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Εισήγηση 

 

Η µεγαλύτερη πρόκληση για έναν δάσκαλο δεν είναι η µετάδοση της γνώσης στους 
µαθητές του αλλά η καθοδήγηση, µε σεβασµό στην προσωπικότητα και τις  
ιδιαιτερότητές τους, στο δρόµο της σκέψης. Ένας δάσκαλος είναι συνεπής στο 
λειτούργηµά του, όχι επειδή η τάξη του παράγει καταρτισµένους µαθητές, αλλά όταν 
στα θρανία της «εκκολάπτονται» ελεύθερα πνεύµατα. Όταν η στείρα και επιφανειακή 
αφοµοίωση πληροφοριών, δίνει τη θέση  της στη φαντασία, τη συνδυαστική σκέψη, 
την αβίαστη επαφή µε τις αξίες και τις αρχές, την µελέτη της ουσίας  της ιστορίας και 
των απόψεων των µεγάλων συγγραφέων, κάπου εκεί η παιδεία βρίσκει την 
πραγµατική της σηµασία και ένας δάσκαλος σηκώνει επάξια το βάρος και την ευθύνη 
του ρόλου του.  

Με τη σηµερινή εισήγηση θα θέλαµε να προτείνουµε ένα δρόµο που θα κάνει 
ελαφρύτερο το ωραίο φορτίο του δασκάλου στην τάξη. Έναν τρόπο να συνδυάσει το 
τερπνό µε το ωφέλιµο, τη µάθηση µε την διασκέδαση και την απόλαυση ενός 
λογοτεχνικού  κειµένου. 

Το ξεκίνηµα της προσπάθειάς µας αυτής εδράζεται στο πλαίσιο που ορίζεται από το 
∆ΕΠΠΣ αναφορικά µε την εφαρµογή της ευέλικτης ζώνης στο ∆ηµοτικό σχολείο και 
το ΑΠΣ  σε ό,τι αφορά το γνωστικό αντικείµενο της Ιστορίας.  Το µάθηµα της Ιστορίας 
άλλωστε αποτελεί σηµαντικό µέσο για την επίτευξη ευρύτερων σκοπών της αγωγής 
και της εκπαίδευσης. Παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και εξοικειώνει µε τις 
διαδικασίες επεξεργασίας ιστορικών δεδοµένων, ώστε ο µαθητής, µέσα από τη 
γνώση του παρελθόντος, να είναι σε θέση να κατανοεί το κοινωνικό “γίγνεσθαι”, να 
µετέχει ενεργά σ΄ αυτό και να γνωρίζει τη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. 

Ειδικότερα η δοµή και οργάνωση του προγράµµατος οριοθετήθηκαν από τους 
στόχους του ΑΠΣ για την Ιστορία µέσα στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης. Σύµφωνα 
λοιπόν µε το ∆ΕΠΠΣ ένα από τα προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας στο 
γνωστικό αντικείµενο της ιστορίας είναι η Ιστορία µέσα από τη Λογοτεχνία µε  
προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή, τη Γλώσσα, τη  Γεωγραφία, το Θέατρο, και τη 
Μουσική και  θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες τις: Χώρος-χρόνος, Οµοιότητα-
∆ιαφορά, Μεταβολή, Εξέλιξη, Πολιτισµός. 

Εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης των ιστορικών γεγονότων αποτελεί και η µελέτη 
των πηγών, µε την οποία οι µαθητές εισάγονται στην ιστορική έρευνα και 
αναπτύσσουν την κριτική σκέψη τους µε αφορµή τη µελέτη των ιστορικών 
προβληµάτων. Με τη µελέτη των ιστορικών πηγών οι µαθητές αποκτούν ικανότητα 
αναγνώρισης των σηµαντικών χαρακτηριστικών των ιστορικών γεγονότων, ικανότητα 
περιγραφής και ανάλυσης αυτών των χαρακτηριστικών, καθώς και ικανότητα 
εξαγωγής λογικών συµπερασµάτων. Ως πηγές µπορούν να χρησιµοποιηθούν και 
κάποια  λογοτεχνικά κείµενα τα οποία εντάσσονται στη θεµατολογία της σχολικής 
ιστορίας.  

Μέσα από το καινοτόµο πρόγραµµα που προτείνουµε και το οποίο στηρίζεται 
σ΄ αυτόν τον τρόπο προσέγγισης έχουµε ως στόχους την καλλιέργεια της ιστορικής 
συνείδησης των µαθητών και  την εδραίωση µιας φιλικής  σχέσης του παιδιού µε την 
ανάγνωση και το βιβλίο. Παράλληλα στόχο έχουµε να δώσουµε  την ευκαιρία στα 
παιδιά µέσα από διάφορες δηµιουργικές δραστηριότητες να µάθουν την ιστορία του 
τόπου τους, να τη συνδέσουν µε τον τρόπο ζωής των κατοίκων τα παλαιότερα 
χρόνια και να εντοπίσουν διαφορές µε το άλλοτε και το τώρα. Η πρότασή µας αυτή 
στηρίζεται σε δύο δεδοµένα: α) ότι η εξοικείωση µε τον τόπο που ζούµε είναι 
σηµαντικό στάδιο της γνωστικής και συναισθηµατικής πορείας προς την ωριµότητα 
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και  β) ότι η τοπική ιστορία προσφέρει κίνητρα και δηµιουργεί ερωτήµατα για την 
ανάγνωση πολλών και διαφορετικών κειµένων µε επίκεντρο τον τόπο (ιστορικά 
βιβλία, µυθιστορήµατα, παραµύθια κλπ.). στο σηµείο αυτό θα πρέπει να 
επισηµάνουµε ότι µε τον όρο “Τοπική Ιστορία” εννοούµε τη συνολική (κοινωνική, 
πολιτισµική, οικονοµική και πολιτική) Ιστορία ενός συγκεκριµένου τόπου σε 
συσχετισµό µε την Ιστορία του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου στον οποίο βρίσκεται 
(επαρχία, γεωγραφικό διαµέρισµα), αλλά και µε την εθνική και παγκόσµια Ιστορία, 
όσο αυτό είναι εφικτό. Με τη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας επιδιώκεται να έρθουν 
οι µαθητές σε επαφή µε ιστορικά στοιχεία ερευνήσιµα και κατανοητά. Να εθιστούν 
στην παρατήρηση και την έρευνα. Να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήµατα της 
τοπικής κοινωνίας στην οποία ζουν. Να προετοιµαστούν και να διευκολυνθούν στην 
κατανόηση της Γενικής Ιστορίας.  

