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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία σκοπεύει να διερευνήσει τις εκπαιδευτικές επισκέψεις ως θεσμό 

της μη τυπικής εκπαίδευσης και να παρουσιάσει δύο παραδείγματα σχεδιασμού και 

υλοποίηση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Στο πρώτο μέρος, το θεωρητικό, 

προσεγγίζεται αρχικά η έννοια της μη τυπικής εκπαίδευσης και τα οφέλη της στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, παρουσιάζονται δύο θεωρίες μάθησης που 

σχετίζονται με την υλοποίηση δραστηριοτήτων σε μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης, 

αυτές του Κονστρουκτιβισμού και της Βιωματικής μάθησης και η σχέση τους με τις 

εκπαιδευτικές επισκέψεις. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφεται η έννοια των 

εκπαιδευτικών επισκέψεων , τα στάδια υλοποίησης τους, ο ρόλος του εκπαιδευτικού, 

τα εμπόδια που προκύπτουν αλλά και τι προβλέπει το Νομοθετικό Πλαίσιο γι’ αυτές. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα δυο σενάρια εφαρμογής 

εκπαιδευτικών επισκέψεων με βάση τις θεωρητικές επιλογές που έγιναν. Στο πρώτο 

σενάριο αξιοποιείται ο χώρος ενός ελαιοτριβείου και επιχειρείται η σύνδεση με το 

μάθημα της ιστορίας. Στη δεύτερη πρόταση προσεγγίζεται μέσω υλοποίησης 

εκπαιδευτικών επισκέψεων, διεπιστημονικά η έννοια της πολυπολιτισμικότητας. Και 

τα δύο παραδείγματα εφαρμογής αξιοποιούν τοπικούς πόρους της ευρύτερης 

περιοχής της Κρήτης. 

Λέξεις-κλειδιά: εκπαιδευτικές επισκέψεις, πεδίο, μη τυπική εκπαίδευση, βιωματική 

μάθηση, Κονστρουκτιβισμός, εκπαιδευτικός, μαθητής.  
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Abstract 

The present thesis examines school field trips as an institution of non-formal 

education and presents two educational proposals of planning and implementing field 

trips in the educational process. The first part, the theoretical one, discusses the 

concept and the impact of non-formal education in the educational process. In 

addition, two learning theories, Constructivism and Experiential Learning, associated 

with the implementation of activities in non-formal educational environments and 

their relation with school excursion are presented. Furthermore, the concept and the 

stages of field trips, the role of the teacher, the obstacles that may occur and the 

legislature about field trips in Greece   are described. In the second part, two field 

trips, based on the theoretical assumptions made in the first part, are presented in 

detail. In the first one, in the history subject, a visit in a modern olive mill is 

described. In the second one, with start-line the concept of multiculturalism, two 

educational field trips are proposed. All field trips presented presented in the paper 

use sources of the broader region of Crete.  

Keywords: school excursion, field, non-formal education, Constructivism, 

Experiential learning, teacher, student.  
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Εισαγωγή  

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι, αρχικά, να διερευνηθούν 

βιβλιογραφικά οι εκπαιδευτικές επισκέψεις ως θεσμός της μη τυπικής εκπαίδευσης 

καθώς και οι διαδικασίες που περιλαμβάνονται κατά την υλοποίηση τους, και 

δεύτερον, να παρουσιαστούν δύο προτάσεις σχεδιασμού και ενσωμάτωσης τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία για τους εκπαιδευτικούς. 

Στην ελληνική αρθρογραφία η θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση των 

εκπαιδευτικών επισκέψεων είναι περιορισμένη. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει 

πλήθος ερευνών που διερευνά τον ρόλο τους και τα οφέλη που επιφέρουν στους 

μαθητές, τον αποτελεσματικό τρόπο οργάνωσης και υλοποίησης τους, τους 

παράγοντες που τις δυσχεραίνουν και το ρόλο του εκπαιδευτικού στην διαδικασία.  

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις είναι ένα σημαντικό βοήθημα στα χέρια του 

εκπαιδευτικού, το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει προκειμένου να πετύχει την 

βιωματική και εμπειρική κατάκτηση της γνώσης. Ως εκπαιδευτική εκδρομή ορίζεται 

η επίσκεψη σε ένα χώρο εκτός της σχολικής αίθουσας, έχει συγκεκριμένους στόχους 

και λειτουργεί συμπληρωματικά της εκπαίδευσης που παρέχεται από το τυπικό 

εκπαιδευτικό σύστημα. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχει η νομοθετική 

πρόβλεψη για τις σχολικές επισκέψεις από την Πρωτοβάθμια μέχρι την 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δεν δέχεται αμφισβήτησης ότι πραγματοποιείται 

μεγάλος όγκος εκπαιδευτικών εκδρομών και επισκέψεων κάθε χρόνο στα ελληνικά 

σχολεία, ο τρόπος με τον οποίο αυτές πραγματοποιούνται δεν είναι σαφής.  

Με τον όρο εκπαιδευτικό σύστημα δεν εννοούμε απλώς τα διάφορα επίπεδα και 

τύπους της τυπικής εκπαίδευσης αλλά επίσης και όλα εκείνα τα συστηματικά 

προγράμματα και διαδικασίες εκπαίδευσης που βρίσκονται εκτός της τυπικής 

εκπαίδευσης και διακρίνουμε, αναγνωρίζοντας ότι υφίσταται μια σημαντική 

αλληλοεπικάλυψη και αλληλεπίδραση μεταξύ τους, τρεις τύπους εκπαίδευσης: την 

άτυπη, τυπική και μη τυπική εκπαίδευση. 

Η τυπική εκπαίδευση στην χώρα μας συνδέεται άμεσα με την εκάστοτε εκπαιδευτική 

πολιτική. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η παραδοσιακή εκπαιδευτική νοοτροπία 

που θέλει την εκπαιδευτική πράξη να χαρακτηρίζεται από την τυποποιημένη 

δασκαλοκεντρική διδακτική διαδικασία και οριοθετημένη μέσα στο κλειστό χώρο του 

σχολείου (Τσούκας, 2018). Σύμφωνα με την παραπάνω νοοτροπία η οποία κυριαρχεί 
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στο εκπαιδευτικό μας σύστημα η γνώση θεωρείται ως ετοιμοπαράδοτο αγαθό το 

οποίο μεταβιβάζεται από τον δάσκαλο στο μαθητή ενώ το παιδαγωγικό ενδιαφέρον 

επικεντρώνεται στη διδακτέα ύλη και στην απαρέγκλιτη εφαρμογή του αναλυτικού 

σχολικού προγράμματος (Τσούκας, 2018).  

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά μεταρρυθμιστικά εγχειρήματα τα οποία 

στοχεύουν στον επαναπροσανατολισμό της εκπαίδευσης, στη σύνδεση της με τη 

μαθησιακή διαδικασία και την υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης και 

μάθησης. Η εκπαίδευση καλείται να ικανοποιήσει τις ανάγκες των μαθητών αλλά και 

να πετύχει τον στόχο της ολόπλευρης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ανθρώπου 

αναπτύσσοντας τις δυνατότητες μάθησης που προσφέρει η μη τυπική εκπαίδευση 

εκτός του τυπικού σχολικού πλασίου. Η μη τυπική εκπαίδευση στρέφει την προσοχή 

από τον εκπαιδευτικό στον εκπαιδευόμενο, παρέχει στο άτομο την δυνατότητα 

επιλογής στόχων  και περιεχομένου μάθησης αλλά και των δραστηριοτήτων που 

αναπτύσσονται σε αυτή. Αναζητώντας τρόπους προσέγγισης της μη τυπικής 

εκπαίδευσης και εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να 

ενσωματώσουν βιωματικές πρακτικές, να αφουγκραστούν τις ανάγκες των μαθητών 

και ως καθοδηγητές και εμψυχωτές να οδηγήσουν τους μαθητές στην κατασκευή της 

δικής τους γνώσης.  

Στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, οι εφαρμογές της μη τυπικής μάθησης παίρνουν 

την μορφή οργανωμένων σχολικών επισκέψεων σε χώρους εκτός σχολείου για τον 

εμπλουτισμό του επίσημου αναλυτικού προγράμματος και αξιοποιούνται μη τυπικές 

πηγές μάθησης όπως μουσεία, κέντρα επιστήμης, αρχαιολογικοί χώροι, ζωολογικοί 

κήποι ακόμη και σπίτια. Η διπλωματική αυτή εργασία αποτελεί μία προσπάθεια να 

διερευνηθούν επαρκώς θεωρητικά τα παραπάνω ζητήματα και να προτείνει 

παραδείγματα σχεδιασμού εκπαιδευτικών επισκέψεων που μπορούν να αποτελέσουν 

οδηγό για την υλοποίηση παρόμοιων δράσεων.  

Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας διπλωματικής εργασίας διαχωρίζουμε την 

διπλωματική σε δύο μέρη: στο θεωρητικό και το πρακτικό μέρος. Ο διαχωρισμός 

εξυπηρετεί στο θεωρητικό μέρος την βιβλιογραφική προσέγγιση του θέματος στο 

οποίο αναπτύσσονται τα θέματα της μη τυπικής εκπαίδευσης, της 

κονστρουκτιβιστικής και βιωματικής μάθησης, των εκπαιδευτικών επισκέψεων και 

των διαδικασιών υλοποίησης τους. Παρακάτω παρατίθενται το νομοθετικό πλαίσιο 
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αναφορικά με τις επισκέψεις-μετακινήσεις των μαθητών της Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο τελευταίο κεφάλαιο τα αποτελέσματα μίας 

έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια ενός σεμιναριακού μαθήματος του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αναφορικά με τις αναπαραστάσεις μαθητών 

σχετικά με τις διαδικασίες υλοποίησης μίας εκπαιδευτικής επίσκεψης. Με την 

ολοκλήρωση της παρουσίασης του θεωρητικού μέρους της εργασίας, στο δεύτερο 

μέρος, παρατίθενται οι δύο προτάσεις εφαρμογής και σχεδιασμού εκπαιδευτικών 

επισκέψεων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έπονται τα συμπεράσματα από την 

βιβλιογραφική αναδίφηση και την παρουσίαση των προτάσεων, αμέσως μετά 

παρατίθενται οι βιβλιογραφικές αναφορές που αξιοποιήθηκαν και τέλος το 

παράρτημα. 
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1. Μη τυπική εκπαίδευση 

1.1 Τύποι-μορφές εκπαίδευσης.  

Με βάση την βιβλιογραφία υπάρχουν τρία διακριτά είδη εκπαίδευσης. Η ιδέα για την 

διάκριση της εκπαίδευσης διατυπώθηκε αρχικά από τους Coombs & Ahmed (1974), 

οι οποίοι εκκινώντας με μία λειτουργική οπτική για την εκπαίδευση, υποστηρίζουν 

ότι η εκπαίδευση είναι μία διαρκής διαδικασία η οποία εκτείνεται από την νηπιακή 

ηλικία ως την ενηλικίωση και πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα ποικιλία από 

μεθόδους και πηγές. Έτσι, η εκπαίδευση δεν μπορεί να θεωρείται ως μία χρονικά και 

χωρικά οριοθετημένη διαδικασία, περιορισμένη στα σχολεία και αποτιμώμενη με τα 

έτη συμμετοχής. Και προχωρούν στη, περισσότερο  διοικητική,  διάκριση της 

εκπαίδευσης σε τυπική, μη τυπική και άτυπη: 

Η τυπική εκπαίδευση ορίζεται ως ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό μοντέλο, το οποίο 

έχει δομηθεί με βάση συγκεκριμένες αρχές και αξίες και προσφέρεται από 

θεσμοθετημένα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μάλιστα είναι τόσο αυστηρά δομημένη που 

παρέχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης των εκπαιδευτικών αναφορικά με τα 

περιεχόμενο και τη μεθοδολογία που θα αξιοποιήσουν στη διδασκαλία, το οποίο 

αποσκοπεί στην εκπλήρωση συγκεκριμένων σκοπών και στόχων. Οι συμμετέχοντες 

έχουν ελάχιστη επίδραση στην επιλογή επάνω στο τι και στο πως της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας (Dib, 1988˙ Fordham, 1993). 

Η άτυπη εκπαίδευση είναι η δια βίου διαδικασία κατά την οποία κάθε άτομο αποκτά 

και συσσωρεύει γνώση, δεξιότητες, στάσεις και ερεθίσματα από καθημερινές 

εμπειρίες. Σε αντίθεση με την τυπική, δεν είναι αυστηρά δομημένη και δεν υπόκειται 

σε συγκεκριμένες αρχές και περιορισμούς. Στα πλαίσια της δεν υπάρχουν 

παρακολουθήσεις για τους μαθητές  ενώ συνήθως πραγματοποιείται έξω από τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ουσιαστικά στα πλαίσια της οι μαθητές επιλέγουν τους 

στόχους και τα μέσα επίτευξης, εθελοντικά και αυθόρμητα καθώς η μάθηση 

προκύπτει σε προσωπική βάση (Dib, 1988˙ Fordham, 1993). 

Μη τυπική εκπαίδευση θεωρείται κάθε οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα έξω 

από το καθιερωμένο, τυπικό  εκπαιδευτικό σύστημα, είτε αυτή λειτουργεί χωριστά 

είτε λειτουργεί ως ένα σημαντικό τμήμα κάποιας ευρύτερης δραστηριότητας, η οποία 

αποσκοπεί στο να εξυπηρετήσει μία συγκεκριμένη ομάδα αποδεκτών, καθώς και 
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καθορισμένους μαθησιακούς στόχους. Μη τυπική εκπαίδευση είναι κάθε μαθησιακή 

διεργασία που συμβαίνει εκτός της σχολικής εκπαίδευσης όπου τόσο η πηγή της 

πληροφόρησης όσο και ο μαθητευόμενος έχουν συνειδητή  επιδίωξη να προάγουν την 

μάθηση (Dib, 1988˙ Coombs & Ahmed, 1974˙ Eshach, 2006).  

1.2 Τα κύρια χαρακτηριστικά της μη τυπικής εκπαίδευσης.   

Υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της μη τυπικής εκπαίδευσης που την 

διαχωρίζουν από την τυπική και την άτυπη. Πιο συγκεκριμένα, η μη τυπική είναι μια 

καθαρά συμμετοχική διαδικασία στην οποία εξισώνεται η θέση του εκπαιδευτικού με 

τους μαθητές και καθίσταται με αυτόν τον τρόπο περισσότερο καθοδηγητής και 

εμψυχωτής. Ο μαθητής βρίσκεται στο κέντρο των μαθησιακών διαδικασιών και σε 

ένα μεγάλο βαθμό η εμπλοκή του σε αυτές είναι εκούσια και εθελοντική, με έντονα 

διερευνητικό χαρακτήρα. Δεύτερον, επίκεντρο της είναι ο μαθητής και βασικός 

στόχος της είναι η κάλυψη των αναγκών του προσφέροντας πρακτικά αποτελέσματα. 

Η μη τυπική, ως μορφή εκπαίδευσης, δεν περιορίζεται από συγκεκριμένο πρόγραμμα 

σπουδών, με αυστηρά καθορισμένη διδακτέα ύλη, χρονοδιάγραμμα και μεθόδους 

διδασκαλίας και δεν αξιολογείται με συμβατικούς τρόπους (Κακούρου-Χρόνη 2005). 

Αυτό δε σημαίνει, βέβαια, ότι στερείται θεωρητικού υποβάθρου, προγραμματισμού 

και στοχοθεσίας. Είναι μία ισχυρή φιλοσοφία προσέγγισης της εκπαίδευσης για όλες 

της ηλικιακές ομάδες μαθητών, εκπαιδευόμενων ή ενηλίκων που όχι μόνο προσφέρει 

πλούσιες ευκαιρίες για γνώση αλλά βοηθάει και την εξέλιξη και την αλλαγή της 

κοινωνίας προς το καλύτερο.  (La Belle, 1982˙ Eshach,2006). Κατά αυτόν τον τρόπο 

διαφέρει από την τυπική εκπαίδευση, η οποία προσφέρεται στις διάφορες βαθμίδες 

εκπαίδευσης μίας χώρας και η οποία είναι αυστηρά συγκεκριμένη και καθορισμένη 

από την εκάστοτε κυβέρνηση καθώς και την άτυπη η οποία είναι συμπτωματική  και 

είναι αποτέλεσμα της καθημερινής εμπειρίας, δηλαδή είναι οι δεξιότητες που 

μαθαίνει κάποιος χωρίς να είναι οργανωμένο εκ των προτέρων (Αρκούδη-Βαφέα και 

Ρηγάκη, 2016).  

1.3 Μη τυπική εκπαίδευση: ιστορική αναδρομή.  

Η μη τυπική εκπαίδευση εισήχθη ως όρος στα τέλη της δεκαετίας του 60’ για να 

καλύψει την ανάγκη δημιουργίας εξωσχολικής απάντησης στις νέες και διαφορετικές 

απαιτήσεις της εκπαίδευσης. Παρόλο που είχε δοθεί κάποια ιδιαίτερη προσοχή στην 
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εξωσχολική εκπαίδευση και στην σημασία για τη διδασκαλία και τη μάθηση, ο νέος 

όρο βοήθησε στη νομιμοποίηση αυτής της τάσης (La Belle, 1982).  

Αρχικά, η μη τυπική εκπαίδευση χρησιμοποιήθηκε κυρίως προς όφελος του Τρίτου 

Κόσμου και των αναπτυσσόμενων χωρών και συνδέθηκε με τα εναλλακτικά 

προγράμματα που προσφέρονταν σε νέους και ενήλικους που είτε ήταν 

παραμελημένοι από το σχολείο ή χρειάζονταν συμπληρωματική εκπαίδευση. Αρκετά 

διαφορετικά ήταν τα πράγματα όσο αφορά τη σημασία της μη τυπικής εκπαίδευσης 

στις ανεπτυγμένες κοινωνίες. Σαφώς συνεχίζει να υπηρετεί κάποιους πληθυσμούς μη 

προνομιούχους αλλά αυτό δεν είναι ο κανόνας. Ο όρος μη τυπική εκπαίδευση 

συνδέθηκε με δραστηριότητες που αναπτύσσουν τα άτομα με σκοπό την προσωπική 

και επαγγελματική τους ανάπτυξη.   

Η ανάπτυξη της μη τυπικής εκπαίδευσης εμφανίστηκε ως αποτέλεσμα της 

συνειδητοποίησης ότι η τυπική εκπαίδευση με τα υψηλά κόστη και τον 

προσανατολισμό της προς την αγορά εργασίας δεν μπορούσε να καλύψει τις 

διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες μιας αναπτυσσόμενης κοινωνίας. Η ανακάλυψη 

αυτού του όρου βοήθησε πολύ στην αναγνώριση της μη τυπικής εκπαίδευσης ως 

σημαντικής τόσο από την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και το κοινωνικό σύνολο αλλά 

και την πολιτεία.  Η προσέγγιση της μη τυπικής εκπαίδευσης θέτει υπό αμφισβήτηση 

την επάρκεια της μάθησης που προσφέρεται από την αυστηρά οργανωμένη 

διαδικασία της τυπικής εκπαίδευσης, η οποία λαμβάνει χώρα σε περιορισμένο χρόνο 

και τόπο, τον δογματισμό των θεμάτων που προωθεί η τυπική εκπαίδευση, την 

ανισότητα που υφέρπει στις τυπικές σχολικές διαδικασίες. Η εμφάνιση της ήταν μία 

ευκαιρία για την επανεξέταση και ανασυγκρότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε 

όλες τις ανεπτυγμένες κοινωνίες  

1.4 Το αίτημα για το συνδυασμό των τριών τύπων εκπαίδευσης.  

Ερευνητές υποστήριξαν ότι τα είδη αυτά δεν θα πρέπει να διαχωρίζονται στην πράξη, 

αλλά να συνδυάζονται καθώς κανένα από αυτά έχει να προσφέρει πολλά οφέλη σους 

συμμετέχοντες. Ο La Belle(1982) κινούμενος από αυτήν την ανάγκη,  έδωσε μία νέα 

διάσταση στον παραπάνω διαχωρισμό τυπικής, μη τυπικής και άτυπης  μάθησης 

προσθέτοντας ότι κάθε μία από αυτές περιλαμβάνει χαρακτηριστικά και των άλλων 

δύο, τα μεταξύ τους όρια δεν είναι απόλυτα και ότι οι τρείς πολλές φορές δρουν 

ταυτόχρονα είτε αρμονικά είτε συγκρουσιακά.  Έτσι πρότεινε ένα σχήμα 
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αντιστοίχισης που αντικατοπτρίζει τις σχέσεις των τριών τύπων εκπαίδευσης, 

υποστηρίζοντας ότι εντός ενός τύπου εκπαίδευσης δύναται να υπάρχουν ευκαιρίες 

μάθησης από τους άλλους δύο τύπους. Έτσι μία σχολική τάξη μπορεί να περιέχει 

όλους τους τύπους της μάθησης.  

 

Στο σχήμα που υπάρχει παραπάνω, στις οριζόντιες γραμμές υπάρχουν οι κυρίαρχοι 

τύποι εκπαίδευσης και μάθησης από την πλευρά του συμμετέχοντα. Στην πάνω μεριά  

βρίσκονται τα χαρακτηριστικά των τύπων εκπαίδευσης από άποψη δομής. Εκεί όπου 

συναντούνται τα χαρακτηριστικά με τους τύπους εκπαίδευσης δημιουργούν μια 

συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα.  Έτσι, με βάση τα σχήμα αυτό 

εφαρμογές της μη τυπικής εκπαίδευσης στην τυπική εκπαίδευση αποτελούν οι 

δραστηριότητες εκτός των ορίων του τυπικού σχολείου, οι οποίες παρόλα αυτά είναι 

οργανωμένες και οδηγούν τους συμμετέχοντες στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. 

