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ΑΝΘΡΩΠΟΙ & ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 

Στόχος του δεύτερου άξονα του σχεδίου δράσης είναι να γνωρίσουν οι μαθητές της Β΄ 

Γυμνασίου τα μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και τους ανθρώπους που, με τον 

ένα ή τον άλλο τρόπο, σχετίζονται μαζί τους. Έτσι θα περιηγηθούν σε διαδρομές που θα 

ξεκινούν από τα υλικά κατασκευής των μνημείων, θα γνωρίσουν τους κατασκευαστές τους 

και τις μεθόδους τους, αυτούς που τα έφεραν στο φως μετά από χιλιάδες χρόνια, αυτούς 

που τα σέβονται και αυτούς που τα κοιτούν με βλέμμα λαίμαργο, αυτούς που ευθύνονται 

για τον ξενιτεμό κάποιων από αυτά και αυτούς που αγωνίζονται για να τους εξασφαλίσουν 

διαβατήριο επαναπατρισμού. Το σχέδιο δράσης θα έχει πετύχει τον στόχο του, αν με την 

ολοκλήρωση του τα παιδιά αισθανθούν ότι είναι κληρονόμοι, φύλακες αλλά και δημιουργοί 

μιας αλυσίδας, που ξεκινάει από το παρελθόν περνάει από την εποχή μας και απαιτεί να 

συμπληρώσουμε τους κρίκους που μας αναλογούν, ώστε να την παραδώσουμε 

καλοδιατηρημένη και πιο πλούσια στις επόμενες γενιές. 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

Σεπτέμβριος 

Η Ζώνη Πολιτισμού της ΦΕ (Β΄ Γυμνασίου) χωρίστηκε σε τρία τμήματα, τα οποία στη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα ασχοληθούν εκ περιτροπής με το ζήτημα του 

επαναπατρισμού των «ξενιτεμένων» αρχαιολογικών θησαυρών. Η πρώτη ομάδα 

παρακολούθησε την παρουσίαση «η σπηλιά της δράκαινας», ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

που εισάγει τους μαθητές στην επιστήμη της αρχαιολογίας. Το πρόγραμμα ετοίμασε το 

συνεργείο των αρχαιολόγων της ομώνυμης ανασκαφής στην Κεφαλονιά. 

 

Οκτώβριος 

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά και στο Μουσείο της, όπου οι μαθητές γνώρισαν τον χώρο 

και ξεναγήθηκαν από την αρχαιολόγο κα Ζωή Μπίλη στην περιοδική έκθεση «Νέος και με 

υγείαν αρίστην… Όψεις της ζωής των νέων στην Αρχαία Μακεδονία». 

 

Νοέμβριος 

 Έχει προγραμματιστεί επίσκεψη των ομάδων της Ζώνης Πολιτισμού της ΦΕ (Β΄ 

Γυμνασίου) στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, όπου η αρχαιολόγος κα 

Ακριβοπούλου θα παρουσιάσει στους μαθητές της «περιπέτειες ενός αγάλματος» που 

επαναπατρίστηκε από την Γερμανία.  

 Στη διάρκεια του μήνα θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική επίσκεψη στην Άνω Πόλη, 

όπου οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ορισμένα από τα μνημεία της 

Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. 

 

 

 



Δεκέμβριος 

Σχεδιάζονται συναντήσεις με καθηγητές του ΑΠΘ, οι οποίοι θα ενημερώσουν τους μαθητές 

α) για το θέμα της επιστροφής των αρχαιολογικών θησαυρών και β) για τον πάπυρο του 

Δερβενίου 

 

Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος 

Επανάληψη των παραπάνω δράσεων από τις άλλες δύο ομάδες της Ζώνης Πολιτισμού 

 

 

Απρίλιος 

 Συμμετοχή στο Παναρσακειακό Μαθητικό Συνέδριο με ομάδα μαθητών, που θα 

παρουσιάσει το θέμα «Αγώνας για τον επαναπατρισμό των μνημείων».  

 Εκδρομή τριήμερη στην Χίο και την Έφεσο. 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 

 Επικοινωνία και διασύνδεση με την ομάδα που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα 

«Εγνατία» με την επίβλεψη των καθηγητών ΠΕ02 Καρανάσιου και Τσεντικόπουλου και θα 

έχει ως θέμα την ενασχόληση με τα μνημεία που ακολουθούν τη διαδρομή της αρχαίας 

Εγνατίας οδού. 

 Επιδίωξη επικοινωνίας, σε συνεργασία με τα τμήματα των Ξένων Γλωσσών, με 

ευρωπαϊκά σχολεία, στο πλαίσιο του προγράμματος e-twinning. Στόχος η ενημέρωση 

και ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων μαθητών στο θέμα της επιστροφής των 

μνημείων. 

 Συνεργασία με την Β΄ τάξη του 2ου Γυμνάσιου Χανίων με στόχο την ανταλλαγή 

προβληματισμών και εμπειριών πάνω στο θέμα του επαναπατρισμού των μνημείων.  

 Δημιουργία εικαστικής- ενημερωτικής έκθεσης στον χώρο του σχολείου, όπου θα 

παρουσιάζονται οι δράσεις της ομάδας, για να διαχέονται τα αποτελέσματα των 

ενεργειών της σε όλη τη μαθητική κοινότητα. 

 Παραγωγή ολιγόλεπτου κινηματογραφικού σποτ, σχετικού με το θέμα. 

 Συνεργασία με το πρόγραμμα αγωγής σταδιοδρομίας «Το ποδήλατο ως μέσο 

μεταφοράς, ψυχαγωγίας ή/και επαγγελματικής αποκατάστασης»  

 

 

 

 

 