Με τη µελέτη της Ιστορίας του ιδιαίτερου τόπου καταγωγής ή κατοικίας του ο µαθητής 
µαθαίνει να σέβεται και να εκτιµά τις συλλογικές προσπάθειες και τους αγώνες των 
ανθρώπων που έζησαν και έδρασαν στον τόπο του. Κατανοεί τη σηµασία του 
φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος της περιοχής του. Αποβάλλει τυχόν αισθήµατα 
µειονεξίας που του προκαλεί η έµφαση την οποία δίνει η διδασκαλία της εθνικής 
Ιστορίας σε ορισµένα εντυπωσιακά κατορθώµατα ή πολιτιστικά επιτεύγµατα κάποιων 
περιοχών της χώρας, στις οποίες πιθανόν να µη συµπεριλαµβάνεται η ιδιαίτερη 
πατρίδα του. Καλλιεργεί την ερευνητική του ικανότητα και την παρατηρητικότητά του, 
διότι έχει την ευκαιρία να µελετήσει άµεσες ιστορικές πηγές. Συνειδητοποιεί τη 
συµβολή των ανθρώπων του άµεσου περίγυρού του και, κατ’ επέκταση, τη δική του 
συµµετοχή στη δηµιουργία της Ιστορίας. Κυρίως η µελέτη της Τοπικής Ιστορίας δίνει 
τη δυνατότητα στον µαθητή να αποκτήσει πιο ολοκληρωµένη προσωπική, κοινωνική 
και εθνική ταυτότητα.  

Το θέµα µας, µια προσέγγιση στο ιστορικό τοπίο της περιοχής µας, της 
Θεσσαλίας, αποτελεί µια ευρύτερη πρόταση συνδυασµού τοπικής ιστορίας και 
λογοτεχνίας ως αντίληψη ζωής. Γιατί η λογοτεχνία είναι  ένας χώρος που κουβαλάει 
µε τρόπο αυθεντικό και εναργή όλη την περιπέτεια της πολύπαθης ιστορικής µας 
διαδροµής. ∆ίνει µια άλλη διάσταση στη λειτουργία της γνώσης, όπου ο µαθητής 
θεωρείται ως ενεργό υποκείµενο, καλλιεργεί πολλαπλά τη φαντασία του παιδιού, 
στοιχείο απαραίτητο για την προσωπική µαθησιακή ανέλιξή του. ∆ηµιουργεί 
καλύτερους όρους προαγωγής της διδακτικής πράξης, αφού εδώ αµβλύνονται 
σηµαντικά οι κοινωνικές ανισότητες των νέων µε δεδοµένο ότι η γλώσσα, το 
περιεχόµενο κα τα µηνύµατα της λογοτεχνίας δε διαφοροποιούν ιδιαίτερα το 
πολιτιστικό τους υπόβαθρο. Ίσως η πιο θετική επιρροή της λογοτεχνίας στο σχολικό 
γίγνεσθαι είναι ότι αναθεωρεί την κλασική αντίληψη της δόµησης της γνώσης. Η 
λογοτεχνία µε την αυθεντικότητα και τη ζωντάνια του αφηγηµατικού λόγου, µε την 
πολλαπλότητα των σχηµατικών παραστάσεων της µυθιστορηµατικής ή µη υφής της 
αλλά και µε τις ποιητικές και συµβολικές εικόνες της θεµελιώνει τη µόρφωση µέσω 
του δηµιουργικού ταξιδιού της στις ατέλειωτες πτυχές του κόσµου… 
Η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού κειµένου έχει κοινωνικές διαστάσεις, διαφοροποιείται 
από αναγνώστη σε αναγνώστη, από χρόνο σε χρόνο, από ηλικία σε ηλικία, από ένα 
λογοτεχνικό είδος σε ένα άλλο. Όλα αυτά ξεκινούν κατά κανόνα από την πολυσηµία 
του κειµένου και τη γενικώς αποδεκτή ερµηνευτική ελευθερία του αναγνώστη 
Σύµφωνα µε τη θεωρία της πρόσληψης η ανάγνωση "είναι πάντα µια δυναµική 
διαδικασία, µια σύνθετη κίνηση κι ένα ξεδίπλωµα µέσα στο χρόνο και ο πραγµατικός 
συγγραφέας είναι ο αναγνώστης.. Η ανάγνωση, ως σχολική δραστηριότητα, ανήκει 
στους πιο σπουδαίους τοµείς της εκπαιδευτικής πρακτικής, αφού η παιδεία βασίζεται 
κυρίως στα βιβλία. Αποτελεί µέρος του γλωσσικού µαθήµατος και σκοπό έχει την 
κατανόηση του κειµένου εκ µέρους του αναγνώστη και την ψυχική απόλαυση του. 
Από παιδαγωγικής πλευράς, µε την ανάγνωση αποκρυπτογραφείται το µήνυµα και 
ανακατασκευάζεται από το µαθητή. 
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«Στη λογοτεχνία ο µαθητής δεν προσπαθεί να κατακτήσει ένα γνωστικό αντικείµενο, 
παρακολουθεί την ίδια τη ζωή» και µάλιστα ενσωµατώνει τον εαυτό του µέσα στα 
πρόσωπα του λογοτεχνικού κειµένου και έτσι τελικά η µάθηση είναι µια αβίαστη και 
απελευθερωτική διαδικασία. 