1.5 Η μη τυπική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα.   

Με το ίδιο αίτημα, όπως και στην δεκαετία του 60’, ήρθε στο προσκήνιο στις αρχές 

του 21ου αιώνα η μη τυπική εκπαίδευση καλούμενη να λύσει παρόμοια προβλήματα 

στο χώρο της τυπικής εκπαίδευσης. Οι Albulene και Arif (2015) εστιάζουν στα 

βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

από το 2000 και μετά. Συγκεκριμένα, αναφέρουν την επικράτηση της λογικής της 

οικονομίας και της αγοράς, την αδυναμία να προσφέρει στους μαθητές δεξιότητες 

που χρειάζονται τον 21ο αιώνα,, την υποβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας και 

τη μονοφωνία των διδακτικών περιεχομένων τα οποία βασίζονται αποκλειστικά σε 

μία μόνο πηγής πληροφόρησης. Τονίζοντας την αδυναμία της τυπικής εκπαίδευσης 

να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μαθητών υποστηρίζουν ότι η μη τυπική 
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εκπαίδευση αποτελεί μία αποτελεσματική εναλλακτική. Σε αυτή την προοπτική 

αναφέρουν τα στοιχεία εκείνα που προωθούνται στην εκπαιδευτική πολιτική της Ε.Ε 

που θα βοηθήσουν την εκπαίδευση να αποκτήσει ποιότητα και να γίνει λιγότερο 

τυπική. Αυτά τα στοιχεία είναι η χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, η 

διδασκαλία ψηφιακών δεξιοτήτων, η χρήση άτυπων και μη τυπικών μορφών μάθησης 

στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης και τέλος, η αξιοποίηση ποικίλων τρόπων 

μάθησης που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις κλίσεις όλων των μαθητών.  

Τα τελευταία χρόνια αναζητώντας τρόπου προσέγγισης της γνώσης και της 

διδασκαλίας στους μαθητές, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ενσωματώσουν 

βιωματικές πρακτικές, να αφουγκραστούν όσο είναι δυνατό τις ανάγκες των μαθητών 

και μετά να σχεδιάσουν κατάλληλες δραστηριότητες. Επίσης, αναζητώντας 

εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας, εμπλουτίζουν όπου είναι δυνατόν τη 

διδασκαλία τους με δράσεις περισσότερο βιωματικές (Grajcevci and Shala, 2016). 

1.6 Περιβάλλοντα μη τυπικής εκπαίδευσης και τα οφέλη ενσωμάτωσης τους.   

Η αξιοποίηση μη τυπικών περιβαλλόντων μάθησης προκρίνεται για όλες τις σχολικές 

βαθμίδες και όλες τις ηλικίες. Η μη τυπική εκπαίδευση προσφέρεται από 

αρχαιολογικούς χώρους, διάφορα ιδρύματα (κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

και μουσεία), κέντρα ή οργανισμούς, χώροι οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν 

οργανωμένες δραστηριότητες. Στην μη τυπική εκπαίδευση μπορούν να αξιοποιηθούν 

εξωτερικοί χώροι όπως η αυλή του σχολείου, ένα δάσος, μία λίμνη, μια πλατεία ένα 

ελαιοτριβείο, μία κοινότητα ή μία πόλη γενικότερα. Τέτοιοι χώροι αξιοποιούνται από 

την τυπική εκπαίδευση και τα σχολεία οργανώνοντας επισκέψεις και εκπαιδευτικές 

εκδρομές για τον εμπλουτισμό της πρακτικής τους (Behrendt και Franklin, 2014). 

Για την αξία και τη χρησιμότητα τους στην εκπαίδευση είχε μιλήσει από πολύ νωρίς 

ένας από τους σημαντικότερους φιλόσοφους της εκπαίδευσης, ο John Dewey (1915 

στο Woodhouse και Knapp, 2000) τονίζοντας την καλλιτεχνική, λογοτεχνική, 

γεωγραφική, ιστορική και επιστημονική αξία των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα 

σε αυτά.  

 Με βάση τα όσα διατυπώθηκαν παραπάνω για την σχέση των τριών μορφών 

εκπαίδευσης, στην παρούσα εργασία οι εκπαιδευτικές επισκέψεις ορίζονται 

θεωρητικά ως μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης, καθώς πρόκειται για το χώρο όπου 

η τυπική εκπαίδευση συναντά την μη τυπική εκπαίδευση με την αξιοποίηση τέτοιων 
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μη τυπικών περιβαλλόντων μάθησης. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις που 

πραγματοποιούνται στα μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης αποτελούν τον τρόπο 

προσέγγισης της μη τυπικής εκπαίδευσης στην τυπική εκπαιδευτική διαδικασία και 

ενισχύουν και συμπληρώνουν την τυπική μάθηση.  Παράλληλα, ο συνδυασμός αυτός 

έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια στη δημιουργία πληθώρας εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων για κάθε ηλικία, σχολική βαθμίδα ή διδακτικό αντικείμενο.  

Τα πλεονεκτήματα από την χρήση των μη τυπικών περιβαλλόντων μάθησης στην 

εκπαιδευτική διαδικασία είναι πολλαπλά και αφορούν σε γνωστικό, συναισθηματικό 

και κοινωνικό επίπεδο. Στον γνωστικό τομέα, με την συμμετοχή τους σε 

δραστηριότητες που εξελίσσονται σε αυτά οι μαθητές αποκτούν θετικές εμπειρίες και 

ενισχύονται η θέληση και τα κίνητρα μάθησης. Στους χώρους μη τυπικής μάθησης 

οργανώνονται δραστηριότητες ανοιχτής διερεύνησης για τους μαθητές που 

αναζωογονούν το ενδιαφέρον των μαθητών για μάθηση, προωθούν την κατανόηση 

περίπλοκων θεμάτων, φαινομένων ή εννοιών και διευκολύνουν τις συνδέσεις παλιάς 

και νέας γνώσης (Kisiel, 2013, Tal et al, 2005).  Στα μη τυπικά περιβάλλοντα 

μάθησης οι μαθητές έρχονται σε επαφή με αντικείμενα που δεν μπορούν να 

αναπαραχθούν εντός της σχολικής τάξης και με την αλληλεπίδραση με αυτά 

κατακτούν έννοιες και δημιουργούν προσωπικά νοήματα (Behrendt και Franklin, 

2014). 

Στον συναισθηματικό τομέα, οι μαθητές ενώ μαθαίνουν δημιουργώντας συνδέσεις 

μεταξύ της γνώσης που κατέχουν ήδη και εκείνης που αποκτούν σε ένα μη τυπικό 

περιβάλλον, αισθάνονται ενθουσιασμό και ικανοποίηση καθώς ανακαλύπτουν νέες 

γνώσεις (Behrendt και Franklin, 2014), γνωρίζουν πολιτιστικά περιβάλλοντα και 

κοινωνικές ομάδες της περιοχής του και αλληλοεπιδρούνε μεταξύ τους (Houseal et al, 

2014). Νέες γνωριμίες πραγματοποιούνται, οι μαθητές νιώθουν περισσότερο άνετα με 

τους συμμαθητές τους, οι σχέσεις τους βελτιώνονται και αποκτούν θετικότερη 

διάθεση να πάνε σχολείο (Behrendt και Franklin, 2014). Οι διαδικασίες στα μη 

τυπικά περιβάλλοντα μάθησης είναι σχεδόν πάντα συνεργατικές μεταξύ των μαθητών 

για την επίλυση δραστηριοτήτων ανοιχτής διερεύνησης. Οι μαθητές δουλεύουν 

συνεργατικά για την διεκπεραίωση δραστηριοτήτων, ανταλλάσσουν γνώσεις και 

πληροφορίες, αλληλεπιδρούν, εξελίσσουν και αναπτύσσουν τις δεξιότητες τους και 

οδηγούνται στη γνώση συνεργατικά ή ατομικά.  
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1.7 Πολυπολιτισμικότητα και μη τυπική εκπαίδευση 

Όπως αναφέραμε παραπάνω, στα πλαίσια ενσωμάτωσης μη τυπικών περιβαλλόντων 

μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν 

πολιτιστικά περιβάλλοντα και κοινωνικές ομάδες της περιοχής τους και να 

αλληλοεπιδράσουν μεταξύ τους. Η ύπαρξη διαφορετικών κοινωνικών ομάδων εντός 

μίας περιοχής ή πόλης αναφέρεται στην πολυπολιτισμικότητα των σύγχρονων 

κοινωνιών. Ο όρος πολυπολιτισμικότητα δηλώνει την συνύπαρξη σε μία κοινωνία 

ποικίλων κοινωνικών ομάδων με διαφορετικά εθνικά-εθνοτικά και πολιτισμικά 

στοιχεία. Αναγνωρίζει ένα μωσαϊκό από ισότιμες κουλτούρες ατόμων που διατηρούν 

παράλληλα τις διακριτές διαφορές τους και μπορούν να αναπτύξουν σχέσεις γόνιμης 

αλληλεπίδρασης. Σε επίπεδο κοινωνικής συλλογικότητας, η πολυπολιτισμικότητα 

παραπέμπει στην αμοιβαία αποδοχή, στο σεβασμό και στην προαγωγή πολλαπλών 

πολιτισμών με βάση τη δημογραφική σύνθεση ενός πληθυσμού μιας χώρας. Εκφράζει 

την αποδοχή της διαφορετικότητας και της ισότιμης αναγνώρισης των διακριτών 

εθνικών και θρησκευτικών ομάδων (Γκόβορης, 2004).    

Το σχολείο καλείται να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα των πολυπολιτισμικών 

κοινωνιών και μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία είναι απαραίτητο να 

ενθαρρύνονται όλοι οι μαθητές να αποκτήσουν μια βαθύτερη διανοητική, πολιτική 

και ηθική αντίληψη του εαυτού τους και των άλλων και να αναπτύξουν ανοχή για τις 

απόψεις των άλλων που διαφέρουν από τις δικές τους (Μάρκου, 1996). Είναι 

απαραίτητο στη σχολική εκπαιδευτική πρακτική να αναγνωρίζεται και να 

καλλιεργείται η ιδέα της ισοτιμίας των πολιτισμών και της μεταξύ τους 

αλληλεπίδρασης.  Σε αυτά τα πλαίσια, ενθαρρύνεται η διατήρηση των πολιτισμικών 

παραδόσεων και των ιστορικών στοιχείων των διαφόρων εθνικών ομάδων και 

τονίζεται η ενότητα μέσα από τη διαφορετικότητα (Μάρκου, 1996). Δίνεται επίσης 

έμφαση στη γνωριμία με τους άλλους πολιτισμούς, η διδασκαλία των οποίων 

υποστηρίζεται ότι καλλιεργεί μία θετική αυτοαντίληψη στα παιδιά των πολιτισμικά 

διαφορετικών μαθητών. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά ο παραμερισμός των 

προκαταλήψεων και στερεοτύπων, η καλλιέργεια της ανεκτικότητας και αναγνώριση 

της πολιτισμικής ετερότητας στην κοινωνία (Μάρκου, 1996:2-3). Η συλλογιστική 

είναι ότι μαθαίνοντας το παιδί για τον εθνικό του πολιτισμό και την εθνική του 

παράδοση ενισχύεται η αυτοαντίληψη του και βελτιώνεται η σχολική του επίδοση με 

αποτέλεσμα την προώθηση της ισότητας των εκπαιδευτικών ευκαιριών. Από την 
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άλλη, η γνώση του πολιτισμού των «ξένων» αναμένεται να μειώσει τις 

προκαταλήψεις και τις διακρίσεις απέναντι στα άτομα που διαφοροποιούνται 

γλωσσικά και πολιτισμικά από την κυρίαρχη ομάδα (Μάρκου, 1996). 

Η Krakowka (2012) σε άρθρο της αναλύει ένα παράδειγμα εκπαιδευτικής επίσκεψης 

στο μάθημα της γεωγραφίας αξιοποιώντας ως πεδίο μια γειτονιά στο Μπρούκλιν της 

Νέα Υόρκης. Ο στόχος της επίσκεψης στο πεδίο ήταν οι μαθητές να εξερευνήσουν 

μία εθνοτική γειτονιά στο Μπρούκλιν, να ανακαλύψουν μόνοι τους και να μάθουν τα 

πολιτιστικά χαρακτηριστικά που διαμόρφωσαν την γειτονιά. Έτσι, οι μαθητές θα 

μπορούν να μάθουν για τον τοπικό πολιτισμό και την κουλτούρα και πως η γειτονιά 

έχει αλλάξει και διαμορφωθεί στη μορφή που είναι τώρα. Η γειτονιά είναι το 

Greenpoint στη Νέα Υόρκη όπου κατοικούν στην πλειοψηφία Γερμανοί, Ιρλανδοί και 

Πολωνοί και αποτελεί μια γειτονιά πλούσια σε πολυπολιτισμικότητα. Οι μαθητές 

χωρισμένοι σε ομάδες ενθαρρύνονται να μιλούν στον τοπικό πληθυσμό, να μπαίνουν 

στα τοπικά μαγαζιά και να θέτουν ερωτήματα στους ανθρώπους. Έτσι, θα μάθουν με 

αυθεντικό τρόπο πως είναι η ζωή στη γειτονιά, πως έχει αλλάξει με τα χρόνια και πως 

τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά αποτυπώνονται στην αρχιτεκτονική και στο 

περιβάλλον γενικότερα (Krakowka, 2012).   
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2. Θεωρίες μάθησης που υποστηρίζουν την διδασκαλία σε μη τυπικά 

περιβάλλοντα  

2.1 Μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης και η θεωρία του Κονστρουκτιβισμού 

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για την αξία της ενσωμάτωσης μη τυπικών 

περιβαλλόντων μάθησης σε γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο 

φαίνεται η σχέση τους με τη θεωρία του Κονστρουκτιβισμού και συγκεκριμένα τον 

Κοινωνικό Κονστρουκτιβισμό.  

Ο Κονστρουκτιβισμός είναι μία από τις πολλές θεωρίες μάθησης που έχουν 

διατυπωθεί ιστορικά και προσπαθούν να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο το άτομο 

μαθαίνει και κατασκευάζει τη γνώση. Σήμερα είναι ευρέως αποδεκτό ότι η μάθηση 

δεν αποτελεί το αποτέλεσμα της σχέσης αιτίας-αιτιατού, όπως υποστηρίζει ο 

συμπεριφορισμός, αλλά μία διαδικασία δόμησης της γνώσης αυτόνομα, συνεργατικά 

και εξατομικευμένα (Καραγιώργη και Συμεού, 2003). Στην κονστρουκτιβιστή θεωρία 

υποστηρίζεται γενικά ότι η μάθηση είναι μία υποκειμενική και εσωτερική διαδικασία 

οικοδόμησης νοημάτων και θεωρείται το αποτέλεσμα οργάνωσης και προσαρμογής 

των νέων πληροφοριών σε ήδη υπάρχουσες γνώσεις (Good και Brophy, 1994).  Η 

μάθηση είναι μία ενεργή διαδικασία μέσα στην οποία η έννοια δημιουργείται στη 

βάση της εμπειρίας ενώ η γνώση κατασκευάζεται μέσα από την εμπειρία (Μακρή-

Μπότσαρη, 2006). Ο Κονστρουκτιβισμός αποτελεί μία εν γένει θεωρία μάθησης και 

όχι μία διδακτική στρατηγική, που βασίζεται στην πεποίθηση ότι οι εμπειρίες μας 

είναι η βάση για την κατασκευή του δικού μας νοήματος για τον κόσμο που ζούμε ( 

Good και Brophy, 1994). Η γνώση έπεται της πράξης. Βασικοί εκπρόσωποι της 

θεωρίας είναι οι Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Bruner.  

Τα άτομα δεν προσλαμβάνουν και αποθηκεύουν πληροφορίες αλλά δημιουργούν 

ερμηνείες με βάση τις νέες εμπειρίες στις οποίες εκτίθενται (Καραγιώργη και Συμεού, 

2003). Το άτομο δρα ως επιστήμονας που επιχειρεί να ερμηνεύσει τον κόσμο γύρω 

του με βάση προσωπικές εμπειρίες και πεποιθήσεις.  

Η Κονστρουκτιβιστική θεωρία διακρίνεται  στον γνωστικό Κονστρουκτιβισμό 

(cognitive constructivism) με εκπρόσωπο τον Jean Piaget και τον Κοινωνικό 

Κονστρουκτιβισμό (social constructivism) με κύριο εκπρόσωπο τον Lev Vygotsky).  

Στον γνωστικό Κονστρουκτιβισμό ο συμμετέχων κατασκευάζει τη γνώση με το δικό 

του τρόπο, ενεργητικά και δεν αποτελεί ένα παθητικό υποδοχέα πληροφοριών και 
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γνώσεων. Ο ρόλος του δασκάλου είναι υποστηρικτικός –συμβουλευτικός (Anderson, 

1999).  Ο Κοινωνικός Κονστρουκτιβισμός του Vygotsky διαφοροποιείται στο 

επίπεδο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης θεωρώντας πως οι γνώσεις δομούνται μέσω 

των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ατόμων. Η γνώση ως περιεχόμενο και η μάθηση 

ως διαδικασία προσδιορίζονται από τις κοινωνικό-πολιτιστικές περιστάσεις. Η γνώση 

και οι έννοιες δεν μπορούν να διαχωριστούν από το κοινωνικό τους πλαίσιο 

(Vygotsky, 1978).  

Οι Good και Brophy (1994) συνοψίζουν τις βασικές αρχές του Κονστρουκτιβισμού 

στην εκπαίδευση: 

 Η οικοδόμηση της νέας γνώσης βασίζεται στην προηγούμενη γνώση του 

μαθητή  

 Ο μαθητής ενεργητικά κατασκευάζει, ερμηνεύει και οργανώνει τη γνώση του 

ατομικά συνδυάζοντας τις εμπειρίες που παρέχονται από το εκπαιδευτικό 

σύστημα. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να φτάνουν στα δικά τους 

συμπεράσματα και να τα εφαρμόζουν με νέο τρόπο.  

 Η μάθηση συντελείται μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Οι μαθητές 

ενθαρρύνονται να μιλούν, να συζητούν τις απόψεις τους με τους συμμαθητές 

και τους εκπαιδευτικούς, να σέβονται και να εκτιμούν τις απόψεις των άλλων 

 Η πραγματική μάθηση επέρχεται μέσα από αυθεντικές εμπειρίες μάθησης και 

οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρέχουν τέτοιες εμπειρίες και να λειτουργούν 

περισσότερο ως διευκολιντές. 

 Η μάθηση είναι μία διαδικασία παραγωγής νοήματος μέσω της διερεύνησης 

και επίλυσης προβλημάτων. Οι μαθητές είναι σημαντικό να συμμετέχουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και να είναι ελεύθεροι να υποστηρίξουν το νόημα 

στο οποίο οδηγήθηκαν.  

Οι Καραγιώργη και Συμεού (2003) αναλύοντας την σχέση του 

Κονστρουκτιβισμού στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό παραθέτουν τα 

χαρακτηριστικά μίας διδασκαλίας επηρεασμένης από την θεωρία. Η 

Κονστρουκτιβιστική διδασκαλία βασίζεται στην πεποίθηση ότι η μάθηση 

συντελείται καθώς τα άτομα συμμετέχουν ενεργά στην διαδικασία παραγωγής 

νοήματος και γνώσης. Οι συμμετέχοντες κατασκευάζουν το νόημα και τη γνώση 

τους,  ενισχύουν την κριτική τους σκέψη και γίνονται ενεργητικοί και 
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ανεξάρτητοι άνθρωποι (Good και Brophy, 1994). Κέντρο της διδασκαλίας είναι ο 

μαθητής. Το περιεχόμενο, οι διδακτικοί στόχοι και τα μαθησιακά αποτελέσματα 

δεν προκαθορίζονται. Οι στόχοι προκύπτουν μέσα από τη διαδικασία μάθησης και 

ιδιαίτερα μέσα από την διαδικασία λύσης προβλήματος. Οι μαθητές κάνουν 

επιλογή σε σχέση με το πώς και το τι θα μάθουν. Οι μαθητές αναπτύσσουν 

αποτελεσματικές προσεγγίσεις λύσης προβλήματος.  Επιτρέπεται σε 

διαφορετικούς μαθητές να μαθαίνουν διαφορετικά πράγματα. Σημασία δεν έχουν 

μόνο οι γνώσεις αλλά οι μεταγνωστικές ικανότητες. Τέλος, μία κεντρική 

στρατηγική του κονστρουκτιβισμού είναι η δημιουργία συνεργατικού 

περιβάλλοντος. H συνεργατική μάθηση δεν συνεπάγεται μόνο καταμερισμό 

εργασίας για ανάπτυξη, σύγκριση και κατανόηση πολλαπλών προοπτικών σε μια 

γνωστική περιοχή. Στόχος της είναι, επίσης, η εμπλοκή των μαθητών σε 

διαδικασίες ανάπτυξης και αξιολόγησης επιχειρημάτων. Οι μαθητές πρέπει να 

επεξηγούν και αιτιολογούν τον τρόπο σκέψης τους και να διαπραγματεύονται 

ελεύθερα τις ερμηνείες τους και τις λύσεις που προτείνουν σε προβλήματα. 

Επομένως, το μαθησιακό περιβάλλον πρέπει να επιτρέπει στους μαθητές το 

χτίσιμο των θεωριών ή των ιδεών τους (Καραγιώργη και Συμεού, 2003). 

