ,

ΘΕΑΤΡΟ

ΛΑΪΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ 

& ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΠΑΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ 

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ

http://cliche.pbworks.com/w/file/133882344/Research%20questions%20for%20laments%20in%20local%20folk%20songs.docx


Κάθε ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 8-15 
ερωτήσεις, ανοικτές και ημιδομημένες, αφήνοντας 
το πεδίο στον συνεντευξιαζόμενο:

• να εκφράσει την προσωπική του τοποθέτηση 
ελεύθερα, 

• να μοιραστεί τη δική του πολιτισμική εμπειρία με 
το εγχώριο και διεθνές κοινό, 

• να μιλήσει για τη συλλογική του ταυτότητα, 

• να διατυπώσει προτάσεις για τη μελέτη και 
κυρίως για τη διαφύλαξη της ΑΠΚ, κα.

Ανάλογα με την πορεία της συνέντευξης ή τις 
απαντήσεις των συμμετεχόντων, η σειρά των 
ερωτήσεων μπορούσε να αλλάξει.



ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
1. Υπάρχει κάποια περίοδος στην ιστορία για την οποία η περιοχή 

σας είναι πολύ γνωστή εκτός της τοπικής επικράτειας;
2. Η περιοχή σας έχει τοπικά λαϊκά τραγούδια; Τι τραγούδια έχει;
3. Πόσα είναι αυτά τα τραγούδια;
4. Τα τραγούδια αυτά συνδέονται με μια συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή στην ιστορία, 
5. Έχουν κάποιο συγκεκριμένο θέμα; 
6. Ποιος τα δημιούργησε; Πώς έγιναν; 
7. Ποιος έγραψε τα λόγια ή τη μουσική και πότε;
8. Ποιος τα τραγουδάει; Γιατί και πότε;
9. Τραγουδιούνται ακόμα σε συγκεκριμένα γεγονότα / 

καταστάσεις;
10. Τα τραγούδια αυτά έχουν καταγραφεί, ηχογραφηθεί ή 

μεταδίδονται προφορικά μόνο;
11. Πού μπορεί κάποιος να ακούει αυτά τα τραγούδια;
12. Υπάρχουν άνθρωποι που μαθαίνουν αυτά τα τραγούδια στη 

νεότερη γενιά; Έχουν περάσει αυτά τα τραγούδια στις νεότερες 
γενιές;

13. Διατήρησαν την αρχική τους μορφή; ή έχουν τροποποιηθεί;
14. Έχουν παρουσιαστεί ποτέ στην τηλεόραση ή σε φεστιβάλ μέσα 

ή έξω από τη χώρα;

ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ

1. Η περιοχή σας έχει κάποια "Χρυσή Εποχή", η 
παράδοση της οποίας εξακολουθεί να ζει 
σήμερα; Ποια?

2. Υπάρχουν φεστιβάλ/πανηγύρια που συνδέονται 
με ειδικές περιόδους του έτους ή τον εορτασμό 
μιας συγκεκριμένης κοινωνικής, ιστορικής 
κατάστασης του παρελθόντος ή θρησκευτικής 
γιορτής;

3. Ποια είναι τα πιο ιδιαίτερα;
4. Υπάρχουν μουσικά όργανα, κοστούμια, στολές, 

μάσκες που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια 
αυτών των εκδηλώσεων; Είναι αυθεντικά;

5. Ποιοι άνθρωποι από την τοπική κοινότητα 
συμμετέχουν σε αυτά τα φεστιβάλ/πανηγύρια; 

6. Συμμετέχουν συγκεκριμένες ομάδες, νέοι, 
ηλικιωμένοι, άνδρες ή γυναίκες;

7. Από πότε γίνονται αυτά τα φεστιβάλ/πανηγύρια;
8. Έχουν περάσει αυτές οι εορταστικές εκδηλώσεις 

στις νεότερες γενιές;
9. Έχουν διατηρήσει την αρχική τους μορφή ή έχουν 

τροποποιηθεί;



Οι μαθητές βιντεοσκόπησαν τις προφορικές
μαρτυρίες

-ανθρώπων-φορέων της ΑΠΚ στην πόλη και την 
ευρύτερη περιοχή τους (κοινότητες, ομάδες) ή
-μεμονωμένων ατόμων, ερευνητών, 
εκπαιδευτικών, κα.