Το ιστορικό µυθιστόρηµα της Μαρούλας Κλιάφα «Ένα δέντρο στην αυλή 
µας» αποτελεί το εργαλείο µας στην πρότασή µας. Το ιστορικό µυθιστόρηµα γενικά 
έχει πολιτισµική αυταξία και τη δική του νοµοτέλεια. Βοηθά τα παιδιά να µελετήσουν 
τους τρόπους µε τους οποίους Ιστορία και Λογοτεχνία διασυνδέονται, ξεκινώντας 
από το πρωτοβάθµιο επίπεδο της «µεταγραφής»/µετάπλασης ενός ιστορικού 
γεγονότος σε λογοτέχνηµα να κατανοήσουν περαιτέρω τους «κώδικες», υφολογικούς 
αλλά και ιδεολογικούς, µε τους οποίους το ιστορικό παρελθόν γίνεται «θέµα» της 
λαϊκής ή λαϊκότροπης-επώνυµης λογοτεχνίας και να αποκτήσουν κριτική επίγνωση 
ότι η λογοτεχνική µνηµείωση των ιστορικών δρωµένων καθορίζει σηµαντικά την εν 
γένει πρόσληψη του ιστορικού παρελθόντος ενός λαού. 
Το «Ένα δέντρο στην αυλή µας» εστιάζει σε ένα θέµα κοινωνικής ιστορίας σχετικά 
άγνωστο στα παιδιά, το αγροτικό ζήτηµα στη Θεσσαλία από το 1880 ως το 1910. Η 
πολυπόθητη απελευθέρωση της Θεσσαλίας σηµατοδοτεί την απαρχή όχι της 
ελευθερίας, όπως ήλπιζαν οι κολίγοι του κάµπου, αλλά της καταπίεσής τους εκ 
µέρους των µεγαλοτσιφλικάδων, στα χέρια των οποίων περιήλθε ο αγροτικός 
κλήρος. Η ζωή και ο αγώνας των αγροτών για απαλλοτρίωση της γεωργικής, η 
στάση του κράτους και των τσιφλικάδων, η στάση όσων είχαν αποδεχτεί τη θέση του 
ραγιά (στον Τούρκο ή τον τσιφλικά), η δράση των αγωνιστών, όλα αυτά συνθέτουν το 
σκηνικό της δράσης. Εξαιρετικά αποδίδονται οι λεπτοµέρειες της καθηµερινής ζωής 
των κολίγων. Μια καλύβα για σπίτι, για ανθρώπους και ζώα µαζί, λίγο άχυρο για 
στρώµα, ξυπολησιά, κουκιά, στην καλύτερη περίπτωση, για προσφάι, αµορφωσιά, 
όλα αυτά παρουσιάζονται όχι µε ηθογραφική ή διδακτική διάσταση, αλλά ως κλειδιά 
κατανόησης της νοοτροπίας και της ζωής του ραγιά. "Και τι µε αφορά εµένα αυτή η 
εποχή", εύλογα θα σκεφτόταν ο υποψήφιος αναγνώστης. Ο Γιάννης όµως, ο 
κεντρικός ήρωας που αφηγείται την ιστορία του σε πρώτο πρόσωπο, παιδί µιας 
οικογένειας φτωχών κολίγων που βιώνει τα κρίσιµα κοινωνικά γεγονότα της εποχής 
του, γοητεύει µε τον άµεσο και απέριττο λόγο του. Πείθει από την πρώτη στιγµή ότι 
δεν σκοπεύει να κάνει ένα συγκαλυµµένο µάθηµα Ιστορίας αλλά να αφηγηθεί την 
προσωπική του βιογραφία µε την ίδια αµεσότητα που θα έκανε και ο σύγχρονος 
έφηβος στο facebook του. Μόνο που ο Γιάννης είναι παιδί ραγιά. Σιγοβράζει µέσα 
του ο θυµός και η λαχτάρα για αξιοπρέπεια και ελευθερία. ∆εν πρόκειται για έναν 
ήρωα που πραγµατοποιεί µεγάλα κατορθώµατα, αλλά για ένα παιδί που ανδρώνεται, 
συνειδητοποιείται, παίρνει θέσεις, ταλαντεύεται ανάµεσα στις αντιλήψεις του πατέρα, 
ισχυρού προτύπου, και στις νέες ιδέες. Ανοίγει τα φτερά του, πάει στην πόλη, 
µαθαίνει γράµµατα, συµµετέχει δειλά στην υπεράσπιση των δικαιωµάτων των 
κολίγων, αλλά το πληρώνει µε σκληρή δουλειά, µοναξιά ακόµη και µε φυλάκιση. ∆εν 
είναι µόνο η αδικία, η φτώχεια, οι κακουχίες και η στέρηση της ελευθερίας που τον 
βαραίνουν. Είναι και οι τύψεις, η ταλάντευση ανάµεσα σε αυτό που ήταν και αυτό 
που τείνει να γίνει. Η ζωή και ο αγώνας των αγροτών για απαλλοτρίωση της 
γεωργικής, η στάση του κράτους και των τσιφλικάδων, η στάση όσων είχαν 
αποδεχτεί τη θέση του ραγιά (στον Τούρκο ή τον τσιφλικά), η δράση των αγωνιστών, 
όλα αυτά συνθέτουν το σκηνικό της δράσης. Αξιοσηµείωτο είναι το λιτό ύφος της 
αφήγησης του συγκεκριµένου µυθιστορήµατος. Ο θάνατος βασικών ηρώων 
αναφέρεται επιγραµµατικά. Η σιωπή άλλωστε είναι πιο δυνατή από τον θρήνο. Η 
γλώσσα έχει έντονα στοιχεία της ντοπιολαλιάς των αγροτών της Θεσσαλία (µε τις 
απαραίτητες επεξηγήσεις σε υποσηµειώσεις) που προσθέτουν µάλλον παρά 
αφαιρούν από τη γοητεία του κειµένου. 

Εδώ η µυθιστοριογράφος δεν µας αφήνει ν’ ακούµε περιγραφές και κρίσεις 
για ένα µακρινό παρελθόν, αλλά µας κάνει να δούµε το παρελθόν αυτό µε τα ίδια 
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µας τα µάτια. Εδώ ο συγγραφέας δεν περιγράφει απλώς µια παλαιότερη εποχή, 
αλλά µας µεταφέρει σ’ αυτή µε τα εκφραστικά του µέσα. Εδώ το παρελθόν 
ζωντανεύει και µας µιλά για τη ζωή του. Μ’ αυτό τον τρόπο το ιστορικό 
µυθιστόρηµα δεν γίνεται, όπως η ιστορία, ένα τηλεσκόπιο που µας επιτρέπει να 
διακρίνουµε κάτι το πολύ µακρινό, αλλά µια γέφυρα που ενώνει το παρελθόν µε το 
παρόν κι εκµηδενίζει έτσι το χρόνο. Μεταφέρεται στα παιδιά το χρώµα µιας 
εποχής. Υπάρχει τεράστιο χάσµα ανάµεσα στον άνθρωπο που επεξεργάζεται µια 
περίοδο της ιστορίας για να διηγηθεί το θέµα του χωρίς αναχρονισµούς, και στον 
άνθρωπο που τα θέµατά του προέρχονται από ένα πνεύµα βυθισµένο στο 
παρελθόν. Στη µια περίπτωση η ιστορία πρέπει να συγκεντρωθεί µε κόπο γύρω 
από το θέµα, και είναι βάρος. Στην άλλη η ιστορία βρίσκεται ευθύς εξαρχής εκεί, 
και το θέµα αναπτύσσεται φυσικά από την ιστορία.  

Σκοποθεσία της ενότητας 

►Γνωριµία και εξοικείωση µ' έναν τόπο απ' όσο το δυνατόν περισσότερες 
πλευρές του: 

• τα ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν σ' αυτόν 

• τους ανθρώπους που τον κατοικούν και την προέλευση τους 

• το φυσικό περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά του προβλήµατα 

• την οικονοµική και παραγωγική ζωή και τα επαγγέλµατα των 
κατοίκων 

• τα µνηµεία και τα µουσεία του 

•  
►Συσχέτιση των παραπάνω πλευρών µεταξύ τους. 
Συνειδητοποίηση της έννοιας της ιστορικότητας µέσα από την αλλαγή και τη 
συνέχεια στα χαρακτηριστικά και τη ζωή του τόπου. 
►Συγκρότηση της ταυτότητας µέσα από την ανίχνευση της οικογενειακής 

ιστορίας και της σύνδεσης της µε τον τόπο. 
►Σύνδεση µε τις παλαιότερες γενιές (γονείς, παππούδες), οι οποίες είναι 

φορείς της συλλογικής µνήµης. 
Πιο συγκεκριµένα όσον αφορά τη γλώσσα και τη γλωσσική επικοινωνία 

επιδιώκεται οι µαθητές και οι µαθήτριες 

� Να κατανοήσουν ότι η νέα ελληνική, όπως και κάθε ζωντανή 
γλώσσα, χαρακτηρίζεται από γεωγραφική και κοινωνική ποικιλότητα, η οποία 
χρησιµοποιείται από τους χρήστες της για την κωδικοποίηση κοινωνικών και 
πολιτισµικών νοηµάτων, ώστε να είναι σε θέση να χρησιµοποιούν 
δηµιουργικά την ποικιλότητα και να αποτιµούν τον κοινωνικοπολιτισµικό της 
ρόλο. 