2.1.1 Ο ρόλος τους εκπαιδευτικού στον Κονστρουκτιβισμό 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στον Κονστρουκτιβισμό δεν περιορίζεται στις απλές 

διαλέξεις μέσα στην τάξη αλλά ως ειδικός δρα καθοδηγώντας τους μαθητές στην 

απόκτηση γνωστικών στρατηγικών όπως ο αυτοέλεγχος, η διατύπωση νοήματος, 

ο ορισμός διερευνητικών ερωτημάτων και ο στοχασμός. Ο ρόλος του 

περιλαμβάνει την συγκέντρωση πληροφοριών γύρω από έννοιες με σκοπό να 

κινήσει το ενδιαφέρον του μαθητή. Οι διαδικασίες που εφαρμόζει πρέπει να είναι 

μαθητοκεντρικές, οι  μαθητές να ενθαρρύνονται να κάνουν ερωτήσεις, να 

σχεδιάζουν τα δικά τους πειράματα και να φτάνουν στα δικά τους συμπεράσματα. 

Θα πρέπει να δημιουργεί ευκαιρίες για μάθηση και εμπειρίες μέσα από τις οποίες 

θα κατασκευάσουν την γνώση τους. Οφείλουν να παρέχουν αυθεντικές, 

βιωματικές εμπειρίες μάθησης στους μαθητές. Ο σχεδιασμός κατάλληλων 

δραστηριοτήτων απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και μεγαλύτερο χρόνο 

προετοιμασίας για τον εκπαιδευτικό. Πρέπει να θέτει προβληματικές στους 

μαθητές είτε ξεκινώντας με μία ερώτηση, μία περίπτωση ή πρόβλημα και να 

προτρέπει τους μαθητές να κάνουν ερωτήσεις, να τις συνδέσουν με τις εμπειρίες 
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τους, να αξιολογούν πως η κατάσταση στους βοηθά στην απόκτηση γνώσης ώστε 

να γίνουν ειδικοί στην μάθηση. 

Δραστηριότητες που προκρίνονται σε τάξεις κονστρουκτιβιστικής διδασκαλίας 

είναι τα πειράματα, τα πρότζεκτ, οι ταινίες, οι συζητήσεις και τέλος οι 

εκπαιδευτικές εκδρομές. Με τις επισκέψεις οι μαθητές μεταφέρουν τις έννοιες 

από την τάξη στον πραγματικό κόσμο. 
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2.2 Η βιωματική μάθηση και η εφαρμογή της στις εκπαιδευτικές επισκέψεις 

Η ανάγκη για αυθεντικές εμπειρίες μάθησης για τους μαθητές που προτείνει η 

Κονστρουκτιβιστική θεωρία γίνεται πράξη με την βιωματική μάθηση και την 

ανάπτυξη αυθεντικών δραστηριοτήτων σε μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης. Είναι 

σημαντικό μελετώντας τις εκπαιδευτικές επισκέψεις να κατανοήσουμε τι είναι η 

βιωματική μάθηση.  

Η βιωματική μάθηση είναι η αυθεντική, «από πρώτο χέρι», βασισμένη στις αισθήσεις 

μάθηση. Οι συμμετέχοντες στην βιωματική μάθηση εξερευνούν, ακουμπούν, ακούν, 

βλέπουν, μετακινούν αντικείμενα (Behrendt και Franklin, 2014). Η βιωματική 

μάθηση απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες από την νηπιακή μέχρι την ενήλικη ζωή, οι 

συμμετέχοντες βελτιώνουν τις δεξιότητες τους (Behrendt και Franklin, 2014). Είναι η 

μάθηση που αποκτάται μέσα από την πράξη και συμβάλει στη σύνδεση της θεωρίας 

που διδάσκεται στην τάξη με την αληθινή εμπειρία. Στα πλαίσια της αναπτύσσονται 

αυθεντικές εμπειρίες μάθησης, βασισμένες σε όλες τις αισθήσεις των μαθητών, με τη 

νέα γνώση να προκύπτει μέσα από την εμπειρία που βιώνουν, την οποία στην 

συνέχεια μετασχηματίζουν και εφαρμόζουν στην πράξη (Kolb, 1985).  

Η βιωματική μάθηση ορίζεται ως η μεθοδολογία στην οποία οι εκπαιδευτικοί 

κατευθύνουν τους μαθητές σε μια συγκεκριμένη εμπειρία και στην συνέχεια τους 

καθοδηγούν μέσα από τον προβληματισμό με σκοπό την αύξηση των γνώσεων, την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων, την αποσαφήνιση εννοιών και την ανάπτυξη κοινωνικών 

συμπεριφορών (Behrendt και Franklin, 2014). Αποτελεί ένα εναλλακτικό τρόπο 

εκπαίδευσης σε αντίθεση με τον παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας 

που προωθεί την στείρα απομνημόνευση (Τριλίβα και Αναγνωστοπούλου, 2008). 

Αυτός που επωφελείται περισσότερο είναι ο μαθητής. Μέσω του εναλλακτικού 

τρόπου μάθησης οι μαθητές καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη, αναλαμβάνουν 

ευθύνες και μετατρέπονται σε υπεύθυνα άτομα που μπορούν να επιφέρουν 

κοινωνικές αλλαγές (Τριλίβα και Αναγνωστοπούλου, 2008˙ Behrendt και Franklin, 

2014). Η θεωρία της βιωματικής μάθησης δίνει έμφαση στο σημαντικό ρόλο που 

παίζει η εμπειρία στη διαδικασία της μάθησης καθώς και στους δεσμούς μεταξύ της 

σχολικής τάξης, της καθημερινής ζωής των μαθητών και της κοινωνικής 

πραγματικότητας (Δεδούλη, 2002). 
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Οι βιωματικές δραστηριότητες πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε κάθε 

σχολική τάξη. Οι μαθητές που λαμβάνουν μέρος σε αυθεντικές εμπειρίες μάθησης 

παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον και περιέργεια για μάθηση. Οι κοινωνικές 

δεξιότητες οξύνονται καθώς οι μαθητές μοιράζονται τη γνώση τους με τους 

υπόλοιπους συμμαθητές τους. Φυσικά επωφελείται και ο εκπαιδευτικός καθώς όταν 

αυξάνεται το ενδιαφέρον των μαθητών στην σχολική τάξη, τους δίνεται το έναυσμα 

για την βελτίωση της διδακτικής πρακτικής τους (Behrendt και Franklin, 2014).  

Ο Kolb (1984) παραθέτει τις τρείς μεγάλες παραδόσεις της βιωματικής μάθησης, 

αυτές των Lewin, Piaget και Dewey. Ο Lewin έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 

σύνδεση θεωρίας και πράξης και έδωσε έμφαση στην δυναμική των ομάδων. Η 

συνεισφορά τους Piaget στην βιωματική μάθηση βρίσκεται στην περιγραφή της 

μάθησης ως μίας διαδικασίας αλληλεπίδρασης μεταξύ του προσώπου και του 

περιβάλλοντος. Ο Dewey από τη φιλοσοφική προοπτική του πραγματισμού 

επεσήμανε από το 1938 τη σχέση ανάμεσα στην εκπαίδευση και την εμπειρία και 

διακήρυξε την πεποίθηση του ότι κάθε γνήσια μορφή εκπαίδευσης γεννιέται μέσα 

από την εμπειρία. Η ουσιαστική μάθηση επέρχεται μέσα από την άμεση εμπειρία του 

μαθητή και την εμπλοκή με την πραγματικότητα γύρω του (Τριλίβα και 

Αναγνωστοπούλου, 2008). Η βιωματική μάθηση βασίζεται  στο «learning by doing» 

(Δεδούλη, 2002), δηλαδή μάθηση μέσω πράξης, συμμετοχής σε δραστηριότητες 

ενεργητικής μάθησης και αναστοχασμού. Τα κύρια χαρακτηριστικά της εμπειρίας 

είναι η πράξη και η δράση, όταν δηλαδή το άτομο επιχειρεί να φέρει εις πέρας μία 

δραστηριότητα. Για τον Dewey ακόμα και η σκέψη είναι ένα είδος δράσης, καθώς 

όταν ένα άτομο σκέπτεται και επεξεργάζεται νέα δεδομένα που διαφέρουν από τις 

προυπάρχουσες  εμπειρίες, δημιουργεί καινούργιες εμπειρίες αναφορικά με τον 

κόσμο.  

Ο Kolb τονίζει ότι η βιωματική μάθηση είναι μία ολιστική διαδικασία και εστιάζει 

στην ολόπλευρη εμπλοκή του μαθητή στη μάθηση. Ο μαθητής δρα, επεξεργάζεται τις 

εμπειρίες του και αναστοχάζεται. Ο Kolb (1983) διατύπωσε το μοντέλο του για την 

βιωματική μάθηση επηρεασμένος από το έργο των Dewey, Lewin και Piaget. 

Περιγράφει την διαδικασία της βιωματικής μάθησης ως ένα κύκλο τεσσάρων 

σταδίων: την συγκεκριμένη εμπειρία (concrete experience), την αναστοχαστική 

παρατήρηση (reflection), αφηρημένη ενοποίηση (abstraction) και τον ενεργό 

πειραματισμό (active experimentation). Θεωρητικά το μοντέλο αυτό είναι γνωστό ως 
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ο κύκλος μάθησης του Kolb. Στην πρώτη φάση ο εκπαιδευτικός εμπλέκει τους 

μαθητές σε μία συγκεκριμένη εμπειρία, την οποία καλούνται να αναθεωρήσουν από 

πολλές οπτικές γωνίες. Στη φάση της αναστοχαστικής παρατήρησης οι μαθητές 

υποβάλλουν στον εαυτό τους ερωτήσεις. Στην Τρίτη φάση, της αφηρημένης 

αντίληψης, οι μαθητές αναπτύσσουν θεωρίες και εξετάζουν πρότυπα. Το μοντέλο 

κλείνει με τον ενεργό πειραματισμό όπου οι μαθητές προτείνουν τρόπους ώστε να 

εφαρμόσουν τις αρχές που έχουν μάθει. Η κάθε φάση ακολουθεί την άλλη σε κυκλική 

τροχιά. Ο κύκλος αυτός αναδεικνύει τον μετασχηματισμό της εμπειρίας ή του 

βιώματος μέσω ανάκλασης σε έννοιες και γενικεύσεις που οδηγούν σε πειραματισμό 

και στην δημιουργία νέων εμπειριών και η κυκλική διαδικασία επαναλαμβάνεται.  

Οι κυριότερες αρχές της βιωματικής μάθησης στην εκπαίδευση (Δεδούλη,2002˙ 

Behrendt και Franklin, 2014˙ Τριλίβα και Αναγνωστοπούλου, 2008) είναι οι 

παρακάτω: 

 Η βιωματική μάθηση αξιοποιεί και εφαρμόζει συνειδητά τα βιώματα και τις 

εμπειρίες των μαθητών ή προκαλεί νέα 

 Ενθαρρύνει το μαθητή να συμμετέχει ενεργητικά στη διαδικασία μάθησης  

και να οικειοποιείται το θέμα που προσεγγίζει μέσω της επένδυσης 

προσωπικού ενδιαφέροντος σε αυτό.  

 Ο μαθητής προτρέπεται να ερευνά, να ανακαλύπτει, να ενεργοποιεί τη 

φαντασία του και τη δημιουργικότητα του 

 Προτείνει την αναζήτηση ή την δημιουργία νοήματος αντί της 

απομνημόνευσης πληροφοριών 

 Στοχεύει στην ολοκλήρωση της νοητικής και συγκινησιακής διαδικασίας, 

κινητοποιώντας το μαθητή διανοητικά και συναισθηματικά, αφού είναι 

παραδεκτό ότι η μάθηση βασίζεται στη σχέση και την αλληλεπίδραση γνώσης 

και συναισθηματικών διεργασιών 

 Προωθεί την αυτογνωσία του μαθητή 

 Βοηθά τα μαθητή να αντιληφθεί το ρόλο των κοινωνικών, οικονομικών, 

ιστορικών και πολιτισμικών παραγόντων στη διαμόρφωση του κοινωνικού 

γίγνεσθαι. 

 



25 
 

Η βιωματική μάθηση ανάλογα το που διαδραματίζεται μπορεί να χωριστεί σε δύο 

κατηγορίες: μάθηση με βάση την εμπειρία (field-based) και μάθηση που βασίζεται 

στην τάξη. Η μάθηση με βάση την εμπειρία συντελείται στο πεδίο και περιλαμβάνει 

πρακτικές ασκήσεις, συνεργασία και διερευνητική μάθηση κατά την εργασία. Η 

βιωματική μάθηση που βασίζεται στην τάξη λαμβάνει μορφές όπως παιχνίδι ρόλων, 

παρουσιάσεις, ομαδικές εργασίες, παιχνίδια (Lewis και Williams, 1994). Στις 

εκπαιδευτικές επισκέψεις οι δύο κατηγορίες εφαρμόζονται μαζί και συνδυάζονται. 

Η βιωματική μάθηση που παρέχουν οι εκπαιδευτικές επισκέψεις επιτρέπουν στους 

μαθητές να ξεφύγουν από τον παραδοσιακό περιβάλλον της τάξης, ακόμη και με μία 

απλή επίσκεψη σε ένα εξωτερικό χώρο για παρατήρηση. Οι εμπειρίες που 

αποκτώνται, ειδικά όταν τα παιδιά αυτενεργούν χειρωνακτικά, συμβάλλουν στη 

μάθηση και στην συνολικότερη κατανόηση του κόσμου καθώς οι μαθητές βιώνουν 

όσα ακούν. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις αποτελούν κατάλληλες ευκαιρίες για την 

δημιουργία συνδέσεων παλιάς και νέας γνώσης, επιτρέπουν αλλαγές στην γνώση και 

τη διατήρηση της μέσα στην τάξη και οδηγούν στην καλύτερη κατανόηση. Οι 

μαθητές στο πεδίο εξασκούν τις ικανότητες παρατήρησης και αξιοποιούν όλες τις 

αισθήσεις τους. Αποκτούν θετικότερη στάση για μάθηση και προχωρούν σε 

συνδέσεις μεταξύ των θεωρητικών εννοιών που έμαθαν στην τάξη και της εμπειρίας 

στο πεδίο (Behrendt και Franklin, 2014) ενώ αποκτούν θετικότερη στάση απέναντι 

στο σχετικό με την επίσκεψη αντικείμενο (Knapp, 2000). Η αξία της βιωματικής 

δραστηριότητας είναι μεγάλη γιατί καταφέρνει να φέρει στο προσκήνιο και να 

κινητοποιήσει όλες τις ικανότητες και δεξιότητες των μαθητών. Αναπτύσσεται το 

ενδιαφέρον και η περιέργεια των μαθητών, οι μαθητές ενθαρρύνονται να κάνουν 

ερωτήσεις, να μιλούν γι’ αυτά που παρατηρούν και να αναστοχαστούν πάνω σε 

προηγούμενες εμπειρίες τους (Farmer, Knapp και DeCosta, 2010). Οι βιωματικές 

δράσεις ενισχύουν την κοινωνικοποίηση των μαθητών. Οι μαθητές μέσα από την 

συμμετοχή σε ομαδοσυνεργατικές δράσεις μαθαίνουν να συνεργάζονται, να 

γνωρίζουν καλύτερα τους συμμαθητές τους ενώ οι σχέσεις μαθητών και 

εκπαιδευτικών αναπτύσσονται και βελτιώνονται (Dillon et al, 2005) καθώς ο 

εκπαιδευτικός δίνει χώρο στους μαθητές να αυτενεργήσουν με αποτέλεσμα να 

κερδίζει την εμπιστοσύνη τους. Αναμφίβολα όσο περισσότερα ερεθίσματα 

λαμβάνουν τα παιδιά από το πεδίο τόσο καλλιεργείται η φαντασία τους, απαραίτητη 

για την δημιουργικότητα και την επίλυση προβλημάτων.   
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3. Εκπαιδευτικές επισκέψεις 

 

3.1 Ορισμοί και κατηγοριοποιήσεις  

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις και η μάθηση σε εξωτερικούς χώρους αποτελεί ένα 

σημαντικό μέσο διδασκαλίας και η παρουσία τους εντοπίζεται αρκετά νωρίς στην 

ιστορία της εκπαίδευσης (Tal και Morag, 2009). Οργανώνονται συνήθως από 

σχολεία, έχουν εκπαιδευτικούς σκοπούς, λαμβάνουν χώρα σε διαδραστικά πλαίσια 

και ενισχύουν την μάθηση (Falk et al, 1978˙ Krepel και Durral, 1981). 

Οι επισκέψεις σε εξωτερικούς χώρους αποτελούν την αρχαιότερη μέθοδο 

διδασκαλίας και αυτή που έχει μελετηθεί ή κατανοηθεί λιγότερο (Delaney, 1967). 

Ιστορικά, ο Αριστοτέλης και ο Σωκράτης χρησιμοποιούσαν τα ταξίδια ως μέρος της 

εκπαίδευσης που παρείχαν και βρίσκονταν στην κορυφή στην πυραμίδα της 

διδακτικής τους (Rudmann, 1994). Αργότερα, εμφανίστηκε στην Ευρώπη ως 

συστατικό μέρος των Αναλυτικών Προγραμμάτων με βασική πεποίθηση ότι κάθε 

παιδί είναι ξένο σ ’αυτόν τον κόσμο. Τον 20ο αιώνα εντάχθηκαν στο εκπαιδευτικό 

σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών (Rudmann, 1994).  

Οι εκπαιδευτικές εκδρομές απευθύνονται σ ’όλο το κοινωνικό σύνολο. Το 

ενδιαφέρον στράφηκε στα παιδιά ως απόρροια της κινητοποίησης του σύγχρονου 

σχολείου που αναζητά χώρους μη τυπικής εκπαίδευσης για τον εμπλουτισμό της 

διδακτικής πρακτικής του (Νικονάνου, 2002). Aποτελούν σημαντικό εργαλείο για 

χρήση από τον εκπαιδευτικό για την διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων ή 

ενοτήτων, με τρόπο ελκυστικό για τους μαθητές (Hooper και Greenhill, 1998). Στις 

εκδρομές οι μαθητές μεταφέρονται σε περιβάλλοντα μοναδικά που δεν μπορούν να 

αναπαραχθούν στην τάξη. Οι μαθητές παρατηρούν και αλληλεπιδρούν με το πλαίσιο 

και δίνουν νόημα στην εμπειρία. Έννοιες και ιδέες που διδάχθηκαν στην τάξη 

έρχονται στο προσκήνιο και δημιουργούνται νέα νοήματα και γνώσεις (Lei, 2010a). 

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις ορίζονται ως τα ταξίδια ολόκληρου σχολείου ή τάξης, τα 

οποία έχουν διδακτικό περιεχόμενο και στα οποία οι μαθητές αλληλεπιδρούν με το 

περιβάλλον ή τα αντικείμενα με στόχο την απόκτηση εμπειρίας σχετικά με 

συγκεκριμένες ιδέες ή έννοιες (Krepel και Duval, 1981). 
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Η Krakowka (2012) υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις αποτελούν καλό 

τρόπο «εσωτερίκευσης πληροφοριών» και ορίζει τις εκπαιδευτικές επισκέψεις ως 

κάθε μαθησιακή εμπειρία που συντελείται εκτός τάξης, η μάθηση έχει ενεργητικό 

χαρακτήρα και οι μαθητές αποκτούν πλούσιες εμπειρίες. 

Όπως προαναφέρθηκε, οι επισκέψεις σε πεδία χαρακτηρίζονται ως ένα είδος 

βραχυπρόθεσμης βιωματικής διδασκαλίας, η οποία απαιτεί από τους μαθητές την 

συμμετοχή και την αφομοίωση του περιεχομένου ενός νέου διδακτικού αντικειμένου 

με την πραγματοποίηση μίας εκδρομής που τους επιτρέπει να παρατηρήσουν, να 

συμμετέχουν ενεργά σε μία σχετική με το αντικείμενο δράση ή δραστηριότητα. Οι 

εκπαιδευτικές επισκέψεις αποτελούν μία παιδαγωγική τεχνική που απαιτεί 

δημιουργικότητα και λεπτομερή σχεδιασμό και επιδιώκει ολοκληρωμένες 

εκπαιδευτικές εμπειρίες για τους ίδιους τους μαθητές (Higgins et al., 2012). 

Βιβλιογραφικά έχουν διατυπωθεί πολλές κατηγοριοποιήσεις ανάλογα π.χ με τον 

βαθμό συμμετοχής του μαθητή ή του εκπαιδευτικού, την θέση της επίσκεψης στο 

αναλυτικό πρόγραμμα κ.α. Αρχικά, ανάλογα με τον βαθμό οργάνωσης διακρίνονται 

σε τυπικές και άτυπες (Behrendt και Franklin, 2014). Τις τυπικές αποτελούν καλά 

οργανωμένες εμπειρίες κατά τις οποίες οι μαθητές ακολουθούν πιστά μία διαδικασία. 

Τέτοιες είναι ξεναγήσεις σε μουσεία, εταιρείες και οργανισμούς και 

πραγματοποιούνται από τους ανθρώπους του χώρου και δεν αφήνουν περιθώρια στο 

μαθητή να αλληλεπιδράσει με τα αντικείμενα ή το χώρο. Οι άτυπες εκπαιδευτικές 

επισκέψεις είναι λιγότερο οργανωμένες, ο έλεγχος που ασκείται στους μαθητές είναι 

ελάχιστος και η ελευθερία στο χώρο περισσότερη. Η μάθηση εξατομικεύεται, οι 

δραστηριότητες δεν είναι ανταγωνιστικές, η συμμετοχή είναι εθελοντική και οι 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις προωθούνται.  