με τη βοήθεια βιντεοκάμερας ή smartphone με 
τρίποδα για καλύτερη ποιότητα λήψης). 



Τα πεδία της τοπικής άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που ερευνήθηκαν από τα δυο ελληνικά σχολεία

είναι τα εξής:

1. ονοματοθεσία δρόμων, πλατειών, κοινοτήτων, χωριών, πόλεων στην ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας,

2. αφηγηματικά τραγούδια - ο θρήνος στα δημοτικά τραγούδια για τη σφαγή του Διστόμου,

3. λαϊκά δρώμενα και πανηγύρια – το πανηγυράκι του Αη Γιώργη στην Αράχωβα,

4. παραδοσιακή καλλιέργεια ελιάς - ο ελαιώνας της Άμφισσας,

5. λαϊκές αντιλήψεις για τη μετεωρολογία – ημερομήνια και πρόγνωση καιρού στην ευρύτερη περιοχή 

της Βοιωτίας,

6. παραδοσιακή χειροτεχνία – τα μοτίβα στις παραδοσιακές στολές και τα κοσμήματα στην ευρύτερη 

περιοχή της Βοιωτίας,

7. μοναστηριακή διατροφή και νηστεία στα μοναστήρια της Βοιωτίας,

8. φαρμακευτικά βότανα στην ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας,

9. βυζαντινή μουσική/ψαλτική και εικονογραφία στα μοναστήρια και τις εκκλησίες της Βοιωτίας,

10. παραδοσιακά έθιμα του γάμου στην ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας



1ο ΓΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ 
ΔΡΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 
ΧΩΡΙΩΝ, ΠΟΛΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΛΑΪΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ 
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

– ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ 
ΒΟΤΑΝΑ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ & 
ΝΗΣΤΕΙΑ ΣΤΑ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΛΑΪΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ 
ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΙ ΤΟΥ ΑΗ 
ΓΙΩΡΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΦΑΓΗ 

ΤΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ  ΜΟΥΣΙΚΗ-
ΨΑΛΤΙΚΗ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ 

– ΤΑ ΜΟΤΙΒΑ ΣΤΙΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ 

ΤΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΑ 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ

ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-
ΔΕΛΦΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

ΤΟΠΙΚΑ ΓΑΜΗΛΙΑ ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ



ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
(24 ΙΟΥΝΙΟΥ)

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΦΑΓΗΤΑ

SUTARTINĖS:
ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΑ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΥΡΩΝ

ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟΙ 

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΣΤΗ 
ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ

‘GREEN GEORGE’
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ 
BELA KRAJINA

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΠΟ ΛΙΝΟ  

ΕΣΤΟΝΙΑ OLD BELIEVERS
ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΩΝ 
ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΝ

OLD BELIEVERS
ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ & 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ 
ΥΜΝΟΙ 

OLD BELIEVERS
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΙΔΗ 

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

θρησκευτικοί πρόσφυγες που αντιτάχθηκαν στις επίσημες διδασκαλίες της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και εγκαταστάθηκαν στην Εσθονία τον 17ο αιώνα



ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 'STARCHEVATA'  
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 

‘BABINDEN  GRANAMA’
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 
ΠΑΣΧΑΛΙΑΤΙΚΩΝ ΑΥΓΩΝ 

ΜΕ ΚΕΡΙ

ΚΥΠΡΟΣ ΨΩΜΙ ΑΘΗΕΝΟΥ

ΒΟΤΑΝΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΟΠΙΚΑ ΓΑΜΗΛΙΑ 
ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



Οι μαθητές αρχικά:

i. ταξινόμησαν το υλικό τους (π.χ. ηχογραφημένες συνεντεύξεις, βιντεοσκοπήσεις, ερευνητικές σημειώσεις,

φωτογραφίες) ή

ii. μετέτρεψαν το οπτικό-ακουστικό ερευνητικό υλικό σε γραπτή μορφή

(π.χ. απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων).