� Να αξιοποιούν ως µέρος το γλωσσικού τους κεφαλαίου την 
προϋπάρχουσα ή αναδυόµενη γνώση διαλέκτων, κοινωνικών ποικιλιών ή 
άλλων γλωσσών από τις τοπικές τους κοινότητες. 

� Να κατανοήσουν ότι η κατανόησης ενός κειµένου απαιτεί εκ 
µέρους του αναγνώστη γνώσεις για τον κόσµο (καταστάσεις, 
κοινωνικοπολιτισµικές συνθήκες, συµβάσεις και αξίες, συµπεριφορές 
οργανωµένες σε γνωστικά σχήµατα. 

� Να κατακτήσουν τις αναγκαίες στρατηγικές για την κατανόηση 
και παραγωγή κειµένων (κατανόηση άγνωστων λέξεων, περίληψη βασικών 
σηµείων). 

� Να κατανοήσουν ότι η κατανόηση και παραγωγή κειµένων 
αποτελούν κοινωνικές πράξεις. 
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� Να κατανοήσουν ότι οι διαφορετικές γλώσσες και διάλεκτοι 
αποτελούν γλωσσικές µορφές που µεταφέρουν διαφορετικές κουλτούρες και 
συµπεριφορές από τη δική τους ώστε να είναι σε θέση να τις βλέπουν ως 
ισότιµες µε τη γλώσσα τους αλλά διαφορετικές, και να αποδέχονται τα 
νοήµατα και την προσωπικότητα των ατόµων που παράγουν αυτά τα 
νοήµατα. 

� Να κατανοήσουν ότι στο σύγχρονο κόσµο κυρίαρχος τρόπος 
µάθησης είναι ο διερευνητικός, ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν ως 
ερευνητές  και να είναι σε θέση να αποκτούν πρόσβαση σε πρακτικές 
γραµµατισµού εκτός σχολείου. 

 

Αναφορικά µε τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο σχολείο επιδιώκεται οι 
µαθητές και οι µαθήτριες: 

� Να είναι σε θέση να διερευνούν όλους τους συντελεστές και 
τους αναγκαίους 
παράγοντες που συµβάλλουν στην παραγωγή και στην πρόσληψη των 
λογοτεχνικών  κειµένων. 

� Να είναι σε θέση να εντοπίζουν και να αναγνωρίζουν τις αξίες 
και τις ιδέες που ενυπάρχουν στα λογοτεχνικά κείµενα. 

� Να κατανοήσουν ότι οι πολιτισµικές αξίες σχετίζονται µε το 
χώρο, το χρόνο και την κοινωνική οµάδα που τις παράγει, είναι εποµένως 
προσδιορισµένες ιστορικά, γεγονός που δικαιολογεί τη σχετικότητα αλλά και 
την ποικιλία τους. 

� Να είναι σε θέση να διερευνούν την ιστορικότητά τους και να 
τοποθετούνται κριτικά απέναντι σε αυτές. 

� Να εξοικειωθούν οι µαθητές µε διαφορετικά λογοτεχνικά είδη 
και να κατανοήσουν ότι αυτά ανταποκρίνονται σε διαφορετικούς σκοπούς και 
ιστορικές ανάγκες. 

� Να συνειδητοποιήσουν ότι τα λογοτεχνικά είδη διακρίνονται 
στη βάση συγκεκριµένων χαρακτηριστικών και κειµενικών συµβάσεων. 

Η εκπαιδευτική παρέµβαση που προτείνουµε υλοποιείται µε τη µέθοδο 
project, µε προτεινόµενη διάρκεια τους τρεις µήνες. Η βασική αρχή είναι ότι ξεκινούµε 
από το παρόν, πηγαίνουµε προς το παρελθόν και ξαναγυρνούµε στο παρόν µε τη 
διάθεση να δώσουµε τη δική µας εικόνα γι’ αυτό και ίσως να παρέµβουµε µε 
συγκεκριµένες δράσεις. Ξεκινούµε από τη γνωριµία µε τον τόπο µας, όπως τον 
βιώνουµε και όπως τον διαβάζουµε σε λογοτεχνικά και άλλα κείµενα, περνούµε στις 
προφορικές αφηγήσεις των αναµνήσεων των µεγαλυτέρων, χρησιµοποιούµε τις 
ιστορικές πηγές και τα λογοτεχνικά κείµενα που µιλούν για το παρελθόν, για να 
επιστρέψουµε τελικά στο παρόν και να παράγουµε τον δικό µας λόγο για τον τόπο 
µας και έµµεσα για την ταυτότητά µας. 

Στάδιο Α: Γνωριµία µε τον τόπο µας στο παρόν. 

Ξεκινούµε µε αφηγήσεις της καθηµερινής µας εµπειρίας στον τόπο. Το 
συγκεκριµένο σηµείο που κατοικούµε, που βρίσκεται το σχολείο µας, η γειτονιά µας. 
Εντοπίζουµε στο χάρτη τα σηµεία αυτά και γνωρίζουµε ταυτόχρονα την ευρύτερη 
περιοχή. ∆ιαβάζουµε κάποιες περιγραφές της πόλης δηµοσιογραφικού χαρακτήρα 
και συγκρίνουµε µε τη δική µας εµπειρία. Συλλέγουµε φωτογραφίες από τη ζωή µας. 
Κάνουµε µια µικρή έρευνα της παραγωγικής ζωής του τόπου µας µέσα από τα 
επαγγέλµατα κυρίως των κατοίκων του (οικογένεια, γνωστοί, συγγενείς κλπ). 
Γνωρίζουµε την πολιτισµική ζωή του τόπου µας, ερευνούµε τις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις που γίνονται στον τόπο µας, συλλέγουµε προφορικές µαρτυρίες από 
συγγενείς, φίλους, γνωστούς για παλαιότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις (πανηγύρια, 
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γλέντια) καθώς και µαρτυρίες που έχουν σχέση µε την ιστορία της οικογένειας σε 
σχέση µε τον τόπο. 

Η πρώτη επαφή των µαθητών µε το υπό επεξεργασία θέµα θα τους εφοδιάσει 
µε τις στοιχειώδεις γνώσεις για να στρέψουν την εργασία προς τα ενδιαφέροντα και 
τις προσωπικές τους αναζητήσεις. Έτσι, µέσα από συζήτηση στην τάξη, µπορούν να 
καθοριστούν οι στόχοι του σχεδίου εργασίας και το ακριβές του περιεχόµενο και να 
οριστούν οι οµάδες εργασίας. Τα µέλη των οµάδων θα πρέπει να αναλάβουν 
συγκεκριµένους ρόλους βάσει των ενδιαφερόντων αλλά και των δεξιοτήτων τους 
(π.χ. υπεύθυνος για τη µουσική επένδυση της εργασίας, για την εικαστική επένδυση 
κτλ.). Με βάση το θέµα της εργασίας, θα καθοριστεί και η οριζόντια σύνδεση των 
γνωστικών αντικειµένων (π.χ. άντληση υλικού και ερµηνεία του θέµατος µέσω της 
αξιοποίησης του γνωστικού αντικειµένου της Ιστορίας, της Λογοτεχνίας, των 
Θρησκευτικών κτλ.). Με τον τρόπο αυτό διαµορφώνεται σταδιακά και καθορίζεται το 
τελικό προϊόν του σχεδίου εργασίας (συγγραφή και παρουσίαση θεατρικού έργου, 
µουσική παράσταση, παρουσίαση µέσω ντοκουµέντων, συγκριτική παρουσίαση ενός 
θέµατος σε διαφορετικούς τοπικούς πολιτισµούς, συγκριτική παρουσίαση ιστορικών 
γεγονότων σε διαφορετικές εποχές/περιόδους κτλ.). 