Οι Kent, Gilbertson και Hunt (1997) και  Krakowka (2012) διαπιστώνουν ότι 

υπάρχουν τρεις τύποι εκπαιδευτικών επισκέψεων. Ο πρώτος τύπος είναι παρόμοιος 

με την παθητική μάθηση, που συμβαίνει κατά τη διάρκεια των παραδοσιακών 

διαλέξεων. Σε αυτή την περίπτωση, οι μαθητές απλά ξεναγούνται σε έναν χώρο 

ακούγοντας τον εκπαιδευτικό ή τον ξεναγό. Ο δεύτερος τύπος είναι η συμμετοχική 

εργασία στο πεδίο, όπου οι μαθητές ενθαρρύνονται να δράσουν, ενισχύοντας τις 

εμπειρίες τους. Ο τρίτος τύπος είναι αυτός όπου οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στο 

πεδίο, αναλαμβάνοντας συνήθως ένα ερευνητικό έργο. Ο τελευταίος τύπος έχει την 
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μεγαλύτερη αξία δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να εμπλακούν ενεργά. 

Συνήθως αυτός ο τύπος είναι πιο αποτελεσματικός όταν εκτείνεται σε μεγάλη 

διάρκεια και απαιτεί περισσότερη προετοιμασία από τον εκπαιδευτικό. Ο δεύτερος 

και τρίτος τύπος ενισχύουν την συνεργασία ανάμεσα στους μαθητές (Kent, Gilbertson 

και Hunt, 1997). Μέσα από την συμμετοχή σε δραστηριότητες στο πεδίο γίνονται 

πράξη οι αρχές της Κονστρουκτιβιστικής και Βιωματικής μάθησης για την 

οικοδόμηση της γνώσης μέσω της ενεργητικής εμπειρίας των μαθητών (Behrendt και 

Franklin, 2014˙ Good και Brophy, 1994). 

Ανάλογα με την θέση της εκπαιδευτικής εκδρομής χρονικά κατά την διδασκαλία της 

μίας διδακτικής ενότητας, μπορεί να λειτουργήσει ως εισαγωγή για ένα θέμα 

διδασκαλίας με σκοπό να προκαλέσει το ενδιαφέρον (Harvey,1951 στο 

Rudmann,1994), ως το κύριο μέρος ενός διδακτικού θέματος με σκοπό την βελτίωση 

της κατανόησης εννοιών (Orion, 1991) ή ως δραστηριότητα εφαρμογής εννοιών, 

δεξιοτήτων, γεγονότων (Rudmann,1994). 

Τέλος, οι Ritchie, Carr και Cooper (2008) διακρίνουν δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών 

επισκέψεων. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις επισκέψεις που σχετίζονται άμεσα 

με την εκπαιδευτική διαδικασία, το αναλυτικό πρόγραμμα και με συγκεκριμένα 

μαθήματα και επεκτείνουν την τυπική εκπαίδευση. Η δεύτερη κατηγορία 

εκπαιδευτικών εκδρομών έχουν και αυτές εκπαιδευτική λειτουργία αλλά δεν 

σχετίζονται με συγκεκριμένο μάθημα και λειτουργούν εντός της μη τυπικής 

εκπαίδευσης. Η παραπάνω διάκριση εφαρμόζεται στα δύο σενάρια της διπλωματικής 

εργασίας.  

3.2 Στάδια πραγματοποίησης μίας εκπαιδευτικής επίσκεψης 

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα μίας εκπαιδευτικής επίσκεψης τονίζεται 

η σημασία του άρτιου σχεδιασμού της. Η έρευνα πάνω στις εκπαιδευτικές επισκέψεις 

δίνει έμφαση στο ρόλο του εκπαιδευτικού στη φάση της προετοιμασίας και τις 

υποχρεώσεις των μαθητών και διακρίνει τρεις ξεχωριστές φάσεις σε μία επίσκεψη 

(Porth, 1997˙ Do,2006˙ Wong και Wong, 2008): 

 Προετοιμασία πριν την επίσκεψη 

 Την ίδια την επίσκεψη 

 Επεξεργασία μετά την επίσκεψη 



29 
 

Η δομή των εκπαιδευτικών επισκέψεων έχει την προέλευση της στα κριτήρια του 

McMurray (1895 στο Rudmann, 1994). Ο Ap (2005) διαιρεί το πρώτο στάδιο σε πριν 

την επίσκεψη (σχεδιασμός) και λίγο πριν την επίσκεψη (προετοιμασία). 
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3.2.1 Προετοιμασία πριν την επίσκεψη 

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία οποιασδήποτε εκπαιδευτικής επίσκεψης 

είναι ο λεπτομερής σχεδιασμός και η προετοιμασία τόσο του εκπαιδευτικού όσο και 

των μαθητών στην τάξη (Rudmann, 1994). Ο σχεδιασμός και η προετοιμασία είναι 

απαραίτητα για να επιτευχθούν τα μέγιστα για τους μαθητές.  Σ’ αυτό το σημείο 

καθορίζονται όλα τα σημεία που απαιτούν την προσοχή του εκπαιδευτικού και πρέπει 

να διευθετηθούν πριν την υλοποίηση της επίσκεψης.  

Το αρχικό στάδιο πραγματοποίησης μίας εκπαιδευτικής επίσκεψης περιλαμβάνει τον 

σχεδιασμό της, ο οποίος προηγείται της προετοιμασίας των μαθητών στην τάξη και 

απαιτεί αρκετό από το χρόνο του εκπαιδευτικού (Scales, 2012). Έτσι, ο εκπαιδευτικός 

πρέπει αρκετά νωρίς να επιλέξει το θέμα και το σκοπό της εκπαιδευτικής επίσκεψης 

καθώς και τους επιμέρους στόχους της επίσκεψης που θα καλύπτουν όλες τους τομείς 

μάθησης (Bitgood, 1989). Το θέμα και ο σκοπός πρέπει να είναι σε άμεση σχέση με 

την ηλικία των μαθητών, τις εμπειρίες τους, τις κοινωνικές και γνωστικές τους 

δεξιότητες. Για να έχει νόημα για τους μαθητές ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει 

υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα τους, τις απαιτήσεις του εκάστοτε 

πεδίου (DeWitt και Osborne, 2007) αλλά και να συνδέσει την εμπειρία με το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα (Κόκκινος & Αλεξάκη, 2002˙ Millan, 1995). Όπως είδαμε 

παραπάνω ο μαθητής, οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του βρίσκονται στο επίκεντρο 

της Κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης στην διδασκαλία και ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού σε αυτό το στάδιο είναι να δημιουργήσει τις συνθήκες που θα 

ανταποκρίνονται περισσότερο σε αυτά.  

Η σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα τονίζεται έντονα στην βιβλιογραφία και 

επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις αποτελούν βασικό συμπλήρωμα των 

Α.Π. Όταν η εμπειρία των μαθητών στο πεδίο συνδέεται με το Α.Π έχει φανεί ότι 

βελτιστοποιεί την μάθηση ενώ μία επίσκεψη σε πεδίο χωρίς εμφανή σύνδεση με το 

Α.Π είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί εκπαιδευτικά (Noel, 2007). Σημαντικός είναι και 

ο προγραμματισμός του χρόνου τις επίσκεψης σε σχέση με το Α.Π. Οι αρχές της 

βιωματικής μάθησης τοποθετούν την εμπειρία των μαθητών στην αρχή της 

μαθησιακής διαδικασίας. Κάποιοι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούνται τοποθετώντας την 

επίσκεψη στο πεδίο στο τέλος της διαδικασίας για να συνοψίσει και να επιβεβαιώσει 
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αυτά που έκαναν οι μαθητές στην τάξη (Sesow και McGowan, 1984). Με βάση την 

δομή των εκπαιδευτικών επισκέψεων που παρουσιάστηκε παραπάνω, μία 

επιτυχημένη διδακτικά επίσκεψη τοποθετείται χρονικά κάπου ανάμεσα στην αρχή και 

το τέλος ενός διδακτικού θέματος (Olcott, 1987). Ο Olcott (1987) χαρακτηριστικά 

παραλληλίζει την επίσκεψη με ένα βιβλίο το οποίο «διαθέτει μία απαραίτητη 

εισαγωγή και σκοπό και μία κατακλείδα που το ολοκληρώνει» 

Ο Kisiel (2005) αναφέρει οκτώ κίνητρα των εκπαιδευτικών με βάση τα οποία 

πραγματοποιούν μία επίσκεψη: 

 Σύνδεση με το ΑΠ 

 Δημιουργία εμπειριών μάθησης 

 Ενίσχυση της δια βίου μάθησης 

 Ενίσχυση του ενδιαφέροντος και του κινήτρου για μάθηση 

 Έκθεση σε νέες εμπειρίες 

 Αλλαγή του πλαισίου μάθησης 

 Ψυχαγωγία ή επιβράβευση 

 Συνέχιση της σχολικής κουλτούρας 

Η σύνδεση με τον ΑΠ είναι η απάντηση που προτιμάται περισσότερο από τους 

εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα, η σύνδεση με το ΑΠ δηλώνεται ως απαραίτητη 

προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της εκδρομής εξασφαλίζοντας παράλληλα την 

επίσημη έγκριση σύμφωνα με τα εκπαιδευτικά κριτήρια. Ο Kiesel (2005) προχωρά 

περαιτέρω δίνοντας δύο διαστάσεις στο κίνητρο σύνδεσης με το ΑΠ. Στην πρώτη 

διάσταση οι εκπαιδευτικοί επιδιώκουν να παρέχουν αυθεντικές, βιωματικές εμπειρίες 

σχετικές με το ΑΠ θεωρώντας ότι με κάποιο τρόπο θα ενισχύσει την κατανόηση των 

μαθητών. Ο όρος βιωματικός αναφέρεται βέβαια με μία πιο γενική σημασία π.χ η 

επίσκεψη αυτή καθ’ αυτή αναφέρεται ως βιωματική από τους εκπαιδευτικούς. Η 

δεύτερη διάσταση, αντίθετα,  βασίζεται στην πεποίθηση των εκπαιδευτικών ότι οι 

μαθητές θα αποκτήσουν γνώση σε βάθος (content knowledge) και κατανόηση. Το 

πεδίο θεωρείται πηγή πληροφοριών και την αλληλεπίδραση με το χώρο βοηθητική 

στη μάθηση.  

Κατά τον σχεδιασμό σημαντική και αναπόφευκτη είναι η διοικητική μέριμνα του 

εκπαιδευτικού. Ανάμεσα στις υποχρεώσεις του εκπαιδευτικού είναι η υποβολή 

αίτησης για την διοικητική έγκριση της εκδρομής, η ειδοποίηση των γονέων για την 
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παροχή σχετικής άδειας για την συμμετοχή των μαθητών, η επίσκεψη του χώρου πριν 

την επίσκεψη για να γνωρίσει τη διάταξη του χώρου και να καθορίσει εάν ο χώρος 

είναι κατάλληλος για όλους τους μαθητές, η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του χώρου 

σχετικά με το τι επιδιώκεται με την επίσκεψη, ο καθορισμός ημερομηνίας και ώρας, ο 

σχεδιασμός του προγράμματος και η εύρεση συνοδών ανάλογα με τον αριθμό των 

μαθητών (Nabors, Edwards και Murray, 2009). 

Από την μεριά τους, οι υπεύθυνοι των πεδίων (πχ. Ξεναγοί) τονίζουν τις παρακάτω 

προϋποθέσεις για να είναι επιτυχημένη μία εκπαιδευτική επίσκεψη (Kisiel, 2006˙ 

Knapp, 2002): α) απαραίτητη είναι η συμμετοχή, τα παιδιά πρέπει να είναι 

προετοιμασμένα να συμμετέχουν στις δραστηριότητες που θα οργανώνονται στο 

πεδίο καθώς μόνο όταν συμμετέχουν ενεργά παράγουν το δικό τους νόημα 

(Καραγιώργη και Συμεού, 2003), β)  καλό είναι οι μαθητές να έχουν προετοιμάσει 

ερωτήσεις προς συζήτηση σχετικές με το πεδίο και τις δραστηριότητες γ) οι μαθητές 

να ενθαρρύνονται να θέτουν ερωτήσεις και να βρίσκουν τις απαντήσεις 

αναπτύσσοντας έτσι επιχειρήματα και αιτιολογούν γι’ αυτά όπως προτάσσει ο 

Κονστρουκτιβισμός (Καραγιώργη και Συμεού, 2003)  δ) τέλος, προτείνεται μία άτυπη 

αξιολόγηση της διαδικασίας και της κατανόησης των μαθητών αμέσως μετά την 

επίσκεψη.  

Η προετοιμασία του μαθητή στην τάξη είναι κρίσιμη για την επιτυχία της επίσκεψης 

και η καλή προετοιμασία συμβάλει άμεσα στα αποτελέσματα που θα προκύψουν 

(Bitgood, 1989˙ Kisiel, 2007). Οι μαθητές θα πρέπει να κατέχουν μια ικανοποιητική 

γνώση πριν την επίσκεψη κάτι που οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα κατανόησης στο 

πεδίο και στη δημιουργία συνδέσεων παλιάς και νέας γνώσης. Όλες οι ερευνητικές 

προσπάθειες συγκλίνουν στο γεγονός ότι η προηγούμενη γνώση των μαθητών για το 

πεδίο που θα επισκεφθούν είναι απαραίτητη για την επιτυχή υλοποίηση των 

διδακτικών στόχων  (Olcott, 1987˙ Bitgood, 1989˙ Falk και Dierking, 1992˙ Orion και 

Hofstein, 1994˙  Price & Hein, 1991). 

 

Οι μαθητές είναι καλό να έχουν εκ των προτέρων γνώση του χώρου που θα 

επισκεφθούν, να έχουν κατανοήσει σε μεγάλο βαθμό τους προσδοκώμενους στόχους, 

να γνωρίζουν ποια είναι αποδεκτή συμπεριφορά κατά την παρουσία τους στο πεδίο. 

Η γνώση του χώρου εκ των προτέρων μειώνει το άγχος των μαθητών πριν την 

επίσκεψη (Woolf, 2012). Γι’ αυτό το σκοπό ο εκπαιδευτικός καλό είναι να προβάλει 
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φωτογραφίες του χώρου ή του πεδίου γενικότερα που θα δουν οι μαθητές ( 

McLoughin, 2004). Επίσης ο εκπαιδευτικός ξεκινώντας με μία ιδεοθύελλα, οι 

μαθητές μπορούν να αναφέρουν διάφορα ερωτήματα προς διερεύνηση πριν την 

εκδρομή αλλά κατά την παρουσία στο πεδίο. Αυτά μπορούν να αποτελέσουν τη βάση 

του προγραμματισμού της εκδρομής ή τη βάση για μία δραστηριότητα πεδίου 

(McLoughin, 2004). Οι μαθητές είναι καλά να έχουν ξεκάθαρη γνώση του τόπου και 

την δομή του προγράμματος, να έχουν κατανοήσει το σκοπό της εμπειρίας στο πεδίο 

σε σχέση με το διδακτικό αντικείμενο (Behrendt και Franklin, 2014).  

 

Ο Griffin (1998) επισημαίνει τρία σημεία αναφορικά με την προετοιμασία πριν την 

επίσκεψη: το πρώτο αναφέρεται στην προσωπική προηγούμενη γνώση των μαθητών 

και στην προετοιμασία στην τάξη, το δεύτερο αφορά τον προσανατολισμό και την 

ρύθμιση της επίσκεψης και το τρίτο στη συζήτηση και προετοιμασία των δεξιοτήτων 

παρατήρησης και συλλογής πληροφοριών.  

 

Ο Leary (1996) τονίζει τα βασικά σημεία στην προετοιμασία των μαθητών πριν την 

επίσκεψη:  την εξοικείωση των μαθητών με τον χώρο που πρόκειται να επισκεφτούν 

δείχνοντας φωτογραφίες,  τις λεπτομέρειες του ταξιδιού, όπως η ώρα αναχώρησης και 

η διάρκεια της επίσκεψης, την απτική επαφή με τα εκθέματα και την αποδεκτή 

συμπεριφορά,  τον ελεύθερο χρόνο που θα έχουν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης για 

ατομική διερεύνηση.  

 

Τέλος, οι Orion και Ηοfstein (1994) αναφέρουν τρεις μεταβλητές που συμβάλλουν σε 

μία αρτιότερη προετοιμασία και κατ’ επέκταση στην επιτυχία της επίσκεψης: τη 

γνωστική προετοιμασία, που αφορά στο γνωστικό υπόβαθρο που πρέπει να κατέχουν 

οι μαθητές για να μπορέσουν να κατανοήσουν το αντικείμενο και να συμμετάσχουν 

ενεργά στο πεδίο, την γεωγραφική προετοιμασία, όπου οι μαθητές εντοπίζουν την 

τοποθεσία και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του πεδίου, και την ψυχολογική, όπου 

οι μαθητές προετοιμάζονται ανάλογα για το πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί, όπως η 

μετάβαση στο πεδίο, η διάρκεια και οι στόχοι της επίσκεψης.  

 

 

3.2.2 Κατά την διάρκεια της επίσκεψης 
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Η δεύτερη φάση υλοποίησης μίας εκπαιδευτικής εκδρομής περιλαμβάνει την ίδια την 

εκδρομή. Μεγάλη έμφαση έχει δοθεί στην πραγματοποίηση δραστηριοτήτων στο 

πεδίο που θα υποστηρίζουν την μάθηση. Ο τρόπος με τον οποίο απασχολούνται οι 

μαθητές στο πεδίο είναι καίριος για την επιτυχία της επίσκεψης. Οι επισκέψεις που 

εμπλέκουν ενεργά τους μαθητές νοητικά και σωματικά παρουσιάζουν θετικότερα 

αποτελέσματα σε σχέση με μία παθητική ξενάγηση. Βιβλιογραφικά  τονίζεται η 

ανάγκη σύνδεσης της πρότερης γνώσης και των προσδοκιών μάθησης με τις 

δραστηριότητες στο πεδίο με τρόπο που θα έχει νόημα για τους μαθητές (Olcott, 

1987).  

 

Η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στο πεδίο (MacKenzie και Whit, 1982), έχει 

δείξει ότι οδηγεί στην απόκτηση νέας γνώσης και στην εδραίωση και ενίσχυση όσων 

διδάχθηκαν στην τάξη. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης είναι καλό να 

περιλαμβάνονται δραστηριότητες ενεργητικής μάθησης που κινητοποιούν όλες τις 

αισθήσεις των μαθητών όπως περιηγήσεις/ξεναγήσεις, έρευνα και παρατήρηση, 

φύλλα εργασίας που καλλιεργούν την παρατηρητικότητα, εργαστήρια, παιχνίδια, 

οπτικοακουστικές παρουσιάσεις (Bitgood, 1989). Η ενεργή συμμετοχή του μαθητή 

στην κατασκευή της γνώσης αποτελεί κεντρική θέση στην κονστρουκτιβιστική 

διδασκαλία. Οι μαθητές διερευνούν, επιλύουν προβλήματα και υποστηρίζουν το 

νόημα στο οποίο οδηγήθηκαν (Good και Brophy, 1994).  

 

Όπως αναφέραμε παραπάνω απαραίτητη κρίνεται η επίσκεψη του εκπαιδευτικού, 

εφόσον αυτό είναι δυνατό, στο χώρο και η συνεννόηση με τους υπεύθυνους του 

χώρου. Η συνεργασία των υπευθύνων με τον εκπαιδευτικό κρίνεται απαραίτητη ώστε 

να βοηθήσουν τους μαθητές να αποκομίσουν τα μέγιστα  και να κάνουν συνδέσεις 

μεταξύ της εμπειρίας και των εννοιών που ήδη κατέχουν (Benhredt και Franklin, 

2014). Από την μεριά τους, οι υπεύθυνοι πρέπει να δημιουργήσουν κλίμα 

υποστήριξης, θερμής υποδοχής, εμπιστοσύνης, και αυτενέργειας για τους μαθητές 

(Κουλούρη-Αντωνοπούλου και Κάσσαρη, 1988). Ο εκπαιδευτικός αποτελεί το 

μεσολαβητή μεταξύ του πεδίου, των υπευθύνων και του μαθητή και σκοπός είναι να 

δημιουργήσει μία ενδιαφέρουσα εμπειρία γι’ αυτό κύριο μέλημα πριν ξεκινήσει η 

επίσκεψη είναι να αφήσει τους μαθητές να εξερευνήσουν το χώρο και μόλις ξεκινήσει 

η επίσκεψη είναι να κάνει τους μαθητές να νιώσουν άνετα. Η καλλιέργεια ενός 

τέτοιου κλίματος αποτελεί προϋπόθεση στην βιωματική προσέγγιση.  Παράλληλα 
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πρέπει να είναι σε θέση να συμπληρώσει ή να εξηγήσει σημεία στο πρόγραμμα που 

μπορεί να μπερδέψουν τους μαθητές (Rennie και  McClafferty, 1995˙ Benendt και 

Franklin, 2014). Οι δραστηριότητες που σχεδιάζονται και εκτελούνται από τους 

υπεύθυνους των πεδίων πρέπει να προκαλούν τον ενδιαφέρον των μαθητών και να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.  

 

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης οι μαθητές βρίσκονται σ΄ ένα αυθεντικό 

περιβάλλον μάθησης. Κάθε μαθητής ξεχωριστά χρησιμοποιεί την γνώση του από την 

τάξη και την εμπειρία του από παρόμοιες εξορμήσεις για την δημιουργία νοητικών 

συνδέσεων (Behrendt και Franklin, 2014). Οι μαθητές στο πεδίο αντιδρούν με 

διαφορετικό τρόπο: μέτριοι σε επιδόσεις μαθητές μπορεί να επιδείξουν μη 

αναμενόμενο ενθουσιασμό και συγκέντρωση  ενώ μαθητές με υψηλές ακαδημαϊκές 

επιδόσεις φαίνεται να μην συμμετέχουν με τον ίδιο ενθουσιασμό σε ένα μη τυπικό 

περιβάλλον μάθησης. Κάθε μαθητής είναι μοναδικός, όπως και το πεδίο στο οποίο 

βρίσκεται, οπότε τα ακαδημαϊκά, γνωστικά και ψυχοκοινωνικά οφέλη ποικίλουν 

(Behrendt και Franklin, 2014).   

