
Γηώνγμξ Ιςάκκμο, Να΄ζαη θαιά , δάζθαιε! 

 

                    Θεμαηηθά θέκηνα ημο θεημέκμο 

 Πανάδμζε – Λασθόξ πμιηηηζμόξ 

 Γθπαίδεοζε- ηνόπμη δηδαζθαιίαξ (μμκηέια) 

 Κμηκςκηθόξ πενίγονμξ 

 

Α) Λασθόξ πμιηηηζμόξ: (2ε πανάγναθμξ ημο θεημέκμο)  θμνεζηέξ, έζημα, 

ζοκήζεηεξ, ηναγμύδηα, παναμύζηα, ακέθδμηα, ζοκήζεηεξ,  μκμμαζίεξ, ζνύιμη, 

όια ηα παηνμπανάδμηα. 

 Η αλία ηεξ πανάδμζεξ: θαίκεηαη μέζα από όιμ ημ θείμεκμ όηη  

 Μαξ ζοκδέεη με ημ πανειζόκ μαξ 

 Γίκαη μηα πεγή γκώζεξ θαη απόιαοζεξ 

  Ακακεώκεη ηηξ ζπέζεηξ ηςκ κέςκ με ηηξ παιηόηενεξ γεκηέξ 

  Μαξ βμεζάεη ζηεκ αοημγκςζία μαξ ( πμημη είμαζηε) 

 

Γίκεηαη ακαθμνά ζηεκ επιζηήμη ηης Λαογραθίας ( Ν. Πμιίηεξ θαη 

ακαθένμκηαη μέζμδμη εύνεζεξ οιηθμύ π.π. από ηηξ δςκηακέξ πεγέξ) 

 

Β)Μμκηέια δηδαζθαιίαξ: δηαθένμοκ ςξ πνμξ ηηξ μεζόδμοξ, ηε ζομπενηθμνά 

ηςκ δαζθάιςκ, ηηξ ζπέζεηξ πμο ακαπηύζζμκηαη μεηαλύ δάζθαιμο- μαζεηώκ, 

ηεκ απήπεζε ζημοξ μαζεηέξ θαη ζηεκ θμηκςκία. 

Τμ παραδοζιακό ζηενίδεηαη ζηεκ αοζηενόηεηα( θςκέξ , μαιώμαηα, 

θαηάιμγμξ),  ηεκ απμζηήζηζε, ροπνή πανάδμζε ηεξ γκώζεξ, δεκ ακαδεηθκύεη 

ημκ ημπηθό πμιηηηζμό. 

Τμ ζύγχρονο είκαη μαζεημθεκηνηθό θαη ζηενίδεηαη ζηεκ ακαγκώνηζε ηεξ αλίαξ 

ημο μαζεηή. Έπεη δηαθνηηηθόηεηα, εθανμόδεη δςκηακέξ βηςμαηηθέξ μεζόδμοξ  

( μπηηθμαθμοζηηθά μέζα), ελορώκεη ημκ ημπηθό πμιηηηζμό πμο απμηειεί βάζε 

ημο ζύγπνμκμο Έιιεκα. 

Πνμβάιιεηαη θαη έκα πνόηοπμ δαζθάιμο: δεμμθναηηθόξ, πνόζπανμξ, μηθείμξ, 

ζμβανόξ, θαηαδεθηηθόξ , δςκηακόξ, αληαγάπεημξ ,δναζηήνημξ, πμιοπνάγμςκ, 

ενεοκεηηόξ, ζύγπνμκμξ, πνμζηηόξ. 

Ακαθένμκηαη μη ακηηδνάζεηξ μαζεηώκ: επηθοιαθηηθμί , ακμηπημί θαη 

ακαγκςνίδμοκ ηεκ αλία ημο δαζθάιμο. 

 

Γ)Ο νόιμξ ημο δαζθάιμο μέζα ζημ θμηκςκηθό πενηβάιιμκ είκαη ζεμακηηθόξ. 

Σέβεηαη ημοξ πςνηακμύξ , θένεηαη μηθεία θαη όπη απόμαθνα θαη θαιιηενγεί ηεκ 

αιιειμεθηίμεζε. 

 

 



Ο θμηκςκηθόξ πενίγονμξ δηαμμνθώκεη ζηάζεηξ απέκακηη ζηεκ πανάδμζε. Η 

πανελεγεμέκε ακηημεηώπηζε ημο ιασθμύ πμιηηηζμμύ απμμάθνοκε ηα παηδηά  

από αοηόκ θαη ε ηάζε εθζογπνμκηζμμύ ( κηηζθμηέθ)  δεμημύνγεζε ιακζαζμέκεξ  

απόρεηξ γηα ηεκ αλία ημο. 

  

Από ηεκ άιιε,  ηα παηδηά ημο ζύγπνμκμο αζηηθμύ πενηβάιιμκημξ  

( απμμαθνοζμέκα από δςκηακέξ πεγέξ- μανηονίεξ ηεξ πανάδμζεξ) δεκ έπμοκ 

νίδεξ θαη ηθακόηεηα ακαγκώνηζήξ ηεξ. Σηενμύκηαη ηεκ απόιαοζή ηεξ θαη ηε 

πανά ηεξ ζύκδεζεξ μαδί ηεξ. 

 

 

Δ) Λμγμηεπκηθή αλία θεημέκμο 

 Αοημβημγναθηθά ζημηπεία  

 Αθεγεμαηηθμί ηνόπμη: αθήγεζε/δηήγεζε, δςκηακόξ δηάιμγμξ, 

ζπμιηαζμόξ/ εμβάζοκζε ημο ζογγναθέα- αθεγεηή, πνμβιεμαηηζμόξ – 

ζημπαζηηθή δηάζεζε ( ζημ ηέιμξ) 

 Γιώζζα :δεμμηηθή , εύθμιε νμή ημο ιόγμο 

 Ύθμξ: ζμβανό αιιά θαη ζε θάπμηα ζεμεία μειαγπμιηθό  όηακ ζπμιηάδεη 

ηεκ ανκεηηθή ζηάζε ηεξ ζύγπνμκεξ πμιηηείαξ πνμξ ημκ ιασθό πμιηηηζμό. 

 

 

 

 

 