Παροτρύνονται οι µαθητές να συγκεντρώσουν όσα έµαθαν για τον τόπο τους, 
µέσα από ερευνητικές βιβλιογραφικές έρευνες κείµενων που µιλούν για τη ζωή και τις 
εκδηλώσεις της στο συγκεκριµένο τόπο στο παρελθόν αλλά και µέσα από 
συνεντεύξεις µε γονείς και παππούδες. Συγκεντρώνουµε προφορικές µαρτυρίες από 
τους συγγενείς µας για την ιστορία της οικογένειας σε σχέση µε τον τόπο. Ποια είναι 
η προέλευση τους, πότε εγκαταστάθηκαν σ' αυτόν τον τόπο, πώς τους φάνηκε στην 
αρχή, πώς προσαρµόστηκαν. Είναι προφανές πως οι µετακινήσεις σχετίζονται µε 
ευρύτερες ιστορικές ανακατατάξεις και ιστορικά γεγονότα και µε τη φάση αυτή έχουµε 
πλέον περάσει στην ιστορία του τόπου µας. 

 

Στάδιο Β: Γνωριµία µε το παρελθόν του τόπου µας. 

Η φάση αυτή είναι πολύ σηµαντική καθώς δεν πρόκειται για παρακολούθηση 
της ιστορίας του τόπου στις διάφορες ιστορικές εποχές, αλλά σύνδεση της ιστορίας 
µε τα συµπεράσµατα, τα ερωτήµατα, τις εντυπώσεις που αποκοµίσαµε από την 
προηγούµενη ενότητα. Η σύνδεση είναι το κριτήριο που θα µας οδηγήσει µε 
ασφάλεια στην επιλογή εκείνης της ιστορικής περιόδου ή του ιστορικού φαινοµένου, 
που ήταν σηµαντικό για το συγκεκριµένο τόπο και που διατηρείται περισσότερο στη 
µνήµη των ανθρώπων και στα µνηµεία. Στη Θεσσαλία είναι πολύ έντονο το 
ενδιαφέρον για την αγροτική ζωή στην τουρκοκρατία, τα τσιφλίκια και το Κιλελέρ. Στη 
βάση αυτής της έντονης σχέσης προτείνουµε την ανάγνωση του µυθιστορήµατος της 
Μαρούλας Κλιάφα « Ένα δέντρο στην αυλή µας». 

Στη φάση αυτή τα παιδιά επισηµαίνουν: 

o το πρόσωπο που αφηγείται και  τα πρόσωπα που 
συµµετέχουν, είτε ως πρωταγωνιστές είτε ως δευτερεύοντα και 
αιτιολογούν την κατάδειξη του πρωταγωνιστή αντλώντας στοιχεία από 
το κείµενα. [λογοτεχνικός γραµµατισµός] 

o ∆ουλεύουν οµαδικά και τοποθετούν τοποχρονικά 
(αφηγηµατικό πλαίσιο) την ιστορία. 

o Παρατηρούν το κείµενο και ανακαλύπτουν λέξεις ή 
φράσεις που προδίδουν την καταγωγή ή/και το κοινωνικό 

υπόβαθρο των πρωταγωνιστών. 
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o ∆ουλεύουν οµαδικά και χωρίζουν το κείµενο σε σκηνές 

/ επεισόδια. 

o Επισηµαίνουν το χιούµορ, δίνοντας τα ανάλογα σηµεία 
όπου φαίνεται αυτό. 

o Προσθέτουν στα λόγια των πρωταγωνιστών ή 
δευτερευόντων προσώπων λέξεις ή φράσεις που φορτίζουν τα λόγια 
τους µε συναίσθηµα 

o Χρησιµοποιούν το σώµα και τη φωνή τους για να 
υποδυθούν χαρακτήρες καθώς και την ατµόσφαιρα, υιοθετώντας το 
ανάλογο ύφος και γλώσσα για να ανταποκριθούν στις περιστάσεις 
επικοινωνίας που επιβάλλει η συγκεκριµένη δραµατική κατάσταση 

∆ιαβάζοντας το συγκεκριµένο ιστορικό µυθιστόρηµα µελετούµε παράλληλα 
προσιτές ιστορικές πηγές ή βιβλία (συµπεριλαµβανοµένων και των σχολικών, ιδίως 
της ιστορίας), επισκεπτόµαστε µνηµεία και µουσεία και προσπαθούµε να 
συνδέσουµε τις γνώσεις και τις εικόνες.  ∆ίνουµε έµφαση στη σύγκριση του ιστορικού 
και του µυθοπλαστικού λόγου, ασκούµαστε στο να ξεχωρίζουµε το µύθο, όπως 
πλάθεται από τη λογοτεχνία ή τις προφορικές παραδόσεις, από την ιστορική 
πραγµατικότητα. Προσπαθούµε να συγκρίνουµε την εικόνα που δίνουν µε τις 
ιστορικές πληροφορίες και συγκεντρώνουµε παράλληλα δηµοτικά τραγούδια, τοπικά 
παραµύθια και θρύλους και τα συγκρίνουµε τόσο µε το λογοτεχνικό όσο και τον 
ιστορικό λόγο. 

Όσο αφορά στη διαδικασία επίσκεψης του µνηµείου του Κιλελέρ  και του 
Λαογραφικού-Ιστορικού Μουσείου Λάρισας. Επιλέγουµε τα συγκεκριµένα, γιατί  
συνδέονται µε την εποχή που µελετούµε. Οπωσδήποτε, πριν από τις επισκέψεις 
προηγείται προετοιµασία µε ανάγνωση κειµένων, όχι τόσο αρχαιολογικών (δεν 
µπορούν να αποκλειστούν κάποιοι οδηγοί γραµµένοι απλά) όσο µαρτυρίες, 
µυθοπλαστικά κάθε είδους. ∆ηµιουργούµε µια ατµόσφαιρα προσδοκιών πριν από 
την επίσκεψη και συγκρίνουµε µετά από αυτήν την εικόνα που δίνουν τα κείµενα µε 
αυτό που είδαµε εµείς. ∆ιασκευάζουµε τα σχετικά κείµενα. 

Στη φάση αυτή ανήκουν επίσης διάφορες δραστηριότητες που σκοπεύουν 
στη βίωση µιας ιστορικής εποχής, όπως είναι η µουσική επένδυση της ιστορίας, η 
ζωγραφική ή η δραµατοποίηση σκηνών από την καθηµερινή ζωή του παρελθόντος. 
Κάποιες από τις δραστηριότητες καλό είναι να γίνουν στο φυσικό περιβάλλον, γι’ 
αυτό η επίσκεψη στο χώρο του Κιλελέρ κρίνεται απαραίτητη. 