 

Βιβλιογραφικά ο περισσότερος όγκος ερευνών, όσον αφορά τις δραστηριότητες στο 

πεδίο, αφορά δύο συγκεκριμένες δραστηριότητες: τις ξεναγήσεις και τα φύλλα 

εργασίας. 

 

Κάθε πεδίο ή χώρος επίσκεψης είναι μοναδικός, γι’ αυτό και η ξενάγηση, όποια 

μορφή και αν έχει, πρέπει να αξιοποιεί τα μοναδικά χαρακτηριστικά του χώρου. Είτε 

υπάρχει ξεναγός είτε το ρόλο αυτό αναλαμβάνει ο εκπαιδευτικός επιδίωξη είναι η 

ενθάρρυνση των μαθητών για εξερεύνηση, η αποφυγή μίας επανάληψης όσων 

πραγματοποιήθηκαν στην τάξη ή διαλέξεων παρόμοιων με εκείνων που γίνονται 

εντός της τάξης. Η ξενάγηση πρέπει να αξιοποιεί τα εκθέματα, να διεγείρει την 

περιέργεια και τον προβληματισμό, να αναπτύσσει τις διαπροσωπικές σχέσεις των 

μαθητών και να οδηγεί στην απόκτηση νέων γνώσεων (Bitgood, 1989). 

 

Ανάλογα με την ελευθερία που αφήνουν στους μαθητές, οι ξεναγήσεις χωρίζονται σε 

καθοδηγούμενες, που  αντιμετωπίζουν τους μαθητές ως παθητικούς δέκτες γνώσεων 

και πληροφοριών, και σε λιγότερο δομημένες που αφήνουν στους μαθητές την 

ελευθερία και το χρόνο για αυτενέργεια. Χαρακτηριστικά τους είναι η παρατήρηση, η 
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ελεύθερη έκφραση, η φαντασία, η μάθηση έχει τη μορφή παιχνιδιού, η συνεργασία 

και συζήτηση μεταξύ των μαθητών (Bitgood, 1989).  

 

Τέλος, μια δραστηριότητα που χρησιμοποιείται ευρέως στο πεδίο είναι η 

συμπλήρωση φύλλων εργασίας. Τα φύλλα εργασίας είναι είτε παραγωγής των 

εκπαιδευτικών είτε των υπεύθυνων του πεδίου. Κύριες λειτουργίες τους όταν 

χρησιμοποιούνται στο πεδίο, είναι να καθοδηγούν τους μαθητές στα βασικά 

χαρακτηριστικά του χώρου ή των εκθεμάτων (Rennie και McClafferty, 1995) και να 

λειτουργήσουν βοηθητικά στην μάθηση ενός συγκεκριμένου θέματος ή εννοιών. Τα 

φύλλα εργασίας είναι αρκετά αποτελεσματικά, όταν δίνονται σε μικρές ομάδες, οι 

μαθητές έχουν το ρόλο παρατηρητή, αλληλεπιδρούν συζητώντας έννοιες και 

αναπτύσσουν περισσότερες συνδέσεις μεταξύ των εννοιών και της εμπειρίας 

(Behrendt και Franklin, 2014). Συνεπώς η χρήση τους μπορεί να οργανώσει την 

επίσκεψη και οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση (Kisiel, 2003). Η κατάλληλη 

προετοιμασία των μαθητών είναι σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχία τους ως 

διδακτική τεχνική (Behrendt και Franklin, 2014˙ Kisiel, 2003).  

Οι Price και Hein (1991) αντιτίθενται στην χρήση των φύλλων εργασίας 

υποστηρίζοντας ότι παρόλο που στοχεύουν στην ενίσχυση της παρατηρητικότητας 

των μαθητών, στην πραγματικότητα την περιορίζουν, εξηγώντας ότι οι μαθητές έτσι 

δεν θέτουν ερωτήσεις αλλά απαντούν σε ερωτήσεις που έχουν διατυπώσει άλλοι γι’ 

αυτούς. Επίσης, ο Griffin (1999) υποστηρίζει ότι η χρήση τους περιορίζεται στην 

περιγραφή των αντικειμένων ή εκθεμάτων και αγνοεί τα αντικείμενα αυτά καθ’ αυτά.  

Βιβλιογραφικά εντοπίζονται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά την δημιουργία τους (Behrendt και Franklin, 2014˙ Kisiel, 

2003˙ Griffin, 1999). Τα φύλλα εργασίας καλό είναι να ενθαρρύνουν την 

παρατηρητικότητα και τη συζήτηση μεταξύ των μαθητών, να είναι διατυπωμένα με 

σαφήνεια, να περιλαμβάνουν ποικιλία ερωτήσεων (ανοιχτού/κλειστού τυπου), να 

κάνουν χρήση των εκθεμάτων και όχι των περιγραφών, να συνδέονται με τις 

δραστηριότητες του πεδίου και να συμπληρώνονται μετά από παρατήρηση και 

αλληλεπίδραση με το περιβάλλον 
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3.2.3 Επεξεργασία μετά την επίσκεψη 

Οι διαδικασίες και οι ενέργειες του εκπαιδευτικού μετά την επίσκεψη είναι 

εξαιρετικής σημασίας για την επιτυχία της επίσκεψης. (Kisiel, 2003). Οι 

δραστηριότητες όταν επιστρέψουν οι μαθητές στην τάξη, πρέπει να συνδέονται με 

την εμπειρία των μαθητών στο πεδίο και να λειτουργούν ως συνέχεια των δύο 

προηγούμενων σταδίων.  

Κατά την επεξεργασία της εκδρομής στην τάξη οι εμπειρίες των μαθητών 

ζωντανεύουν, απόψεις και ιδέες επικοινωνούνται στην τάξη ενώ ερωτήματα που 

έμειναν αναπάντητα είναι ευκαιρία να παρουσιαστούν στην τάξη και να λυθούν 

(Καρνέζου, 2010). Ανάμεσα στις διαδικασίες που εμφανίζονται στην βιβλιογραφία 

περιλαμβάνονται: η συζήτηση, η ανάγνωση κειμένων, τα φύλλα εργασίας, η 

παρακολούθηση ταινίας, η συγγραφή ενός άρθρου ή εφημερίδας, γραπτή εξέταση και 

εικαστικές δραστηριότητες (Behrendt και Franklin, 2014).  

Πάνω από όλα, στα φάση αυτή θα πρέπει να επιδιώκεται ο διάλογος και η συζήτηση 

στην τάξη ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές, η πρόκληση περιέργειας, η 

γνωστική εμπλοκή των μαθητών με σκοπό τον αναστοχασμό (Rogers, 2011) και η 

δημιουργία συγκρούσεων μεταξύ παλιών και νέων εμπειριών (DeWitt και Osborne, 

2007). Οι αναστοχαστικές πρακτικές είναι εξαιρετικής σημασίας σε αυτό το στάδιο 

(Behrendt και Franklin, 2014). Η μάθηση αποτελεί μία εσωτερική διαδικασία, κάθε 

μαθητής αναπτύσσει το δικό του νόημα για αυτά που βίωσε. Πέρα από την 

αναστοχασμό πάνω στη γνώση των μαθητών, προωθείται επίσης ο αναστοχασμός 

πάνω στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ( τι τους άρεσε, τι θα ήθελαν να γίνει 

διαφορετικά) και τα συναισθήματα (τι ένιωσαν). 

Επίσης, στο σημείο αυτό ο εκπαιδευτικός θα προσπαθήσει να εισάγει και συνδέσει 

νέες έννοιες με την εμπειρία των μαθητών από την επίσκεψη (Behrendt και Franklin, 

2014). Παράλληλα, όμως, θα βοηθήσει στην ενσωμάτωση της μάθησης που 

αποκτήθηκε στο πεδίο και στην σταθεροποίηση νέων εννοιών που προέκυψαν αλλά 

δεν έχουν πλήρως κατακτήσει οι μαθητές. Το στάδιο αυτό έχει χαρακτήρα 

ανακεφαλαιωτικό που σκοπό έχει να προβληματίσει τους μαθητές, να αξιοποιήσει τις 

πρόσφατες αναμνήσεις και ενθουσιασμό των μαθητών, να κάνει τους μαθητές να 

θέσουν ερωτήσεις σχετικές με όσα έμαθαν στην επίσκεψη και τελικά να 

ενσωματώσει όσα έμαθαν εντός της τάξης και στο πεδίο (DeWitt και Osborne, 2007˙ 
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Behrendt και Franklin, 2014). Τέλος, στο σημείο αυτό καλό είναι οι μαθητές να 

κάνουν μία αξιολόγηση συνολικά της διαδικασίας, του προγράμματος αλλά και για 

τον αν επετεύχθησαν οι επιδιωκόμενοι στόχοι (Wong και Wong, 2009).    
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3.3 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ενυπάρχει σε όλα τα στάδια υλοποίησης μίας 

εκπαιδευτικής επίσκεψης, είναι πολύπλευρος και πολυδιάστατος (Orion και Hofstein, 

1994˙ Falk και Dierking, 2000). Εντούτοις, οι εκπαιδευτικοί έχουν ελάχιστη 

εκπαίδευση ή παιδαγωγική γνώση σχετική με  διαδικασία προετοιμασίας και 

υλοποίησης μιας εκδρομής (Michie,1998). Η πραγματοποίηση μίας εκπαιδευτικής 

επίσκεψης απαιτεί αρκετό από το χρόνο του εκπαιδευτικού για τον λεπτομερή 

σχεδιασμό της και την προετοιμασία των μαθητών, στο πεδίο οι ενέργειες του είναι 

καταλυτικές ώστε να αποκομίσουν τα μέγιστα οι μαθητές και τέλος οι ενέργειες του 

μετά την εκδρομή οδηγούν στην δημιουργία εμπειριών το περιεχόμενο των οποίων οι 

μαθητές θα αξιοποιήσουν σε μελλοντικές καταστάσεις (Meiers, 2010). 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού κατά την υλοποίησης μίας εκπαιδευτικής επίσκεψης έχει 

μελετηθεί εκτενώς και τα σημεία στα οποία δίνουν προσοχή συνοψίζονται στα 

παρακάτω (Rudmann, 1994˙ Kisiel, 2003˙ Anderson, Kisiel και  Storkdieck, 2008˙ 

DeWitt και  Storksdieck˙ Tal και Steiner, 2006): 

 Ο καθορισμός στόχων που να δικαιολογούν τον σκοπό της επίσκεψης και να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών 

 Η επίσκεψη στο χώρο πριν την εκδρομή 

 Η προετοιμασία των μαθητών στην τάξη μέσω ενός εισαγωγικού μαθήματος  

 Ο περιορισμός της καινοτομίας του πεδίου 

 Η επιλογή ενός πεδίου που προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες μάθησης για τους 

μαθητές 

 Η παροχή χρόνου στους μαθητές να εξερευνήσουν μόνοι τους το χώρο  

 Η οργάνωση δραστηριοτήτων για επεξεργασία μετά την επίσκεψη για την 

ενίσχυση της εμπειρίας 

Οι εκπαιδευτικοί συνήθως δεν έχουν ξεκάθαρους στόχους όσον αφορά την επίσκεψη 

και αδυνατούν να συνδέσουν την επίσκεψη με το ΑΠ (Griffin and Symington, 1997). 

Σε έρευνα οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι η επίσκεψη θα είχε καλύτερα 

αποτελέσματα αν είχαν πραγματοποιήσει ένα μάθημα προετοιμασίας των μαθητών. 

Παράλληλα, δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν ξεκάθαρα τον ρόλο τους στην 

διαδικασία και πώς να εκμεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητες του πεδίου 

(Storksdieck, 2001). 



40 
 

Κατά την προετοιμασία ο εκπαιδευτικός πρέπει να κεντρίσει το ενδιαφέρον των 

μαθητών με σκοπό την γνωστική εμπλοκή. Για την επίτευξη του προκρίνεται η χρήση 

διαδραστικών μέσων όπως η χρήση του διαδραστικού πίνακα, η προβολή βίντεο ή 

ταινίας για την πρόκληση της περιέργειας των μαθητών. Κατά την παρουσία στο 

πεδίο ο εκπαιδευτικός πρέπει να βοηθήσει τους μαθητές να νιώσουν πιο άνετα στο 

νέο περιβάλλον, να τους αφήσει να το εξερευνήσουν αυτόνομα και να διευκολύνει 

την βιωματική μάθηση. Για να γίνε αυτό πρέπει ο εκπαιδευτικός να εγκαθιστήσει ένα 

υποστηρικτικό πλαίσιο τέτοιο που θα επιτρέπει την δημιουργία συναισθηματικού 

κλίματος αποδοχής, ενδιαφέροντος, εμπιστοσύνης, ασφάλειας και ομαδικότητας ώστε 

όλοι οι μαθητές να εκφράζονται ελεύθερα. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουν μία 

ισορροπία μεταξύ του δημιουργικού μέρους της δραστηριότητας, δηλαδή της 

έκφρασης του μαθητή, και του γνωστικού μέρους, της κατανόησης δηλαδή του γύρω 

κόσμου. Κάθε δραστηριότητα θα πρέπει να βοηθά τους μαθητές να υπερβαίνουν την 

προσωπική τους εμπειρία και να δομούν μία σχέση βάθους για την πραγματικότητα 

που τους περιβάλλει (Δεδούλη, 2002). 

Όσον αφορά τις δραστηριότητες, οι οποίες θα πρέπει να υποστηρίζονται από το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα, ο εκπαιδευτικός οφείλει να τις συνδέσει με τους διδακτικούς 

στόχους που έχουν τεθεί, αλλά και να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος να 

ερμηνεύσει τα σχόλια του ξεναγού ή να απαντήσει στις απορίες των μαθητών 

(DeWiit & Storksdieck, 2008).  

Μετά την εκδρομή, στην τάξη ο εκπαιδευτικός πρέπει να προωθεί τον αναστοχασμό 

εμπλέκοντας ενεργητικά τους μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία, αξιοποιώντας τις 

ήδη κατακτημένες γνώσεις και εμπειρίες. Για να το πετύχει αυτό οφείλει να ζητάει 

την ανατροφοδότηση των μαθητών για την δημιουργία ενός υγιή διαλόγου,  να κάνει 

ερωτήσεις στους μαθητές γι’αυτά που βίωσαν ώστε να αναπτύξει την κριτική τους 

ικανότητα και να δημιουργήσει ένα κλίμα αλληλεπίδρασης, εμπιστοσύνης και 

ασφάλειας (Ματσαγγούρας, 2000). 

Σύμφωνα με τους Tal και Steiner (2006), οι εκπαιδευτικοί τείνουν να διαχωρίζονται 

σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τα μοτίβα συμπεριφοράς που ακολουθούν σε μία 

επίσκεψη:  

1. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες προετοιμασίας και 

εξέλιξης της εκδρομής.  
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2. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ασχολούνται μόνο με την τήρηση της τάξης και την 

παροχή τεχνικής βοήθειας αφήνοντας τα υπόλοιπα στους ξεναγούς.  

3. Οι παθητικοί δάσκαλοι που δεν συμμετέχουν πουθενά κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψης. 

 

Στο πλαίσιο κατάρτισης των εκπαιδευτικών είναι αναγκαία η εκπαίδευσή τους σε 

θέματα εκπαιδευτικών επισκέψεων και η κατανόηση της αναγκαιότητας του 

προγραμματισμού και της υλοποίησής τους (Behrendt & Franklin, 2014: 240). Οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να διδαχθούν πώς να προετοιμάζονται και πώς να κάνουν τους 

μαθητές να μαθαίνουν έξω από την τάξη, καθώς η καινοτομία της μη τυπικής 

μάθησης δύναται να έχει θετικά αποτελέσματα στην εκμάθηση νέων γνωστικών και 

όχι μόνο αντικειμένων. 

 

3.4 Εμπόδια κατά την υλοποίηση μίας επίσκεψης 

Τα εμπόδια που συναντώνται κατά την υλοποίηση μίας εκπαιδευτικής επίσκεψης 

είναι ζητήματα σχετικά με τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στην επίσκεψη, 

δηλαδή την προετοιμασία, την ίδια την επίσκεψη και την επεξεργασία της στην τάξη. 

Τα εμπόδια για μία αποτελεσματική εκπαιδευτική επίσκεψη συχνά συνδέονται με: 

την μετακίνηση και το κόστος, την εκπαίδευση και εμπειρία των εκπαιδευτικών,  την 

προσαρμογή των εκπαιδευτικών επισκέψεων στο σχολικό πρόγραμμα, την έλλειψη 

υποστήριξης από την διεύθυνση, την ακαμψία του ΑΠ, την κακή συμπεριφορά των 

μαθητών και την ανεπάρκεια πόρων και χώρων (Behrendt και Franklin, 2014˙  

Michie, 1998). 

Άμεση επιρροή φαίνεται να ασκούν η μεταφορά των μαθητών (Higgins et al, 2012), 

οι ελλιπείς δεξιότητες των εκπαιδευτικών, το μέγεθος της ομάδας και το γνωστικό 

τους επίπεδο (Price και Heins, 1999), η εμπειρία των μαθητών σε ανάλογα 

περιβάλλοντα και η γεωγραφική γνώση του χώρου (Orion, 1984). Εμπόδιο αποτελεί η 

δυσπιστία των εκπαιδευτικών σχετικά με τα οφέλη της μη τυπικής προσέγγισης της 

γνώσης. Η απουσία διδακτικού υλικού στα ΑΠ σχετικά με τις διαδικασίες 

υλοποίησης αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα οργάνωσης μίας επίσκεψης από τον 

εκπαιδευτικό (Orion και Hofstein, 1994). 
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Το κυριότερο εμπόδιο αναφορικά με την διαδικασία υλοποίησης μίας εκπαιδευτικής 

επίσκεψης αφορά στην δυσκολία εφαρμογής της μάθησης από τους ίδιους τους 

μαθητές εξαιτίας της καινοτομίας του πεδίου (novelty effect) το οποίο επιθυμούν να 

εξερευνήσουν. Η καινοτομία του πεδίου αναφέρεται στην ικανότητα των μαθητών να 

συμμετάσχουν στις σχετικές με το πεδίο εργασίες και εξαρτάται από τον βαθμό 

εξοικείωσης των μαθητών με το χώρο (Orion και Hofstein, 1994). Περιλαμβάνει τις 

επιπτώσεις που έχει ένα νέο περιβάλλον στη συμπεριφορά και τη μάθηση των 

μαθητών, οι οποίοι τείνουν να εστιάσουν στην εξοικείωση με αυτό. Σε ένα άγνωστο 

περιβάλλον οι μαθητές είναι σύνηθες να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην 

εξερεύνηση του και πολλές φορές αγνοούν τους στόχους που έχουν τεθεί πρωτύτερα 

στην τάξη από τον εκπαιδευτικό. Γι’ αυτό υπάρχει δυσκολία ενσωμάτωσης των 

εμπειριών που αποκτήθηκαν στην επίσκεψη μετέπειτα στην τάξη.  

Η σωστή προετοιμασία των μαθητών και ο ορθός προγραμματισμός από τον 

εκπαιδευτικό μπορεί να βελτιώσει την οικειότητα των μαθητών  με το χώρο, την 

συμπεριφορά και προσοχή των μαθητών και την μαθησιακή τους εμπλοκή στο πεδίο 

(DeWitt και Osborne, 2007). Οι μαθητές που είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι είναι 

περισσότερο συγκεντρωμένοι στις δραστηριότητες σε σχέση με μαθητές που 

αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε αισθητηριακές λειτουργίες και στην εξοικείωση 

του με το χώρο λόγω ελλιπούς προετοιμασίας (Gottfried, 1979).  

Οι Orion και Hofstein (1994) έδειξαν ότι το φαινόμενο της καινοτομίας επηρεάζεται 

από τρεις παράγοντες: τον γνωστικό, γεωγραφικό και ψυχολογικό και δίνουν 

χρήσιμες συμβουλές για την εξοικείωση των μαθητών με αυτούς. Ο γνωστικός 

παράγοντας μπορεί να μειωθεί με δραστηριότητες που θα φέρουν τους μαθητές σε 

επαφή με τα αντικείμενα ή έννοιες που θα συναντήσουν στο πεδίο, ο γεωγραφικός με 

την παρουσίαση διαφανειών, βίντεο ή χαρτών και ο ψυχολογικός με την λεπτομερή 

παρουσίαση των λεπτομερειών όπως ο σκοπός, οι διδακτικές μέθοδοι, η διάρκεια και 

οι καιρικές συνθήκες.  
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4. Το Νομοθετικό Πλαίσιο αναφορικά με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις που 

ισχύει στην Ελλάδα 

Στην χώρα μας οι σχολικές εκδρομές και μετακινήσεις ορίζονται κεντρικά και 

παρέχεται ένα γενικό πλαίσιο για την οργάνωση τους και τα στοιχεία που προωθεί. Η 

τελευταία νομοθετική ρύθμιση για τις εκπαιδευτικές εκδρομές και μετακινήσεις 

δημοσιεύτηκε 17/02/2020 στο ΦΕΚ 456/τ. Β΄/13-2-2020 με με αριθμ.20883/ΓΔ4/12-

2-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις και 

μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».  

Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιούνται για τους 

μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικοί 

περίπατοι, μετακινήσεις στο πλαίσιο αθλητικών δραστηριοτήτων, ημερήσιες 

εκπαιδευτικές εκδρομές, πολυήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές (εσωτερικού και 

εξωτερικού), εκπαιδευτικές και διδακτικές επισκέψεις, επισκέψεις στη Βουλή των 

Ελλήνων, ενώ κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι δυνατό να 

πραγματοποιούνται μετακινήσεις μαθητών, μαθητριών και συνοδών εκπαιδευτικών 

στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και διεθνών 

προγραμμάτων και δράσεων, αθλητικών δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικών 

ανταλλαγών, αδελφοποιήσεων και άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Άρθρο 1, Σχολικοί περίπατοι 

Ως σχολικός περίπατος ορίζεται η οργανωμένη από το σχολείο μετάβαση όλων των 

μαθητών/μαθητριών σε τόπους που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τη σχολική 

μονάδα. Η μετάβαση αυτή γίνεται πεζή ή με χρήση μεταφορικού μέσου, εντός του 

διδακτικού ωραρίου και έχει στόχο κοινωνικοποιητικό, ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό και 

εκπαιδευτικό (Παράρτημα Ι). 

Άρθρο 2, Εκπαιδευτικές εκδρομές 

Ως εκπαιδευτική εκδρομή ορίζεται «η οργανωμένη μετάβαση των μαθητών/τριών 

οποιασδήποτε τάξης, κατά τα ακολούθως οριζόμενα, σε τόπους ιδιαίτερης 

μορφωτικής και παιδαγωγικής αξίας. Οι εκπαιδευτικές εκδρομές αποτελούν αναγκαίο 

συμπλήρωμα της αγωγής των μαθητών και μαθητριών, μέσω των οποίων παρέχεται η 

δυνατότητα να γνωρίσουν τα επιτεύγματα του ανθρώπου μέσα στη μακροχρόνια 
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πορεία του πολιτισμού και να καλλιεργήσουν την κοινωνικότητά τους. Για το σκοπό 

αυτό επιλέγονται περιοχές με ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία (πολιτιστική, 

αρχαιολογική, ιστορική, οικολογική), ενώ κρίνεται απαραίτητη η προηγούμενη 

ενημέρωση και παροχή πληροφοριών στους μαθητές και μαθήτριες σχετικά με τον 

τόπο τον οποίο πρόκειται να επισκεφθούν, ώστε να εξασφαλίζεται η απόκτηση όσο το 

δυνατόν πιο πλούσιων εμπειριών. Για την πραγματοποίησή τους καταβάλλεται κάθε 

δυνατή προσπάθεια» (Παράρτημα ΙΙ). 

Άρθρο 3, Εκπαιδευτικές επισκέψεις 

Ως εκπαιδευτικές επισκέψεις ορίζονται οι μετακινήσεις μαθητών/τριών που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

σχολικών δραστηριοτήτων (προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής 

υγείας, πολιτιστικών θεμάτων και αγωγής σταδιοδρομίας) (Παράρτημα ΙΙΙ).  

Άρθρο 4, Διδακτικές επισκέψεις 

Διδακτική επίσκεψη αποτελεί «η οργανωμένη μετάβαση των μαθητών/τριών σε 

εξωσχολικούς χώρους για τη διεξαγωγή μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος. 

Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ετήσιου σχεδιασμού του εκπαιδευτικού έργου σε 

επίπεδο τάξης και σχολικής μονάδας. Με τον τρόπο αυτό, η εμπειρία συνιστά τη 

βάση απόκτησης της γνώσης και το σχολείο ανοίγεται στη ζωή και στην κοινωνία». 

Η εμπειρία όπως αναφέρεται στο νομοθετικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές 

αποτελεί βασική έννοια της Κονστρουκτιβιστικής και Βιωματικής μάθησης, συνιστά 

τη βάση για τη μάθηση που συντελείται στο πεδίο (Behrendt και Franklin, 2014) ενώ 

η βιωματική μάθηση δημιουργεί συνδέσεις μεταξύ της σχολικής τάξης, της 

καθημερινής ζωής των μαθητών και της κοινωνικής πραγματικότητας (Δεδούλη, 

2002). Άρα, επιχειρείται μία άμεση σύνδεση, σε νομοθετικό επίπεδο, της επίσκεψης 

με την βιωματική μάθηση.  

Διδακτικές επισκέψεις είναι δυνατό να πραγματοποιούνται σε χώρους επιστημονικής, 

ιστορικής, θρησκευτικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αναφοράς, σε μονάδες 

παραγωγής, αξιοθέατα, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ., κατόπιν συνεννόησης και σε 

συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, όπως 

υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, ιστορικά αρχεία, δημοτικές βιβλιοθήκες, 

φυσιολατρικές λέσχες, επιμελητήρια, επιστημονικούς συλλόγους, κέντρα νεότητας, 



45 
 

δημόσιους οργανισμούς, εκθεσιακούς, μουσειακούς και θρησκευτικούς χώρους, 

εργαστήρια, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Παράρτημα ΙV). 

 

Προϋποθέσεις μετακινήσεων. 

Για την πραγματοποίηση μιας εκπαιδευτικής εκδρομής υφίστανται ορισμένες 

προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρωθούν, πολλές δε από αυτές περιλαμβάνονται 

στις ενέργειες που αφορούν τον εκπαιδευτικό.   

Οι εκδρομές-μετακινήσεις οργανώνονται από το σχολείο με ευθύνη του/της 

Διευθυντή/ντριας. Ενδείκνυται να προγραμματίζονται κατά το δυνατόν παράλληλα με 

άλλες μετακινήσεις, ώστε να μη διαταράσσεται για μεγάλο χρονικό διάστημα η 

ομαλή διδακτική διαδικασία. Συνιστάται να καταρτίζεται στην αρχή της σχολικής 

χρονιάς ετήσιος προγραμματισμός εκπαιδευτικών εκδρομών-μετακινήσεων ή 

τετράμηνος προγραμματισμός εκπαιδευτικών εκδρομών– μετακινήσεων. 

Το σύνολο των σχολικών περιπάτων του άρθρου 1, των εκπαιδευτικών εκδρομών του 

άρθρου 2, των εκπαιδευτικών επισκέψεων του άρθρου 3 και των διδακτικών 

επισκέψεων του άρθρου 4, θεωρείται ενιαίο και δύναται να ανακατανέμεται και να 

ορίζεται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, με 

κύριο κριτήριο τη βέλτιστη κάλυψη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των 

μαθητών και μαθητριών. 

Για κάθε εκδρομή-επίσκεψη-μετακίνηση μαθητών και μαθητριών απαιτείται 

απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών της σχολικής μονάδας που 

πραγματοποιεί τη μετακίνηση με αιτιολόγηση του σκοπού και της επιλογής του τόπου 

προορισμού. Με εξαίρεση την περίπτωση του περιπάτου χωρίς μεταφορικό μέσο 

(άρθρο 1), η ως άνω απόφαση λαμβάνεται, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

πραγματοποίηση των πολυήμερων εκδρομών και μετακινήσεων και δέκα 

τουλάχιστον ημέρες πριν από την πραγματοποίηση των ημερήσιων εκδρομών και 

μετακινήσεων. Σε περίπτωση κατά την οποία εκφράζεται τεκμηριωμένη ένσταση για 

την υλοποίηση της εκδρομής-μετακίνησης από μέλη του Συλλόγου 

Διδασκόντων/ουσών, ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας στο ίδιο πρακτικό 

αιτιολογεί το σκεπτικό της πραγματοποίησής της. 

Με την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών ορίζονται απαραιτήτως:  
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 ο αρχηγός της εκδρομής-μετακίνησης και ο αναπληρωτής του, 

  οι συνοδοί καθηγητές/τριες.  

Ο αρχηγός της εκδρομής-μετακίνησης, καθώς και οι συνοδοί καθηγητές/τριες, θα 

πρέπει να ανήκουν στον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών του σχολείου που 

πραγματοποιεί την εκδρομή, ενώ προηγούνται οι διδάσκοντες/ουσες στην αντίστοιχη 

τάξη. Στην περίπτωση μετακινήσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων, οι συνοδοί 

εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι οπωσδήποτε μέλη της παιδαγωγικής ομάδας, εκτός εάν 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οπότε μπορεί να συνοδεύσει και εκπαιδευτικός που 

δεν συμμετέχει στην παιδαγωγική ομάδα. 

 Η ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής. 

 Ο τόπος όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή/εκπαιδευτική μετακίνηση. 

 Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής/εκπαιδευτικής μετακίνησης, το οποίο 

πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα, για να επιτυγχάνεται τόσο ο σκοπός της, που 

είναι εκπαιδευτικός και μορφωτικός, όσο και η ασφαλής μετακίνηση των 

μαθητών και μαθητριών. Στο αναλυτικό πρόγραμμα θα πρέπει να 

αναγράφονται οι ακριβείς ώρες αναχώρησης και άφιξης στον προορισμό, τα 

μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη μετακίνηση, οι αριθμοί 

πτήσεων για αεροπορικές μετακινήσεις, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια για 

θαλάσσιες μετακινήσεις κ.ο.κ., όπως, επίσης και το ημερήσιο πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων και μετακινήσεων στον τόπο προορισμού, ξεχωριστά για 

κάθε ημέρα. 

Με εξαίρεση την περίπτωση του περιπάτου χωρίς μεταφορικό μέσο, είναι απαραίτητο 

ο γονέας/κηδεμόνας να καταθέτει στον/η Διευθυντή/ντρια του σχολείου 

αυτοπροσώπως ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, ενυπόγραφη υπεύθυνη 

δήλωση, με την οποία συναινεί ή όχι για τη συμμετοχή του παιδιού του στη 

σχεδιαζόμενη εκδρομή-μετακίνηση, αφού προηγουμένως ενημερωθεί εγγράφως για 

το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής- μετακίνησης συμφωνώντας ως προς την 

πιστή τήρησή του, καθώς και τις υποχρεώσεις των μαθητών και μαθητριών. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση όλων των εκπαιδευτικών 

επισκέψεων με μεταφορικό μέσο είναι η συμμετοχή του 70% των φοιτώντων 

μαθητών και μαθητριών της σχολικής μονάδας, του τμήματος ή των τμημάτων. 
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5. Οι αναπαραστάσεις των μαθητών του Πειραματικού Γυμνασίου 

Ρεθύμνου για τις διαδικασίες υλοποίησης των εκπαιδευτικών επισκέψεων 

 

5.1 Εισαγωγή και σκοπός 

Στα πλαίσια ενός σεμιναριακού μαθήματος του μεταπτυχιακού προγράμματος 

σπουδών και κινούμενος θεωρητικά από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω επιχειρήθηκε 

μία πρώτη, μικρού μεγέθους, διερευνητική προσπάθεια χαρτογράφησης της 

πραγματικότητας από την πλευρά των μαθητών σχετικά με τις εκπαιδευτικές 

εκδρομές στην πόλη του Ρεθύμνου. Το Ρέθυμνο αποτελεί την έδρα του 

μεταπτυχιακού και τον τόπο στον οποίο διαδραματίζονται οι δύο προτάσεις προς τους 

εκπαιδευτικούς στο δεύτερο μέρος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.  

Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση και κατανόηση των 

αναπαραστάσεων των μαθητών σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται τις διαδικασίες 

που περιλαμβάνονται στις εκπαιδευτικές επισκέψεις. Τα ερευνητικά ερωτήματα που 

καθοδήγησαν την διεξαγωγή της συγκεκριμένης ερευνητικής προσπάθειας ήταν τα 

εξής: 

 Ποιες είναι οι αναπαραστάσεις των μαθητών για την προετοιμασία και τους 

τρόπους που αξιοποιούνται οι εκπαιδευτικές επισκέψεις 

 Με βάση τις αναπαραστάσεις των μαθητών, κατά την διάρκεια μιας 

εκπαιδευτικής επίσκεψης, ποιες αρχές της βιωματικής μάθησης εφαρμόζονται; 

 Ποιες είναι οι αντιλήψεις των μαθητών για τα μη τυπικά περιβάλλοντα 

μάθησης και για τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε αυτά; 

Αφετηρία για την ενασχόληση με το συγκεκριμένο θέμα στάθηκαν βιβλιογραφικά η 

σπουδαία προσφορά των επισκέψεων στην εκπαιδευτική διαδικασία και η παρουσία 

ελάχιστης ελληνόφωνης αρθρογραφίας για το υπό εξέταση θέμα. Οι περισσότερες 

από αυτές παρουσιάζουν την σχέση των εκπαιδευτικών επισκέψεων με την 

μουσειακή εκπαίδευση και ερευνούν τις αλλαγές στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών 

ή τις αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών ενώ οι έρευνες που παρουσιάζουν την 

πλευρά και τη φωνή των μαθητών πάνω στο υπό εξέταση αντικείμενο απουσιάζουν 

πλήρως. Ο λόγος που επιλέγεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της παρακάτω 

ερευνητικής προσπάθειας είναι ότι αναδείχθηκαν αρκετές διαστάσεις των 
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εκπαιδευτικών εκδρομών όπως παρουσιάστηκαν στο θεωρητικό μέρος και προσθέτει 

μία άλλη διάσταση, αυτή των μαθητών, στην όλη προσπάθεια προσέγγισης των 

εκπαιδευτικών εκδρομών.  

5.2 Διαδικασία έρευνας 

Σε αυτό το μέρος θα γίνει μία περίληψη των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν και 

των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σχετικά με τις 

αναπαραστάσεις των μαθητών.  

Εργαλείο συλλογής δεδομένων του υπό έρευνα αντικειμένου επιλέχθηκε η 

συνέντευξη και συγκεκριμένα επιλέχθηκε η ημί-δομημένη συνέντευξη, εμπεριέχοντας 

δηλαδή ένα σύνολο προκαθορισμένων ερωτήσεων οι οποίες προσφέρουν ευελιξία ως 

προς τη σειρά, την τροποποίηση του περιεχομένου τους και την υποβολή 

διευκρινιστικών ερωτημάτων στα υποκείμενα της έρευνας (Bryman, 2017). Με τον 

τρόπο αυτό οι μαθητές όχι μόνο δεν περιορίστηκαν, αλλά είχαν την δυνατότητα να 

εκφραστούν ελεύθερα, αναφέροντας ότι θεωρούσαν πως τους εκφράζει, επιτρέποντας 

αβίαστα την αναφορά διαφόρων παραδειγμάτων και αφήνοντας χώρο για συλλογή 

ενός πλούσιου υλικού. 

Η συνέντευξη βασίστηκε σε ένα οδηγό συνέντευξης (Παράρτημα ΙΙV) με ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου που διασφάλιζαν τον αυθορμητισμό, την ελεύθερη ανάπτυξη των 

απαντήσεων αλλά και τη δημιουργία ευχάριστου κλίματος και επικοινωνίας μεταξύ 

του ερευνητή και των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις που διαμορφώθηκαν 

βρίσκονταν σε διαλεκτική σχέση και επικοινωνία με τα επιμέρους ερευνητικά 

ερωτήματα της έρευνας και το θεωρητικό πλαίσιο που υιοθετήθηκε. Έχοντας υπόψη 

τα παραπάνω δημιουργήθηκαν τέσσερις ερευνητικοί άξονες στον οδηγό συνέντευξης, 

οι οποίοι κάλυπταν, από την μία, όλα τα ερευνητικά ερωτήματα και, από την άλλη, 

όλα τα στάδια μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης. Οι ερευνητικοί άξονες που 

διαμορφώθηκαν είναι οι εξής: 

 Πριν την εκδρομή- στάδιο προετοιμασίας 

 Κατά την διάρκεια της εκδρομής 

 Μετά την εκδρομή – η συνέχεια της εκδρομής στην τάξη 

 Γενικές αντιλήψεις των μαθητών 
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Το υπό έρευνα υλικό αποτέλεσαν τρεις απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις με 

μαθητές τη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ρέθυμνο. Τα υποκείμενα της έρευνας 

αποτέλεσαν 4 μαθητές. Όλοι οι μαθητές της έρευνας είχαν εμπειρίες από συμμετοχή 

σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Βασικός λόγος συμμετοχής των μαθητών στα 

ερευνητικά προγράμματα αποτελεί η πραγματοποίηση μιας πολυήμερης εκδρομής. 

Στην συγκεκριμένη έρευνα ελήφθησαν υπό εξέταση οι αναπαραστάσεις των μαθητών 

γενικά για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις.  

Το εμπειρικό υλικό υποβλήθηκε σε θεματική ανάλυση σύμφωνα με τους Braun & 

Clarke (2006). Η θεματική ανάλυση είναι μία εύχρηστη μέθοδος, η οποία 

χρησιμοποιείται  ευρέως στην ποιοτική έρευνα. Ειδικότερα, είναι μία μέθοδος 

εντοπισμού, περιγραφής, αναφοράς, και «θεματοποίησης»  επαναλαμβανόμενων 

νοηματικών μοτίβων, δηλαδή, θεμάτων τα οποία προκύπτουν από τα ερευνητικά 

δεδομένα (Πουρκός & Ίσαρη, 2015). . Ο ερευνητής  μπορεί να ανιχνεύσει 

πολυάριθμα μοτίβα νοήματος εντός των δεδομένων του. Ωστόσο, ο ερευνητής 

εστιάζει σ’εκείνα που είναι κατάλληλα για την απάντηση των ερευνητικών 

ερωτημάτων. Συνεπώς τα ερευνητικά ερωτήματα λειτουργούν ως οδηγός κατά την 

διαδικασία της θεματικής ανάλυσης (Τσιώλης,2018). Στην συγκεκριμένη έρευνα 

προέκυψαν με βάση τις αναπαραστάσεις των μαθητών για τις διαδικασίες μιας 

εκπαιδευτικής επίσκεψης.  

Η θεματική ανάλυση είναι μία ευέλικτη μέθοδος με βασικό πλεονέκτημα την 

ιχνηλασιμότητα της, την δυνατότητα επανελέγχου της διαδικασίας και των βημάτων 

που ακολουθήθηκαν προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν λάθη και μην παρεκτρέπεται 

από το πρωτογενές σώμα των δεδομένων.   

Ενδεικτικά αναφέρονται ονομαστικά τα στάδιο που ακολουθήθηκαν για την ανάλυση 

των δεδομένων υιοθετώντας το πρότυπο θεματικής ανάλυσης των Braun & 

Clarke(2006) : 

 Μετεγγραφή και εξοικείωση με τα δεδομένα 

 Κωδικοποίηση 

 Αναζήτηση των θεμάτων 

 Επανέλεγχος των υποψήφιων θεμάτων 

 Ορισμός και ονομασία των θεμάτων 

 Έκθεση των δεδομένων 
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5.3 Θέματα της ανάλυσης 

Τα τελικά θέματα που προέκυψαν και αναδεικνύουν τις αναπαραστάσεις των μαθητών 

για τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στις εκπαιδευτικές επισκέψεις ήταν τα εξής 

3: 

 Οι διαστάσεις μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης 

 Προτίμηση και χρησιμότητα των εκδρομών  

 Προτάσεις βελτίωσης 

Τα όσα μετέφεραν οι μαθητές και αποτυπώθηκαν στα θέματα της θεματικής 

ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό για την δημιουργία των δυο σεναρίων 

που παρουσιάζονται στο εμπειρικό μέρος της παρούσας εργασίας. Οι μαθητές 

ανέδειξαν κάποιες από τις διαστάσεις στις οποίες επικεντρωθήκαμε στο θεωρητικό 

μέρος για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις.  Παρακάτω παρουσιάζονται περιληπτικά τα 

τρία θέματα. 

Θέμα πρώτο: οι διαστάσεις μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης 

Οι μαθητές κατά την διάρκεια μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης απέδιδαν σημασία σε 

συγκεκριμένες διαστάσεις της. Η πρώτη διάσταση που ανέδειξε η θεματική ανάλυση 

αφορά στην επιλογή του τόπου της επίσκεψης και στο βαθμό συμμετοχής των 

μαθητών στην επιλογή. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές αναφέρουν δύο τρόπους 

επιλογής, είτε με βάση την συμμετοχή τους σε κάποιο πρόγραμμα ή πρότζεκτ είτε 

λόγω νομοθεσίας. Αναφορικά με το βαθμό συμμετοχής των μαθητών στην επιλογή, 

οι ίδιοι αναφέρουν ότι πάντα πραγματοποιείται συνάντηση μεταξύ εκπαιδευτικών και 

μαθητών όπου οι μαθητές εκφράζουν την γνώμη τους και η απόφαση λαμβάνεται 

ομόφωνα. 

Μετά την επιλογή του τόπου ακολουθεί η φάση της προετοιμασίας. Όλοι οι μαθητές 

αναφέρουν την ύπαρξη προετοιμασίας και την απόκτηση πληροφοριών πριν την 

εκδρομή. Η διαδικασία της προετοιμασίας περιλαμβάνει συζήτηση στην τάξη με 

σκοπό την προετοιμασία, οργάνωση των μαθητών σε ομάδες και την παρουσίαση της 

δουλειάς τους στην τάξη. Το θέμα ήταν πάντα σχετικό με την εκδρομή ενώ είχαν την 

ελευθερία να χωρίσουν αρμοδιότητες και ρόλους. Οι μαθητές αξιολογούν θετικά τον 

ενεργητικό ρόλο που ανέλαβαν που σύμφωνα με αυτούς εξασφαλίζει ποικιλία και 

γνώση. Θετικά, επίσης, κρίνουν τη χρήση διαφόρων μέσων και τη διαθεματική 
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προσέγγιση που ακολούθησαν. Ειδικότερα, αναφέρουν τον συνδυασμό πολλών 

γνωστικών αντικειμένων κατά τη φάση της προετοιμασίας, γεγονός που έκανε τη 

δουλειά σε ομάδες πιο ενδιαφέρουσα. Αναφορικά με τα μέσα, οι μαθητές αναφέρουν 

την παρακολούθηση βίντεο, τη χρήση power-point αλλά και τη χρήση ιστοσελίδων ή 

βιβλίων για επιπλέον πληροφορίες. Κεντρική θέση στο στάδιο της προετοιμασίας 

κατέχει ο καθορισμός και η γνωστοποίηση του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, 

όλοι οι μαθητές αναφέρουν την ύπαρξη συγκεκριμένου προγράμματος πριν από κάθε 

εκδρομή. Το πρόγραμμα τις περισσότερες φορές αποφασίζεται έπειτα από συζήτηση 

μαθητών και εκπαιδευτικών, γνωστοποιείται σε όλους τους μαθητές με αναλυτικό 

τρόπο και οι μαθητές έχουν πλήρη γνώση των χώρων που θα επισκεφθούν. 