Όταν εξοικειώθηκαν πλήρως με τα υλικό τους, διαβάζοντας πολλές φορές τις συνεντεύξεις που απομαγνητοφωνήσαν,

κρατώντας κάποιες σημειώσεις, κτλ., δημιούργησαν

- παρουσιάσεις (power point), 

-πίνακες απογραφής (inventory tables)

-γλωσσάρια με ειδική ορολογία

-εικοσάλεπτα βίντεο με αγγλικούς υπότιτλους

αξιοποιώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες. Τα ψηφιακά μέσα έκαναν πολύ ευκολότερη την αποθήκευση, επεξεργασία και

ανάλυσή του υλικού αφού δίνουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης ανάλυσης ετερογενούς υλικού.

http://cliche.pbworks.com/w/file/133912530/Transcript%20of%20the%20interview%20for%20the%20small%20festival%20or%20panegyraki%20%20of%20S.%20George%20in%20Arachova%20.docx
https://www.youtube.com/channel/UCZ0KLgV50eTZIr4WYHq4eqw/videos






Δημιουργήθηκε wiki όπου και αναρτήθηκε όλο το υλικό της έρευνας.

Το wiki επιτελεί το ρόλο ενός ψηφιακού αποθετηρίου για την παρουσίαση, αποτύπωση, διάσωση στοιχείων της

τοπικής ΑΠΚ των 6 χωρών του προγράμματος. Είναι κοινό και συμμετοχικό.

Αποτελεί το πρώτο παραδοτέο πνευματικό προϊόν του προγράμματος Erasmus+ CLICHÉ κατά τον πρώτο χρόνο

της διεξαγωγής του.

Μέχρι στιγμής έχουν αναρτηθεί στο wiki 25 στοιχεία τοπικής ΑΠΚ από τις χώρες του προγράμματος και οι εταίροι

φιλοδοξούν να συμπληρώνεται και να ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι το τέλος του

προγράμματος και πέραν αυτού.

Είναι λογισμικό ανοικτού τύπου και προσφέρεται για ανάγνωση.

Μπορείτε να το αναζητήσετε μέσα από την ιστοσελίδα του 1ου ΓΕΛ Λιβαδειάς

http://cliche.pbworks.com/w/page/131752365/FrontPage

http://cliche.pbworks.com/w/page/131752365/FrontPage
http://cliche.pbworks.com/w/page/131752365/FrontPage


Οι μαθητές δημιούργησαν επίσης

https://www.youtube.com/channel/UCZ0KLgV50eTZIr4WYHq4eqw/videos

https://live.etwinning.net/projects/project/183966

https://www.facebook.com/groups/2223246174630273/

https://twitter.com/ClicheErasmus

https://www.youtube.com/channel/UCZ0KLgV50eTZIr4WYHq4eqw/videos
https://live.etwinning.net/projects/project/183966
https://www.facebook.com/groups/2223246174630273/
https://twitter.com/ClicheErasmus


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



Η επιτόπια έρευνα ως μεθοδολογικό εργαλείο απαιτούσε καλή προετοιμασία και σχεδιασμό καθώς και δημιουργική 
εργασία. 

Η χρήση ημιδομημένων συνεντεύξεων έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να εμπλακούν σε μα διαδραστική σχέση 
με τους φορείς της τοπικής ΑΠΚ, τους προσέφερε τη δυνατότητα της συμμετοχικής παρατήρησης και της συλλογής 
υλικού και συνέβαλε στην αύξηση της ενεργητικής συμμετοχής τους και στην ανακαλυπτική μάθηση.

Οι ημιδομημένες συνεντεύξεις αποτελούνταν από ένα σύνολο προκαθορισμένων ερωτήσεων για τα θέματα που οι 
μαθητές θεωρούσαν ότι είναι σημαντικά να καλύψουν στο πλαίσιο της συνέντευξης. 

Ο συγκεκριμένος τύπος συνέντευξης παρουσιάζει ευελιξία: 

α) ως προς την τροποποίηση του περιεχομένου των ερωτήσεων ανάλογα με τον ερωτώμενο, 
β) ως προς την εμβάθυνση σε κάποια θέματα με συμμετέχοντες που κρίνονται κατάλληλοι, 
γ) ως προς τη σειρά με την οποία τίθενται οι ερωτήσεις και 
δ) ως προς την πρόσθεση ή αφαίρεση ερωτήσεων ή θεμάτων για συζήτηση. 



Η φυσική παρουσία των μαθητών (εκπαιδευτικές επισκέψεις) στην υπό μελέτη περιοχή επέτρεψε διαμέσου της

κοινής βιωμένης εμπειρίας την κατανόηση της πολυσύνθετης έννοιας της ΑΠΚ.