Ενδεικτικά οι δραστηριότητες που  προτείνουµε είναι οι ακόλουθες: 

• Συµπληρώνω τα κενά: 
«Πάνω κει, ο γερο-Γρίβας σήκωσε την αγκλίτσα του και έδωσε µια στο 

κεφάλι του µπαρµπα-Ανέστη. Ύστερα απ` αυτό δεν ήθελε πολύ για ν` ανάψει ο 
καυγάς. Χωρίστηκαν σε δυο παρατάξεις. Η µια κατηγόραγε την άλλη για 
προδοσία. Ας αφήσουµε τώρα τους άντρες να µαλώνουν κι ας κατεβούµε στο 
χωριό.» 

 
Πολλές φορές η συγγραφέας αφήνει «κενά» στη διήγησή της. 

Προσπαθούµε να φανταστούµε τη συνέχεια… 
 

• Παιχνιδόλεξα: 
«Τρέξαµε να χτυπήσουµε τις καµπάνες. «Βγαίτε, χωριανοί. Ήρθε η 

Λευτεριά». 
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Γέµισαν οι ρούγες κα τα σοκάκια χαρά. Βγήκαν οι άντρες, οι γυναίκες, οι 
γέροι, τα παιδιά….Βγήκε η µισή Ελλάδα ν` ανταµώσει την άλλη µισή. Έσµιγαν τα 
χέρια, έσµιγαν οι καρδιές µας. -Χριστός Ανέστη. -Αληθώς Ανέστη.» 

 
Μ` αυτόν τον τρόπο η συγγραφέας περιγράφει την υποδοχή του 

ελληνικού στρατού στην ελεύθερη πια  Θεσσαλία. Βρείτε κι εσείς ένα τρόπο να 
αφηγηθείτε το γεγονός χρησιµοποιώντας τα εκφραστικά µέσα που σας 
ταιριάζουν καλύτερα. 

 

• Λαογραφία: 
«Τη δεύτερη µέρα, εκεί που θερίζαµε, ο ουρανός σκοτείνιασε. 
-Σηκώθηκαν στεβατζάρηδες, είπε µ` έγνοια ο πατέρας µου και κοίταξε τα 

σύννεφα που µαζεύονταν στην κορυφή του Κόζιακα. 
-Αν µας πάρει η βροχή, χαθήκαµε, είπε συλλογισµένος κι ο µπαρµπα – 

Ανέστης. Κι οι µύγες τσιµπούσαν αλλιώτικα σήµερα. Το `πα `γω, θα βρέξει.» 
Προσπαθούµε να βρούµε κι άλλες δοξασίες  (µέσα κι έξω από το βιβλίο) 

που έχουν σχέση µε τον καιρό και µε  άλλες καθηµερινές συνήθειες/ γιορτές των 
παλιότερων. (Αξιοποιούµε τις γνώσεις και εµπειρίες των µεγαλύτερων). 

«Μια βδοµάδα αργότερα βγήκαµε στα χωράφια για το θέρισµα. Για µας 
τα παιδιά ο θέρος ήταν πανηγύρι. Αποβραδίς τροχίζαµε τα δρεπάνια, 
ετοιµάζαµε τα καρπολόγια, τα λισγάρια…». 

 
Συζητώ µε κάποιους µεγαλύτερους για τις αγροτικές δουλειές 

παλιότερα. Οργανώνουµε µια επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο  της πόλης 
µας ή οργανώνουµε µια δική µας µικρή λαογραφική έκθεση στο σχολείο µας µε 
θέµα τη ζωή των κατοίκων της υπαίθρου. 

 

• Φαντάζοµαι και ζωγραφίζω: 
«Εδώ είναι το Π αζάρ τζαµί, µου λέει ο πατέρας….» 
 
Φανταζόµαστε και ζωγραφίζουµε την αγορά της Λάρισας 

τότε.(Χρησιµοποιούµε και άλλο εικαστικό υλικό, π.χ. παλιές φωτογραφίες, που 
µπορούν να µας βοηθήσουν). 

Οργανώνουµε µια επίσκεψη στο κέντρο της πόλη για να επισκεφθούµε 
τα µνηµεία αυτά και να φανταστούµε τη σκηνή που περιγράφεται στο βιβλίο. 

 

• «Γλωσσοδέτες»: 
«Τι να κάνου; Είµι χαµένους ντιπ για ντιπ. Κι να πεις πως φταίου, αρέ 

Γιώργη. Ισί µι ξερ` ς τι άνθρωπουςείµι. Φυλάγουµι κι απούτουν ίσκιου µ` ακόµα. 
Μα κάποιους µι κάρφουσι. Άκου πράµατα. Κρύβου λέει του ληστή απού βαράει 
τσι καµπάνες. Πού µωρέ; Πότε; Ιµένα ούτι που τουν είδαν τα µάτια µ`.» 

 
Ο υπολογιστής «κοκκίνισε απ` το κακό του» µη µπορώντας να 

αναγνωρίσει πολλές από τις λέξεις που χρησιµοποιούσαν τότε. Προσπαθούµε 
να ξαναγράψουµε το κείµενο και παράλληλα συλλέγουµε φράσεις, 
αποφθέγµατα, παροιµίες ή οτιδήποτε άλλο µας θυµίζει την εποχή εκείνη, µε τη 
χαρακτηριστική ντοπιολαλιά.(Αξιοποιούµε συγγενείς, γνωστούς….. στην έρευνά 
µας). 

 

• Τι θα έλεγα…: 
«Ήταν η πρώτη φορά που χωριζόµασταν και δε βρίσκαµε τα λόγια για 

να πούµε ο ένας στον άλλονε τον πόνο που µας ξέσχιζε την καρδιά.» 
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Μπαίνω στη θέση του Γιάννη…. Τι θα έλεγα στον πατέρα µου 
ξεπροβοδώντας τον; 

 

• «Ονειροκρίτης!»: 
«Κοιµήθηκα χωρίς όνειρα….» 
 
Αν ο Γιάννης είχε το δικαίωµα να ονειρευτεί, τι όνειρα θα έκανε; 
 

• Τα παρατσούκλια: 
«Η µάνα µου δεν ήξερε τι πάει να πει καθισιό. Ολοένα κάτι είχε να κάνει. 

Φαµιλιά µεγάλη βλέπεις. Εφτά νοµαταίοι. Πότε να µας προκάνει όλους; Άλλονε 
να τον πλύνει και άλλονε να τον µπαλώσει. Όµως ήταν σβέλτη γυναίκα και τα 
βόλευε. Σκωνόταν αχάραγα. Με τα κοκόρια…» 

 
Η ζωή της γυναίκας παλιότερα ήταν πολύ διαφορετική από τη σηµερινή. 

Γινόµαστε µικροί δηµοσιογράφοι και συλλέγουµε πληροφορίες από γυναίκες 
µεγαλύτερης ηλικίας για τη ζωή τη δική τους και των µητέρων ή γιαγιάδων τους. 