Τέλος, η διαδικασία της προετοιμασίας αποτιμάται από τους μαθητές ιδιαίτερα 

χρήσιμη και σημαντική για την διεξαγωγή της εκδρομής. Η σωστή προετοιμασία, 

αναφέρουν οι μαθητές, τους κάνει να νιώθουν πιο σίγουροι, τους κινεί την περιέργεια 

για τα μέρη που θα επισκεφθούν ενώ κρατά το ενδιαφέρον τους ζωντανό. Στο 

κομμάτι της μάθησης, οι μαθητές τονίζουν τη σημασία της στην ενίσχυση της γνώσης 

και της κατανόησης. Τα παραπάνω ευρήματα επιβεβαιώνουν τα όσα παρουσιάσαμε 

στο θεωρητικό μέρος για την προετοιμασία μιας επίσκεψης σχετικά με την γνωστική, 

γεωγραφική και ψυχολογική προετοιμασία των μαθητών, την εξοικείωση με το χώρο, 

τη γνώση λεπτομερειών του ταξιδιού και την γνωστοποίηση του προγράμματος. 

Πάνω από όλα, όμως, τονίζουν το πόσο χρήσιμη και αναγκαία θεωρείται η άρτια 

προετοιμασία για την επιτυχία μιας εκπαιδευτικής εκδρομής.  

Όλοι οι μαθητές αναφέρουν την ύπαρξη ξεναγού ή κάποιου υπευθύνου στα μέρη που 

επισκέπτονται. Οι αναπαραστάσεις για το ρόλο του ξεναγού διαφέρουν ανάμεσα στα 

υποκείμενα της έρευνας. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι αναπτύσσουν μία 

διαφορετική οπτική για τις ξεναγήσεις. Οι μαθητές είχαν πιο ενεργό ρόλο και 

συμμετείχαν οι ίδιοι στην διαδικασία της ξενάγησης. Συγκεκριμένα, οι μαθητές ανά 

ομάδες μπαίνουν σε ρόλο ξεναγού και ξεναγούν οι ίδιοι τους συμμαθητές τους. Η 

οπτική αυτή σύμφωνα με τους μαθητές έχει πολλά πλεονεκτήματα όπως το ότι 

μένουν περισσότερο συγκεντρωμένοι, δεν αποσπάται η προσοχή τους, νιώθουν 

οικειότητα όταν αναλαμβάνει ένας μαθητής αυτό το ρόλο, ενισχύεται ο σεβασμός 

τους προς τους συμμαθητές. Για την επιτυχία αυτής της δράσης απαραίτητη κρίνεται 

η επαρκής προετοιμασία στην τάξη. Τέλος, αναφέρουν ότι τους αρέσουν περισσότερο 

οι ξεναγήσεις στις οποίες είχαν το ρόλο ξεναγού και η δυνατότητα αυτενέργειας που 
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τους δόθηκε ενώ ζητούν παράλληλα την ενεργότερη συμμετοχή τους σ’όλες τις 

εκδρομές.  

Μια βασική διάσταση αφορά τις δραστηριότητες στο πεδίο επίσκεψης και τη θετική ή 

αρνητική αποτίμηση τους από τους μαθητές. Οι δραστηριότητες σχεδιάζονται και 

οργανώνονται κυρίως από τους εκπαιδευτικούς. Μεταξύ άλλων, οι μαθητές 

αναφέρουν το κυνήγι θησαυρού, παιχνίδι γνώσεων, τα φύλλα εργασίας και την 

πραγματοποίηση ενός δρώμενου. Κατά κύριο λόγο, οι δραστηριότητες 

περιλαμβάνουν την συνεργασία σε ομάδες και την ύπαρξη συγκεκριμένης δομής. Οι 

δραστηριότητες στο πεδίο σχετίζονταν με την προετοιμασία που είχε γίνει εντός της 

τάξης. Για την εκπλήρωση των δραστηριοτήτων απαιτούνταν πολλές φορές η ενεργή 

συμμετοχή των μαθητών καθώς και η απτική επαφή με τα αντικείμενα. Επιπλέον, για 

την επιτυχία δραστηριοτήτων με φύλλα εργασίας απαραίτητη είναι η καλή 

προετοιμασία ενώ η χρήση τους στο κυνήγι θησαυρού τους κράτησε 

συγκεντρωμένους και έκανε το κυνήγι πιο εύκολο. Στα θετικά της διαδικασίας οι 

μαθητές αναφέρουν την εδραίωση των γνώσεων κατά την δραστηριότητα και την 

κατανόηση των εννοιών που είχαν διαπραγματευθεί πριν στην τάξη.  

Επιπρόσθετα, οι μαθητές κάνουν αναφορά στον πολύπλευρο ρόλο που κατέχουν οι 

εκπαιδευτικοί σε μία εκπαιδευτική επίσκεψη. Ξεκινώντας από το στάδιο της 

προετοιμασίας, ο εκπαιδευτικός, σύμφωνα πάντα με τους μαθητές, είναι αυτός που 

αρχικά τους παρακινεί ορίζοντας την κατεύθυνση στην οποία θα κινηθούν. 

Επιπρόσθετα, τους παρέχει υλικό ή παρουσιάζει υλικό μέσα στην τάξη ως αφετηρία. 

Κατά την διάρκεια της εκδρομής ρόλος τους παραμένει πολύπλευρος. Πιο 

συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί άλλοτε αναλαμβάνουν τον ρόλο του ξεναγού ή 

συμπληρώνουν τον ξεναγό εξηγώντας ιστορικά γεγονότα και προσθέτοντας 

πληροφορίες και άλλοτε περιορίζεται στην επιβολή της τάξης στο χώρο. Χρήσιμη 

θεωρείται από τους μαθητές η παροχή βοήθειας από τους εκπαιδευτικούς κατά την 

διάρκεια δραστηριοτήτων. 

Η τελευταία διάσταση που εντοπίστηκε αφορά στην συνέχεια της εκδρομής και στους 

τρόπους αξιοποίησης της στην τάξη. Πρώτον, οι μαθητές αναφέρουν την ύπαρξη 

συζήτησης στην τάξη με τους καθηγητές να δείχνουν ενδιαφέρον να ακούσουν τους 

μαθητές. Η προφορική συζήτηση αφορούσε κυρίως στις εντυπώσεις και εμπειρίες 

των μαθητών ενώ υπήρχε και σύνοψη βασικών πραγμάτων της εκδρομής. Δεύτερον, 
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μέσα από δραστηριότητες επιχειρήθηκε η σύνδεση της εμπειρίας τους από την 

εκδρομή με το μάθημα. Μεταξύ άλλων,  αναφέρουν την συμπλήρωση φύλλων 

εργασίας που συνέβαλαν στην καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση των γνώσεων και 

την πραγματοποίηση μιας παρουσίασης για την εμπειρία τους στην αποχαιρετιστήρια 

γιορτή του σχολείου.   

Το δεύτερο θέμα αφορά την προτίμηση και χρησιμότητα των εκδρομών στην σκέψη 

των μαθητών. Αναγνωρίζονται δύο διαστάσεις για τη χρησιμότητα τους που 

υπάρχουν ταυτόχρονα. Οι μαθητές αντιλαμβάνονται τις εκπαιδευτικές εκδρομές ως 

διάλειμμα πριν τις τελικές εξετάσεις. Οι μαθητές ταυτόχρονα αναγνωρίζουν τη 

μαθησιακή διάσταση των εκδρομών. Αρχικά, τις θεωρούν ένα εναλλακτικό τρόπο 

μάθησης που ταιριάζει στις διαφορετικές προσωπικότητες των μαθητών. 

Ξεφεύγοντας από την τυπική και βαρετή διδασκαλία το ενδιαφέρον των μαθητών για 

μάθηση αναζωπυρώνεται διότι προσφέρουν το πρακτικό κομμάτι της γνώση  και 

βλέπουν την πραγματικότητα και όχι την θεωρία. Η πραγματοποίηση των εκδρομών 

προσφέρει στους μαθητές γνώσεις για διαφορετικά μέρη, οδηγεί στην συγκρότηση 

της ταυτότητας τους και στη γνώση της ιστορίας τους.  

Πέρα από αυτά, οι μαθητές ξεχωρίζουν και αξιολογούν θετικά την συμμετοχή σε 

δραστηριότητες στις οποίες κατέχουν ενεργό και δυναμικό ρόλο. Οι δραστηριότητες 

που γίνονται σε ομάδες συντελούν σε βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών, 

αλλά και μαθητών-καθηγητών, και οδηγούν στο σχηματισμό μοναδικών 

αναμνήσεων. Τέλος, οι μαθητές κάνοντας μια σύγκριση ανάμεσα στα δύο 

περιβάλλοντα μάθησης δείχνουν μια αναμενόμενη προτίμηση στις σχολικές εκδρομές 

και αξιολογούνται πιο αποδοτικές, ενδιαφέρουσες και διασκεδαστικές από το μάθημα 

στην τάξη, στο τέλος, όμως, θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει συνδυασμός και μία 

αλληλένδετη σχέση   από άποψη προετοιμασίας. Οι μαθητές δεν παραλείπουν να 

αναφέρουν την δυσκολία μετακίνησης, εγκατάστασης και συγκέντρωσης των 

μαθητών.  

Στο τρίτο και τελευταίο θέμα αναφέρονται οι προτάσεις των μαθητών για την 

βελτίωση της πρακτικής των εκπαιδευτικών επισκέψεων και αποτελεί σημαντική 

ανατροφοδότηση στην πρακτική πολλών εκπαιδευτικών αλλά και ανθρώπων που 

εργάζονται σε μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές 

εκκινώντας από τα αρνητικά μιας εκδρομής όπως η έλλειψη διαδραστικότητας, ο 
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μεγάλος αριθμός μαθητών, βαρετή ξενάγηση, ζητούν να αναλάβουν σημαντικότερο 

ρόλο στην οργάνωση και επιλογή της εκδρομής, περισσότερο ενεργή συμμετοχή σε 

δραστηριότητες και τη διεξαγωγή τους με διαδραστικό και διασκεδαστικό τρόπο. 

Τέλος, σημαντική θεωρείται η σωστή διαχείριση του χρόνου και η αποφυγή 

φορτωμένου προγράμματος. 
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Μέρος δεύτερο: 

Πρακτικό μέρος 

  



57 
 

Εισαγωγή 

Στο δεύτερο μέρος της διπλωματικής εργασίας παρουσιάζονται τα δύο σενάρια 

σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών επισκέψεων. Η βιβλιογραφική 

ανασκόπηση που προηγήθηκε χρησιμοποιήθηκε για τον σχεδιασμό τους με βασικό 

σκοπό την παρουσίαση δύο προτάσεων που να έχουν άμεση σχέση με την περιοχή της 

Κρήτης, ενώ το δεύτερο ειδικά διαδραματίζεται εξ’ ολοκλήρου στην πόλη του 

Ρεθύμνου και αξιοποιεί την τοπική ιστορία, τοπικούς πόρους και κοινωνικές ομάδες.  

Επιχειρείται, παράλληλα, εδώ μία προσπάθεια εφαρμογής σε σχέδιο επί χάρτου των 

θεωρητικών αρχών που μελετήθηκαν και παρατέθηκαν παραπάνω και σύνδεσης της 

θεωρίας με την πράξη.  Βασική επιδίωξη του σχεδιασμού των δύο σεναρίων ήταν η 

δημιουργία πρώτον, ενός σεναρίου με άμεση αναφορά στο μάθημα της ιστορίας 

συνδέοντας το με το Αναλυτικό Πρόγραμμα και δεύτερον, ο σχεδιασμός ενός σεναρίου 

γύρω από μία έννοια (εδώ επιλέχθηκε η πολυπολιτισμικότητα) χωρίς συγκεκριμένη 

σύνδεση με ένα διδακτικό αντικείμενο αλλά με μία διεπιστημονική προσέγγιση. Η 

δομή του δεύτερου σεναρίου με τις πολλαπλές επισκέψεις και την άμεση σχέση με την 

τοπική κοινότητα, έχει χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού προγράμματος. 

 

1. ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΕΝΑ 

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ 

 

Στα πλαίσια του μαθήματος αρχαίας ιστορίας της Α γυμνασίου , γίνεται πρόταση 

παρουσίασης του μαθήματος του μινωικού πολιτισμού σε συνδυασμό με 

εκπαιδευτική εκδρομή σε ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο παραγωγής λαδιού. Η πρόταση 

αυτή αφορά όλα τα σχολικά ιδρύματα του Ρεθύμνου .  

Συγκεκριμένα, το σενάριο που ακολουθεί αφορά την Α Γυμνασίου, στο μάθημα της 

ιστορίας στην  θεματική ενότητα του μινωικού πολιτισμού. Ο εκτιμώμενος χρόνος 

στην τάξη είναι 3 διδακτικές ώρες ενώ η ίδια η εκδρομή λόγω μετακίνησης 

καταλαμβάνει ολόκληρη την σχολική μέρα.  

 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
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1. Οι μαθητές μέσω της βιωματικής μάθησης να έρθουν σε επαφή με ένα 

επάγγελμα το οποίο ανθίζει από την μινωική εποχή μέχρι σήμερα 

2. Οι μαθητές να ανακαλύψουν ένα από τα σημαντικότερα μέσα παραγωγής της 

περιοχής τους 

3. Οι μαθητές να συνεργαστούν μεταξύ τους και μέσω αυτού να μάθουν να 

δουλεύουν ομαδικά 

4. Οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με ένα από τα βασικότερα συστατικά της 

μεσογειακής διατροφής και τον τρόπο που παράγεται 

5. Οι μαθητές να μπορούν πλέον να διακρίνουν τις διαφορές του παρελθόντος 

από το παρόν κατανοώντας ισάξια και τα δύο  

  

Προετοιμασία πριν την εκδρομή 

1η διδακτική ώρα (45 λεπτά) 

Κατά την πρώτη διδακτική ώρα , οι μαθητές θα εισαχθούν εισαγωγικά στην 

μινωική εποχή και τον πολιτισμό όπως ορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα του 

σχολείου. Συνδυαστικά, το σχολικό βιβλίο αλλά και άλλα μέσα τα οποία θα 

παρέχονται από τον εκπαιδευτικό θα χρησιμοποιηθούν για το εγχείρημα αυτό.  Το 

μάθημα θα ξεκινήσει με την ανακοίνωση της επερχόμενης εκπαιδευτικής 

εκδρομής που διοργανώνεται σε ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο της Κρήτης. Ο 

εκπαιδευτικός θα αναφέρει ότι το μάθημα αυτό αφορά την επίσκεψη αυτή και ότι 

η εργασία που θα έχουν να υλοποιήσουν για το σπίτι είναι μέρος της. 

Εφόσον γίνει η σύντομη παρουσίαση του διδακτικού εγχειριδίου , ο 

εκπαιδευτικός θα εμβαθύνει περισσότερο στην ανάπτυξη του μινωικού 

πολιτισμού μέσω του εμπορίου.  Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο συγκεκριμένο 

κεφάλαιο μιας και αφορά άμεσα το ιστορικό παρελθόν των μαθητών του 

Ρεθύμνου.  

Ξεκινώντας, παρουσιάζονται οι πληροφορίες του βιβλίου με την προσθήκη 

σημαντικών και ενδιαφερόντων πληροφοριών τις οποίες έχει ετοιμάσει από πριν ο 

εκπαιδευτικός. Ο Μινωικός πολιτισμός άνθισε στην περιοχή του νησιού της 

Κρήτης και οφείλει την ονομασία του στο όνομα του βασιλεία Μίνωα. Ο 

πολιτισμός αυτός είναι ένας από τους πιο ανεπτυγμένους στον Ελλαδικό χώρο την 
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περίοδο του 3000πΧ. Η ανάπτυξη του αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στο 

εμπόριο , την γεωργία και την κτηνοτροφία.  Ο Μινωικός πολιτισμός 

δημιούργησε εμπορικούς δρόμου εντός κι εκτός της Μεσογείου ώστε να εξάγει 

αλλά και να εξάγει προϊόντα. Ένα από τα κυριότερα προϊόντα εξαγωγής ήταν τα 

μέταλλα, τα προϊόντα των οποίων άκμαζαν την εποχή εκείνη, παρόλα αυτά η 

Κρήτη είχε έλλειψη σε αυτά. Ίσως το βασικότερο προϊόν εξαγωγής και εμπορίου 

από την Μινωική εποχή αλλά και ως σήμερα ήταν η ελιά και τα υποπροϊόντα της.  

Ο εκπαιδευτικός σε αυτό το σημείο του μαθήματος θα παρουσιάσει ένα χάρτη 

στον οποίο καταγράφονται οι εμπορικοί δρόμοι που ακολουθούσαν οι Μίνωες. Ο 

χάρτης αυτός είναι ψηφιακός και διαδραστικός χαρακτηριστικά τα οποία 

διεγείρουν το ενδιαφέρον του μαθητή ο οποίος τα αντιλαμβάνεται ως ευχάριστο 

διάλειμμα σε σχέση με τις μακρόσυρτες διαλέξεις.  

 

 

(Ανδρεάδου, 2015) 

Στη συνέχεια, μετά από την σύντομη παρουσίαση του εκπαιδευτικού θα γίνει  

προβολή ενός εκπαιδευτικού βίντεο στον διαδραστικό πίνακα ,για τον μινωικό 

πολιτισμό. Πριν να ξεκινήσει η προβολή και για να διασφαλιστεί το ότι τα παιδιά 

θα κρατήσουν το ενδιαφέρον τους ο διδάσκων θα παρουσιάσει την εργασία για το 

επόμενο μάθημα. Θα τους προτρέψει να κρατήσουν σημειώσεις αλλά και να 



60 
 

εκφράσουν τις απορίες τους , διότι θα τις χρησιμοποιήσουν στην εργασία του 

επόμενου μαθήματος.  

Βίντεο 30 λεπτών: http://www.edutv.gr/index.php/istoria-2/minoiki-kriti 

Μετά το πέρας της προβολής ο εκπαιδευτικός θα αφιερώσει πέντε λεπτά στις 

ερωτήσεις τον μαθητών και αμέσως μετά θα παρουσιάσει το θέμα των εργασιών 

της επόμενης εβδομάδας. Οι μαθητές  θα χωριστούν σε ομάδες και των δύο 

φύλλων, διαφορετικού επιπέδου και ικανοτήτων . Η κάθε ομάδα θα πρέπει να 

αντλήσει πληροφορίες από την βιβλιοθήκη του σχολείου, το διαδίκτυο αλλά και 

από  πηγές που θα παρέχει ο εκπαιδευτικός έτσι ώστε να διαμορφώσει μία 

παρουσίαση για την ελιά και το λάδι. Τα παιδιά θα είναι ελεύθερα να 

διαμορφώσουν την παρουσίαση τους όπως οι ίδιοι  θέλουν με τα στοιχεία που 

αυτοί θα θεωρήσουν πολυτιμότερα και πιο ενδιαφέροντα.  Κεντρική στρατηγική 

του Κονστρουκτιβισμού είναι η συνεργασία σε ομάδες. Οι μαθητές δουλεύοντας  

σε ομάδες θα ερευνήσουν από πρώτο χέρι, θα διατυπώσουν και θα υποστηρίξουν 

τα επιχειρήματα τους. Η μάθηση άλλωστε αποτελεί προϊόν κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης (Good και Brophy, 1994).  

Η θεματολογία μπορεί  να είναι κάποιο από τα εξής θέματα:  

1. Εμπορικοί δρόμοι της ελιάς και του λαδιού στα μινωικά χρόνια και σήμερα.  

2.Ελαιοτριβεία των μινώιτών και μοντέρνα ελαιοτριβεία  

3. Αποθήκευση λαδιού στο παρελθόν και την σημερινή εποχή  

4. Χρήση της ελιάς και των υποπροϊόντων της στα μινωικά χρόνια και ποιες οι 

διαφορές με το παρόν 

5.Η ιστορία της ελιάς και των υποπροϊόντων της από τα μινωικά χρόνια ως 

σήμερα 

2η διδακτική ώρα 

Αυτή η διδακτική ώρα θα ξεκινήσει με την ανακοίνωση του εκπαιδευτικού για 

την υλοποίηση της εκδρομής. Από την αρχή κιόλας  ο εκπαιδευτικός  θα εξηγήσει 

στα παιδιά την τοποθεσία, το θέμα και το πρόγραμμα της εκδρομής. Παράλληλα, 

με την βοήθεια του διαδραστικού πίνακα ο εκπαιδευτικός θα παρουσιάσει κάποιες 

φωτογραφίες από τον χώρο της επίσκεψης.  

http://www.edutv.gr/index.php/istoria-2/minoiki-kriti
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Ελαιώνες του terra creta 

 

 

Το ελαιοτριβείο 
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Τυποποίηση και εμφιάλωση  

Μετέπειτα όλοι μαζί θα συζητήσουν και θα θέσουν τους στόχους της και τις 

γνώσεις που θα αποκομίσουν οι μαθητές μετά από αυτήν.  