Επιπλέον, μέσω της επιτόπιας έρευνας αναδείχθηκαν τρόποι διασύνδεσης της ΑΠΚ με την εκπαίδευση και τις

διαδικασίες μάθησης και γνώσης.

H χρήση εναλλακτικών προσεγγίσεων μάθησης (π.χ. τη βιωματική, διερευνητική, άνοιγμα του σχολείου στην

τοπική κοινωνία) αυξάνει τη δημιουργικότητα, τα κίνητρα την ευχαρίστηση των μαθητών και αναπτύσσει τις

γνώσεις τους σε σχέση με την εφαρμογή άλλων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης.



Η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού για την παρουσίαση του υλικού που περιελάβανε

ήχο, μουσική, γραφικά, εικόνες, video, υποτιτλισμό βίντεο, κίνηση, κείμενο, υπερκείμενο, κα.,

είχε πολλά πλεονεκτήματα όπως:

o έδωσε τη δυνατότητα της πολλαπλής παρουσίασης των πληροφοριών,

o προσέφερε νέες δυνατότητες απεικόνισης δύσκολων εννοιών συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη κατανόησή

τους,

o έλαβε υπόψιν τις ιδιαίτερες ικανότητες των μαθητών στην επίδοση, τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, κα.



ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΗΓΕΣΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Επίλυση προβλημάτων 
• Κριτική σκέψη
• Καινοτομία 
• Καλλιτεχνική λογική

• Διήγηση ιστοριών
• Δεξιότητες παρουσίασης 
• Δημόσια ομιλία 
• Συνέντευξη
• Γλώσσα του σώματος 

• Στρατηγικός Σχεδιασμός
• Επίλυση Διαφορών 
• Διπλωματία 
• Λήψη αποφάσεων
• Διαχείριση Κρίσεων

• Ενσυναίσθηση
• Αυτοπεποίθηση
• Προσαρμοστικότητα
• Αυτοαξιολόγηση 
• Διαχείριση άγχους & συναισθημάτων
• Δικτύωση 
• Επίλυση συγκρούσεων 

• Οργάνωση
• Προγραμματισμός 
• Διαχείριση χρόνου
• Τεχνολογία
• Έρευνα
• Διαπολιτισμική ικανότητα
• Διαχείριση γνώσης
• Επιχειρηματική σκέψη

SOFT SKILLS



Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως συντονιστή και βοηθού είναι πολύ σημαντικός σε όλα τα στάδια της έρευνας:

• διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος, του τίτλου και του σκοπού της έρευνας,

• σωστή διατύπωση των ερωτημάτων στο ερωτηματολόγιο,

• επεξήγηση της επιλογής, σκοπιμότητας και περιγραφή της μεθόδου της επιτόπιας έρευνας,

• περιγραφή των μέσων συλλογής των δεδομένων για τη διεξαγωγή της έρευνας,

• διαδικασία οργάνωσης, ανάλυσης, ερμηνείας και αξιολόγησης των ποιοτικών ερευνητικών δεδομένων.

Επίσης ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν αποδυναμώνεται, αλλά γίνεται πιο σύνθετος και πιο απαιτητικός καθώς από

παρουσιαστής της πληροφορίας περνάει στο δυναμικό ρόλο του συντονιστή της μαθησιακής διαδικασίας.

Όταν ο εκπαιδευτικός συντονίζει μια δραστηριότητα με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών δίνει ένα σχέδιο εργασίας

στους μαθητές και ενθαρρύνει την αυτενέργεια και τη συνεργασία των μαθητών ενώ ενεργεί περισσότερο ως

σύμβουλος και καθοδηγητής παρά ως ομιλητής και παρουσιαστής.



https://www.facebook.com/groups/2223246174630273/

https://www.youtube.com/channel/UCZ0KLgV50eTZIr4WYHq4eqw/videos

https://twitter.com/ClicheErasmus

http://cliche.pbworks.com/w/page/131752365/FrontPage ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ / WIKI

https://live.etwinning.net/projects/project/183966

https://www.facebook.com/groups/2223246174630273/
https://www.youtube.com/channel/UCZ0KLgV50eTZIr4WYHq4eqw/videos
https://twitter.com/ClicheErasmus
http://cliche.pbworks.com/w/page/131752365/FrontPage
https://live.etwinning.net/projects/project/183966