Παλιότερα υπήρχε η συνήθεια τις γυναίκες να τις αποκαλούν µε το 
όνοµα του άντρα τους π.χ. Γιώργαινα, Γρηγόραινα κ.τ.λ. Γινόµαστε ερευνητές 
και βρίσκουµε κι εµείς τέτοια παρατσούκλια που σώζονται µέχρι σήµερα 
(κοροϊδευτικά ονόµατα, επίθετα κ.τ.λ.). 

 

• Παιχνίδι µε τους τίτλους: σκεφτήκαµε να αλλάξουµε τον τίτλο 
του βιβλίου. Αντί γι` αυτόν λοιπόν προτείνουµε….. 

 

• Αν θέλατε να δώσετε ένα όνοµα στο δέντρο που φύτεψε ο 
Γιάννης στην αυλή του  ποιο θα ήταν αυτό; Γιατί; 
 

• Η συγγραφέας του βιβλίου ζει και δραστηριοποιείται στα 
Τρίκαλα. Οργανώνουµε µια επίσκεψη στο παλιό εργοστάσιο της οικογένειας 
που λειτουργεί ως µουσείο και συζητάµε µαζί της για το βιβλίο της. 
 

Στάδιο Γ: Επιστροφή στο παρόν. 

Το κεντρικό ερώτηµα αυτής της φάσης είναι τι άλλαξε στον τόπο µας σε 
σχέση µε όσα γνωρίσαµε για το παρελθόν του. Καταγράφουµε τις αλλαγές σε όλους 
τους τοµείς: φυσικό τοπίο, πληθυσµιακές ανακατατάξεις, τρόπος ζωής και έθιµα, 
παραγωγικές δραστηριότητες. Αναζητούµε συµπληρωµατικές ιστορικές 
πληροφορίες, όπου µας χρειάζονται, και ξανασκύβουµε στον τοπικό τύπο µε νέο µάτι 
αναζητώντας ενδείξεις της αλλαγής.  Προσπαθούµε να παράγουµε προσωπικό λόγο 
για τον τόπο µας. 

Σχετικές  δραστηριότητες: 

�   Γράφουµε το οικογενειακό µας µυθιστόρηµα δίνοντας έµφαση 
στη σχέση της οικογένειας µας µε τον τόπο. 

�  Κάνουµε συλλογή και διαγωνισµό φωτογραφίας από τη ζωή 
στον τόπο µας. 

�   Μια οµάδα παιδιών αναλαµβάνει να ξεναγήσει την τάξη σε 
κάποιο µνηµείο ή περιοχή µε τον πιο πρωτότυπο τρόπο που µπορεί να 
φανταστεί, π.χ. επινοώντας µια ιστορία που εκτυλίσσεται εκεί και 
δραµατοποιώντας τη, τραβώντας ένα βίντεο και προβάλλοντας το στην τάξη 
κ.λπ. 
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�  Ανακαλύπτουµε και προβάλλουµε κάτι που θεωρείται 
ξεχασµένο αλλά εµείς για κάποιο λόγο το θεωρούµε σηµαντικό. Π.χ. ένα 
ιστορικό γεγονός που καταγράφεται στα «ψιλά» της ιστορίας, ένα 
εξαφανισµένο επάγγελµα, ένα θρύλο όχι και τόσο γνωστό, έναν παππού που 
έζησε ως µάρτυρας κάποια σηµαντική στιγµή της ιστορίας του τόπου, ένα 
αντικείµενο στο µουσείο όχι από τα ιδιαιτέρως προβεβληµένα. Ό,τι και να 
διαλέξουµε σηµασία έχει να του δώσουµε ένα νόηµα, να δικαιολογήσουµε την 
σηµασία που έχει για µας. Η σηµασία αυτή µπορεί να αποδοθεί είτε µυθο-
πλαστικά π.χ. µε µια ιστορία που θα επινοήσουµε γι' αυτό, θα τη διηγηθούµε 
ή θα την παίξουµε, είτε ιστορικά µε µια µικρή ιστορική έρευνα που θα το 
αναδείξει. 

�   Πρόβλεψη της εξέλιξης του τόπου µας σε πενήντα χρόνια. Τι 
θα έχει αλλάξει ή τι θα θέλαµε εµείς να αλλάξει. Η εργασία αυτή µπορεί να 
είναι γραπτή ή χειροτεχνική (κατασκευή µακέτας). 

�   Μετονοµασία του τόπου µας. Αναζητούµε τα διάφορα 
ονόµατα, που είχε κατά καιρούς και προτείνουµε και ένα δικό µας. 

�   Έκδοση εφηµερίδας µε υλικό από όλες τις παραπάνω 
δραστηριότητες. 

 

Παρουσίαση της δουλειάς µας 

Πολύ σηµαντικό σ΄ αυτό το πρόγραµµα είναι η παρουσίαση να εµπλέκει την 
κοινότητα στην οποία εντάσσεται το σχολείο. Γι΄ αυτό το λόγο θα µπορούσε να 
οργανωθεί µια εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό στην οποία θα παρουσιαστούν το βιβλίο, 
ο τρόπος εργασίας  των µαθητών καθώς και τα αποτελέσµατα αυτής της εργασίας. 
Κάποιες δράσεις που προτείνουµε είναι:  

� ∆ραµατοποίηση αποσπασµάτων του βιβλίου, κάτι που θα ζωντανέψει το 
περιεχόµενό του. 

� Συλλογή και διαγωνισµός φωτογραφίας µε θέµα: «Η Θεσσαλία στο χθες και 
το σήµερα». 

� Αναπαράσταση εθίµων διαφόρων περιοχών µε δραµατοποίηση ή µε την 
παρουσίαση φωτογραφικού ή άλλου υλικού (π.χ. βίντεο). 

� Παρουσίαση τραγουδιών  και χορών από διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας. 
 

 

Συζήτηση - Αποτελέσµατα 

Η ανάγνωση, ως σχολική δραστηριότητα, ανήκει στους πιο σπουδαίους 
τοµείς της εκπαιδευτικής πρακτικής, αφού η παιδεία βασίζεται κυρίως στα βιβλία.  

Το Π.Σ χωρίς να αρνείται τις κλασσικές αρχές ενός προγράµµατος γλωσσικής 
διδασκαλίας  για καλλιέργεια του γλωσσικού γραµµατισµού των µαθητών και των 
µαθητριών, στηρίζεται στις αρχές της διαφοροποίησης στη διδασκαλία, µάθηση και 
αξιολόγηση, της ενίσχυσης της καινοτοµίας και της δηµιουργικότητας, της 
διαπολιτισµικής συνεργασίας, της δηµοκρατίας και της ισονοµίας των πολιτών…. Στη 
βάση των παραπάνω αρχών επιδιώκεται οι µαθητές και οι µαθήτριες να αποκτήσουν 
γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν όχι µόνο µε την ίδια τη 
γλώσσα και την αποτελεσµατική γλωσσική επικοινωνία αλλά και µε την προσωπική 
και κοινωνική τους ζωή  και τη συνδιαµόρφωση του κοινωνικού γίγνεσθαι. 

Μέσα από την επαφή τους εξάλλου µε τους διαφορετικούς κόσµους που 
µελετούν (στο «τότε» και στο «τώρα», αλλά και στο «εδώ» και στο «εκεί»), έχουν 
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την ευκαιρία να βοηθηθούν ώστε να ξεπεράσουν τον εγωκεντρισµό που 
χαρακτηρίζει την παιδική και εφηβική ηλικία. Η µελέτη των περιστάσεων και 
συνθηκών που διαµορφώνουν τα κίνητρα και τις δράσεις των ανθρώπων του 
παρελθόντος, καθώς και η διερεύνηση του διαφορετικού και του συνολικού 
αναµένεται να τους βοηθήσει να αποκτήσουν ευρύτητα αντιλήψεων, να µάθουν να 
διαµορφώνουν άποψη για πρόσωπα και πράγµατα, να ανέχονται το διαφορετικό 
και να αντιστέκονται στις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα. 

Πριν  ο κάθε µαθητής διδαχθεί και µάθει την ιστορία της Ελλάδας και πολύ 
περισσότερο την παγκόσµια ιστορία, θα πρέπει να διδαχθεί και να µάθει καλά την 
ιστορία του τόπου του. Αυτό θα τον βοηθήσει να προσανατολιστεί στο χρόνο και 
στον τόπο, να εµπεδώσει το αίσθηµα της αγάπης προς την ιδιαίτερή του πατρίδα και 
να σφυρηλατήσει τους δεσµούς φιλότητας µε τον περίγυρο, ώστε να δηµιουργήσει 
στάσεις και συµπεριφορές απέναντι στον τόπο του, πράγµα πρωταρχικό και 
αναγκαίο για να αγαπήσει και να εκτιµήσει τον πλούτο του. Θα καταφέρει έτσι να βρει 
το στίγµα του. 

Η Θεσσαλία της περιόδου 1881 – 1940 που εξετάζουµε αναζητά να βρει τον 
βηµατισµό της, παλινδροµώντας ανάµεσα στο παλαιό και το σύγχρονο, το 
οθωµανικό παρελθόν και το ευρωπαϊκό µέλλον, τις παραδοσιακές αξίες και τον 
κοσµοπολιτισµό. Με άλλα λόγια βρίσκεται  σε αναζήτηση ταυτότητας. Οι 
προσπάθειες αστικού εκσυγχρονισµού και η αθρόα µετακίνηση αγροτικών 
πληθυσµών στην πρωτεύουσα του θεσσαλικού κάµπου δηµιουργούν νέα δεδοµένα 
που ελκύουν το ενδιαφέρον πολλών πεζογράφων. Τα κείµενα αυτά, τα οποία 
επιχειρούν να πληροφορήσουν τον αναγνώστη αποκαλύπτοντας φανερές και 
κρυµµένες πτυχές του τόπου, αλλά και να εκθέσουν οχληρά κοινωνικά φαινόµενα, 
χρησιµοποιούνται στο πρόγραµµα που προτείνουµε µε στόχο να µάθουν οι µαθητές 
όχι µόνο την ιστορία του τόπου τους, αλλά και να έρθουν σε επαφή µε κρίσιµα 
ζητήµατα της ιστορίας και µέσα από αυτά να αντιληφθούν καλύτερα τις διαδικασίες 
συγκρότησής της. 

Η ενασχόληση µε το ζήτηµα της τοπικής ιστορίας εκτός από επίκαιρη σε 
τοπικό, εθνικό αλλά και παγκόσµιο επίπεδο, µας δίνει την ευκαιρία να 
προσαρµόσουµε µεγάλο µέρος του αναλυτικού µας προγράµµατος σύµφωνα µε τις 
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας , έτσι ώστε οι µικροί µας µαθητές να είναι επί της 
ουσίας οι πρωταγωνιστές στην διαδικασίας της µάθησης και εµείς οι συνοδοιπόροι.  
Η παιδαγωγική αξία του εγχειρήµατος απαιτεί την εφαρµογή ποικιλίας µεθοδολογιών 
και τεχνικών ώστε οι εκπαιδευόµενοι : 

• Να εκφραστούν 
• Να αναλύσουν καταστάσεις 
• Να αισθανθούν 
• Να καταλήξουν σε αποφάσεις και  
• Μετά από κάθε απόφαση να καταλήγουν σε µία έκφραση: 

Τι καινούργιο µάθαµε; – ποιες νέες ιδέες σκεφτήκαµε; 

 
Εποµένως ο κάθε µαθητής µας µετατρέπεται: 

• Από παθητικό δέκτη γνώσεων σε δυναµικό αναζητητή της πληροφορίας και 
της γνώσης. 

• Από τη µοναξιά της ατοµικής προσπάθειας στη χαρά της οµαδικής 
συνεργασίας και δράσης. 

• Από την παθητικότητα της ακρόασης στο δυναµισµό της κοινωνικής 
διερεύνησης και δράσης. 
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• Παράγει ένα συγκεκριµένο έργο, µε την οµάδα του, το οποίο συνήθως 
αποτυπώνεται σε κάποιο τελικό χειροπιαστό προϊόν. 

∆ίνουµε έτσι  πολλές δυνατότητες για την ανάπτυξη ποικίλων ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων όπως: 

α. Την αναλυτική-συνθετική ικανότητα του µαθητή.  
β. Την κριτική σκέψη και τη διερευνητική στάση απέναντι στη γνώση . 
γ. Την παρατηρητικότητα, τη δηµιουργικότητα, τη συνεργατικότητα, τη συλλογικότητα 
, την υπευθυνότητα και δηµιουργικότητα τη χαρά και ικανοποίηση για την παραγωγή 
υλικού και την παρουσίασή του.  
δ. Τις δεξιότητες αυτόνοµης µάθησης, αυτενέργειας, υπευθυνότητας και εκδήλωσης 
πρωτοβουλιών από τους µαθητές καθώς και επικοινωνίας που χρειάζεται ο µαθητής. 

∆εν ισχυριζόµαστε ότι η ανάπτυξη τέτοιων δράσεων θα επαληθεύσει 
οπωσδήποτε την εύλογη προσδοκία µας να αγαπήσουν οι µαθητές την Ιστορία, να 
αναπτύξουν κίνητρα για επισκέψεις σε µουσεία, να ενδιαφερθούν για την 
πολιτισµική κουλτούρα της εποχής τους, να ευαισθητοποιηθούν στην ανάγκη για 
διατήρηση των προϊόντων πολιτιστικής κληρονοµιάς κ.λπ. Έχουµε όµως βάσιµες 
ελπίδες ότι εµπλεκόµενα σε τέτοιες δράσεις θα δουν τον κόσµο που τους 
περιβάλλει µε διαφορετική µατιά και θα διαµορφώσουν ποιοτικά κριτήρια στις 
επιλογές τους, υιοθετώντας µια ανάλογη κλίµακα αξιών και έναν ανάλογο τρόπο 
συµπεριφοράς.  

Προσπαθούµε ο λόγος µας να στοχεύει στο µέλλον ... και τα παιδιά είναι το 
µέλλον ... σήµερα ως µαθητές αλλά αύριο ως πολίτες ... και για την κοινωνία του 
αύριο που θα τους κληροδοτήσουµε πρέπει να νοιαστούµε ... αυτή είναι η 
µεγαλύτερη ευθύνη µας ... ας την αποδεχτούµε.    
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