Εφόσον συζητηθούν τα παρακάτω, οι μαθητές θα παρουσιάσουν τις ομαδικές 

εργασίες που έκαναν αναφορικά με το λάδι και την ελιά. Είναι σημαντικό να 

έχουν κατανοήσει αυτά που έγραψαν. Σε αυτό θα βοηθήσει αρκετά το κομμάτι 

της παρουσίασης. Οι εργασίες τους θα σταθούν αφορμή για την εκπαιδευτική 

εκδρομή και αργότερα σε αυτήν θα είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν τις 

πληροφορίες που βρήκαν ή να τις διαψεύσουν. Για αυτό το λόγο αλλά και για όσα 

θα αναφερθούν παρακάτω στην ανάλυση της εκδρομικής ημέρας οι μαθητές θα 

έχουν μαζί τους τετράδιο σημειώσεων και στυλό ή μολύβι. 

Όσον αφορά τους στόχους της εκδρομής ο εκπαιδευτικός θα προσπαθήσει μέσω 

της συζήτησης να προωθήσει και τους δικούς του στόχους για τους μαθητές. Όταν 

πλέον αυτοί είναι ξεκάθαροι ο εκπαιδευτικός θα τους καταγράψει στον πίνακα 

έναν-έναν ώστε οπτικά αλλά και ακουστικά να γίνουν ξεκάθαροι προς τους 

μαθητές. Οι μαθητές είναι σημαντικό να έχουν κατανοήσει πλήρως τον στόχο της 

εκδρομής (Behrendt και Franklin, 2014). 

Τέλος , σε συνεννόηση με τους μαθητές θα οριστούν οι δύο ρεπόρτερ της 

εκδρομής. Ένας μαθητής με βασικές ικανότητες θα οριστεί από την τάξη ως 

φωτογράφος και άλλος ένας ως ρεπόρτερ. Μια πολύ ενδιαφέρουσα 
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δραστηριότητα είναι η διαδικασία της εκδρομής να παρουσιαστεί στην σχολική 

εφημερίδα ή ως σχολική φυλλάδα στο υπόλοιπο σχολείο ή και στην επίσημη 

ιστοσελίδα του σχολείου. Με φωτογραφικό υλικό αλλά και συνεντεύξεις από τους 

άλλους μαθητές , όλη η σχολική μονάδα θα μπορεί  να ενημερωθεί για την 

εκδρομή και τα δρώμενα του ελαιοτριβείου όπως τα βίωσαν οι ίδιοι οι μαθητές. 

Επίσης, μέσα στο άρθρο μπορούν να συμπεριληφθούν τα καλύτερα κείμενα από 

κάθε εργασία  αφού κάθε εργασία θα αποτελεί ένα διαφορετικό κομμάτι του 

θέματος της ελιάς.  Στη συγκεκριμένη διαδικασία η υπόλοιπη τάξη θα μπορεί να 

συμμετέχει με την διαμόρφωση τριών ερωτήσεων έκαστος, οι οποίες θα 

μπορέσουν να γίνουν στο τέλος στον ξεναγό, εφόσον δεν έχουν ήδη καλυφθεί 

κατά την διάρκεια της ξενάγησης.  

 

Προετοιμασία του εκπαιδευτικού 

Πριν από κάθε εκδρομή η ουσιαστικότερη κίνηση που πρέπει  να γίνει από τον 

εκπαιδευτικό είναι η δική του προετοιμασία και η οργάνωση της εκδρομής 

(Rudmann, 1994˙ Behrendt και Franklin, 2014). Παρόλο που οι μαθητές 

λαμβάνουν μέρος στην συζήτηση και εκφράζουν το ενδιαφέρον τους ή όχι πάνω 

στην εξόρμηση , ο εκπαιδευτικός θα πρέπει από πριν να έχει σκεφτεί την ιδέα , 

ορίσει κάποιους δικούς τους στόχους και να έχει οργανώσει την εκδρομή σε 

γενικές γραμμές. 

Αρχικά, καλό θα είναι να γίνει μια συζήτηση με την διεύθυνση του σχολείου , το 

διδακτικό προσωπικό αλλά και τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων αναφορικά με 

το εγχείρημα της εκδρομής, τον τόπο, τον χρόνο και τους στόχους. Με αυτόν τον 

τρόπο θα είναι σίγουρος ότι θα μπορέσει να προχωρήσει σε πιο λεπτομερείς 

κινήσεις, όπως είναι η αίτηση στην δευτεροβάθμια αλλά ακόμη και ο έλεγχος για 

τις καιρικές συνθήκες εάν αυτές έχουν σημασία. Επιπλέον, οι υπόλοιποι 

εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να προσαρμόσουν το διδακτικό τους 

πρόγραμμα αλλά και να προετοιμάσουν δικές τους δραστηριότητες σε περίπτωση 

που το διδακτικό τους αντικείμενο συμπίπτει με την εξόρμηση.  

Τέλος, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να συνεννοηθεί με τον χώρο, να οργανώσει την 

μεταφορά σε αυτόν και να ασχοληθεί με το οικονομικό κομμάτι, ειδικότερα σε 

περίπτωση που αυτό καλύπτεται από τους μαθητές.  Αναφορικά με την 
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συνεννόηση με τον χώρο της εκπαιδευτικής εκδρομής ,ο εκπαιδευτικός θα πρέπει 

να μιλήσει με κάποιον εκπρόσωπο και ενημερωθεί για τις δραστηριότητες και τις 

πληροφορίες που μπορούν να αντλήσουν οι μαθητές από αυτόν , έπειτα να 

συζητήσει τις δικές του ιδέες και να ανακαλύψει εάν είναι υλοποιήσιμες. Σε 

κάποιες περιπτώσεις και εφόσον είναι εφικτό, είναι καλό ο εκπαιδευτικός να 

κάνει από μόνος του μια αναγνωριστική επίσκεψη στον χώρο ώστε να ξέρει πώς 

να κινείται για να συμμετέχει και ο ίδιος μαζί με τους ειδικούς (DeWitt & 

Storksdieck, 2008˙ Orion και Hofstein, 1994˙ Nabors, Edwards και Murray, 

2009). 

 

Κατά την διάρκεια της εκδρομής 

Το ελαιοτριβείο που αποφασίστηκε για την εκπαιδευτική εκδρομή είναι το Terra 

Creta, ένα από τα μεγαλύτερα και υπερσύγχρονα ελαιοτριβεία της Κρήτης. Η 

επιλογή αυτή έγινε διότι το εν λόγω ελαιοτριβείο μπορεί να ξεναγήσει  τους 

μαθητές σε χώρους συγκομιδής ελιάς αλλά και παραγωγής λαδιού. Επιπρόσθετα, 

σε αντίθεση με όλα τα άλλα ελαιοτριβεία , το συγκεκριμένο έχει ήδη οργανωμένο 

πρόγραμμα ξενάγησης στις εγκαταστάσεις του, γεγονός που σημαίνει ότι η 

επίσκεψη θα είναι οργανωμένη και από την μεριά της επιχείρησης. Τέλος, η 

ξενάγηση αυτή είναι πέρα από οικονομική για τους μαθητές του γυμνασίου μιας 

και παρέχεται δωρεάν σε παιδιά κάτω των 16 ετών.  

Η εκδρομή θα ξεκινήσει από την πρώτη διδακτική ώρα. Οι μαθητές οι οποίοι θα 

έχουν ήδη φέρει τις υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων θα πρέπει να είναι εκεί στην 

ώρα τους για να μπορέσουν να ακολουθήσουν με το σχολικό λεωφορείο. Αφού 

επιβιβαστούν και γίνει η καταμέτρηση θα ξεκινήσει εκδρομή. Οι μαθητές θα 

έχουν ενημερωθεί από πριν για την αποδεκτή συμπεριφορά που θα μπορούν να 

έχουν μέσα στο λεωφορείο αλλά και κατά την διάρκεια της ξενάγησης και του 

γυρισμού.  

Στην διαδρομή προς το ελαιοτριβείο ο εκπαιδευτικός θα μοιράσει στους μαθητές 

ένα φύλλο εργασίας (Παράρτημα IIIV) το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσουν είτε 

κατά την διάρκεια είτε με την επιστροφή τους στο σπίτι, το οποίο θα έχει γενικές 

ερωτήσεις από τις πληροφορίες που θα δοθούν στην ξενάγηση οι οποίες θα 

μπορέσουν να αποτελέσουν και θέματα συζήτησης μετά την επιστροφή. Μέσω 
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αυτού του φύλλου, οι μαθητές θα αναπτύξουν  την παρατηρητικότητα τους, όντας 

βέβαια και με τέτοιον τρόπο διαμορφωμένο ώστε να την προωθεί (DeWitt & 

Storksdieck, 2008˙ Kisiel, 2005). Οι ερωτήσεις δεν θα είναι πάρα πολλές ώστε οιο 

μαθητές να έχουν τον χρόνο να τις σκεφτούν αλλά θα καλύπτουν όλα τα θέματα. 

Ο εκπαιδευτικός  καθ’όλη την διάρκεια θα δείχνει στους μαθητές τα σημεία στα 

οποία θα μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες, ώστε να τις απαντήσουν (Behrendt 

& Franklin, 2014˙ Kisiel, 2006). 

Κατά την άφιξη στο ελαιοτριβείο ο υπεύθυνος ξενάγησης θα μας περιμένει για το 

ραντεβού μας με την γνωριμία του κόσμου της ελιάς. Η διαδικασία θα ξεκινήσει 

από μια διαδρομή ανάμεσα στους ελαιώνες η οποία θα εισάγει τους μαθητές στην 

διαδικασία της συγκομιδής του καρπού. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να 

μαζέψουν από μόνα τους τις ελιές, τις οποίες αργότερα θα χρησιμοποιήσουν για 

την παραγωγή λαδιού ή άλλων προϊόντων . Η βιωματική μάθηση είναι πολύ 

σημαντική για την κατανόηση των μαθητών, βλέποντας αυτά που μαθαίνουν στην 

πράξη, η πληροφορία μετατρέπεται σε γνώση (DeWitt & Storksdieck, 2008). 

Αφού τελειώσει η σύντομη συγκομιδή οι μαθητές, μαζί με αυτά που έχουν 

συλλέξει, θα κατευθυνθούν προς τον χώρο του ελαιοτριβείου και των 

προηγμένων μηχανημάτων. Εκεί ο ξεναγός θα εξηγήσει αναλυτικά πως δουλεύει 

το κάθε μηχάνημα ώστε να έχουν την ευκαιρία με την δική τους πλέον πρώτη ύλη 

να παράγουν το λάδι. Η περιγραφή των μηχανημάτων αποτελεί ευκαιρία για τους 

μαθητές να κάνουν συνδέσεις με άλλα διδακτικά αντικείμενα και έννοιες τις 

οποίες έχουν διδαχθεί σε αυτά και ο εκπαιδευτικός ή ο ξεναγός θα πρέπει να 

οδηγήσουν ή συμβουλεύσουν τους μαθητές προς αυτή την σύνδεση.  

Διαφορετικές ποικιλίες λαδιού αλλά και ελιάς θα είναι το αποτέλεσμα της 

περιήγησης στο εργοστάσιο. Ο εκπαιδευτικός σε όλη την διαδικασία θα 

συμμετέχει , θα παρατηρεί αλλά και θα επισημάνει πληροφορίες που τονίζουν την 

σημερινή επεξεργασία με αυτήν στα χρόνια του Μινωικού κόσμου.  Η παραγωγή 

θα καταλήξει στην αποθήκευση και την διαδικασία του εμπορίου. Πλέον θα είναι 

ξεκάθαρες οι διαφορές. Οι Μινωίτες, όπως θα έχουν μάθει ήδη οι μαθητές,  

εμπορεύονταν το λάδι σε συγκεκριμένες περιοχές αλλά και με μεμονωμένα μέσα. 

Σήμερα όλα αυτά έχουν αλλάξει. Το κρητικό λάδι είναι ένα προϊόν το οποίο 

εξάγεται παγκοσμίως αποθηκευμένο σε μικρά γυάλινα ή αλουμινένια 

μπουκαλάκια σε αντίθεση με τα Μινωικά πιθάρια που αποθηκεύονταν στο 
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ανάκτορο. Εδώ ο εκπαιδευτικός μπορεί με ερωτήματα στους μαθητές να τους 

κινητοποιήσει να σκεφτούν τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην οικονομία 

αλλά και στα μέσα μεταφοράς των εμπορευμάτων. 

Η επίσκεψη θα κλείσει με oil tasting. Το ελαιοτριβείο θα προσφέρει στους 

μαθητές διαφορετικές ποικιλίες λαδιού και ελιάς συνδυασμένα με παραδοσιακές 

συνταγές της Κρήτης αλλά και όλης της Μεσογείου. Ο εκπαιδευτικός εδώ θα 

μπορούσε να ρωτήσει τους μαθητές για την θέση που κατέχει το λάδι στην 

μεσογειακή διατροφή και πιο συγκεκριμένα στην κρητική. Σε αυτό το σημείο θα 

δοθεί η ευκαιρία να γίνουν οι ερωτήσεις ή αλλιώς μικρή συνέντευξη προς τον 

ξεναγό για το σχολικό άρθρο. Η εκπαιδευτική εκδρομή αυτή θα οξύνει όλες τις 

αισθήσεις των μαθητών, από την ακοή έως την γεύση και είναι αναπόφευκτη 

λοιπόν η κατάκτηση της γνώσης .  

Στην διαδρομή του γυρισμού , οι μαθητές-ρεπόρτερ θα έχουν τον χρόνο να 

συγκεντρώσουν τις εμπειρίες των συμμαθητών τους έτσι ώστε να 

συμπεριληφθούν στο άρθρο της σχολικής εφημερίδας. 

Επεξεργασία μετά την εκδρομή  

3η διδακτική ώρα (45 λεπτά) 

Η ώρα θα ξεκινήσει με συζήτηση της εμπειρίας των μαθητών. Τα παιδιά θα 

αναφέρουν εάν τους άρεσε η εμπειρία και τι αποκόμισαν από αυτήν ή ακόμη εάν 

θέλουν να οργανωθούν άλλες παρόμοιες εξορμήσεις. Η συζήτηση αυτή είναι 

μείζονος σημασίας. Με την βοήθεια του εκπαιδευτικού ο οποίος καθοδηγώντας 

με ερωτήματα, όπως τι τους άρεσε περισσότερο ή τους έκανε εντύπωση, να  

δημιουργήσει ένα υγιή διάλογο και ένα κλίμα ανεκτικότητας στο οποίο κάθε 

μαθητής θα έχει βήμα να μιλήσει. Έτσι οι μαθητές θα κάνουν την αναδρομή και 

θα αναστοχαστούν πάνω σε αυτά που βίωσαν. Θα κατανοήσουν τις ιδέες ή την 

έμπνευση που μπορεί να είχαν αλλά και θα λύσουν τις απορίες που μπορεί να 

προέκυψαν (DeWitt & Storksdieck, 2008). 

 Έπειτα θα συζητηθούν τα φύλλα εργασίας. Σε αυτό το σημείο ο εκπαιδευτικός θα 

έχει την ευκαιρία να αξιολογήσει το επίπεδο της κατανόησης , να διευκρινίσει 

κάποια πράγματα ή ακόμη και να διορθώσει παρερμηνείες των μαθητών. Το 

σαραντεπεντάλεπτο θα έρθει στο τέλος του με την οργάνωση του σχολικού 
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άρθρου. Ο εκπαιδευτικός θα ασχοληθεί μόνο με την ιστορική προσέγγιση του, 

δηλαδή, θα ελέγξει εάν είναι σωστές οι ιστορικές πληροφορίες που θα 

χρησιμοποιήσουν οι μαθητές, εάν είναι έγκυρες οι πηγές που τους βοήθησαν και 

τα παιδιά θα επιλέξουν όλα τα υπόλοιπα. Έτσι το κοινό της σχολικής εφημερίδας, 

φυλλάδας ή ιστοσελίδας, δηλαδή οι γονείς, οι καθηγητές και οι μαθητές θα 

μπορέσουν να ενημερωθούν για την εμπειρία τους. 
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2. ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

 

Κατά την διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα την 

πολυπολιτσμικότητα στοχεύουμε στην εξοικείωση των μαθητών με την 

πολυπολιτισμική χροιά του Ρεθύμνου αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Οι μαθητές 

θα γνωρίσουν έννοιες όπως η πολυπολιτισμικότητα, κουλτούρα, ρατσισμός, 

παραδόσεις και αργότερα θα τα συνδέσουν με την ιδιαίτερη τους πατρίδα. Το 

Ρέθυμνο είναι γνωστό για τον πολυπολιτισμικό του χαρακτήρα από τα βυζαντινά 

ακόμη χρόνια. Τα παιδιά αφού εισαχθούν στο θέμα της αποδοχής και του 

εναγκαλισμού της πολυπολιτισμικότητας θα εισχωρήσουν βαθύτερα στο παρελθόν 

της πόλης τους και θα περιηγηθούν στο χαρακτηριστικό του παρελθόν και παρόν. 

Μέσα από εργασίες , μαθήματα και βιωματικές εκπαιδευτικές εκδρομές οι μαθητές 

αναμένεται να είναι πλήρως ενημερωμένοι πάνω σε αυτά τα θέματα και με περηφάνια 

να επεκτείνουν τις γνώσεις  σε αυτά.  

 

Συγκεκριμένα, το σενάριο που ακολουθεί αφορά την Γ Γυμνασίου, γύρω από την 

έννοια της πολυπολιτισμικότητας. Ο εκτιμώμενος χρόνος στην τάξη είναι 7 

διδακτικές ώρες. 

 

ΣΤΟΧΟΙ 1ΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 

1. Οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τον ενοιολογικό κύκλο της 

πολυπολιτισμικότητας 

2. Οι μαθητές να δουν και να γνωρίσουν μνημεία του Ρεθύμνου τα οποία έχουν σχέση 

με άλλους λαούς και ιδιαίτερα στο παρελθόν 

3. Οι μαθητές να βιώσουν από πρώτο χέρι και να γνωρίσουν το επάγγελμα του 

ξεναγού 

4. Οι μαθητές να δουλέψουν ομαδικά 

5. Οι μαθητές να εκτιμήσουν και να προωθήσουν την πολυπολιτισμικότητα της πόλης 

τους  
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Προετοιμασία πριν την εκδρομή 

1η διδακτική ώρα(45 λεπτά) 

Σε αυτήν την συνάντηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Όψεις της 

πολυπολιτισμικότητας στο Ρέθυμνο από το παρελθόν ως σήμερα», οι μαθητές θα 

εισαχθούν στα θέματα που γυρίζουν γύρω από την έννοια της πολυπολιτισμικότητας 

μέσω ενός ερεθίσματος που θα δημιουργήσει ο εκπαιδευτικός , το οποίο θα οδηγήσει 

σε συζήτηση.  

Αρχικά, θα προβληθεί η  βραβευμένη με Όσκαρ ταινίας μικρού μήκους, ο Μαύρος 

Επιβάτης (1993). Η διάρκεια της είναι 10 λεπτά , τα οποία είναι αρκετά ώστε να 

διεγείρουν την σκέψη και να αφήσουν χρόνο για την πολύ σημαντική συζήτηση που 

πρόκειται να προκαλέσει .  

https://www.youtube.com/watch?v=UbMzN0gq9Gc 

Η ταινία διαπραγματεύεται μια κατάσταση η οποία διαδραματίζεται μέσα στο τραμ 

του Βερολίνου όπου τυγχάνει να είναι συνεπιβάτες μια ηλικιωμένη με πολύ 

συντηρητικές και ρατσιστικές απόψεις με έναν σκουρόχρωμο επιβάτη . Παρόλο που ο 

σκουρόχρωμος άντρας δεν έχει παρά μία φράση στο σενάριο ο ρόλος του είναι πολύ 

σημαντικός. Όσο η ηλικιωμένη κυρία προσπαθεί να τον προσβάλει και εκφράζει τις 

απόψεις της πάνω στους μετανάστες, ο σκουρόχρωμος άντρας στέκεται απλώς 

σιωπηλός. Στο τέλος όμως παίρνει την εκδίκηση του .  

Η μικρού μήκους ταινία δεν είναι εκπαιδευτική , η συμπεριφορά του άντρα και των 

υπόλοιπων επιβατών δεν είναι παράδειγμα προς μίμηση. Παρόλα αυτά είναι πέρα από 

ικανή να διεγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών, όπως επίσης και το συναίσθημα της 

αδικίας που συνήθως λύνει την γλώσσα τους. Επιπλέον, θα βρεθούν μπροστά σε μία 

καθημερινή κατάσταση που είναι πολύ πιθανόν να έχουν ήδη συναντήσει. Όπως και 

να έχει, ο εκπαιδευτικός θα ξεκινήσει την συζήτηση με κάποιες καθοδηγητικές 

ερωτήσεις οι οποίες αργότερα θα εξελιχθούν σε καταιγισμό ιδεών και μια συζήτηση η 

οποία θα αφορά όλη την τάξη. 

Παραδείγματα καθοδηγητικών ερωτήσεων: 

https://www.youtube.com/watch?v=UbMzN0gq9Gc


70 
 

1. Ποια είναι η άποψη σας για την συγκεκριμένη κατάσταση που βιώνει ο 

σκουρόχρωμος άντρας μέσα στο τραμ; 

2. Πως θα ορίζατε αυτού του είδους την συμπεριφορά; 

3. Τι κατάσταση επικρατούσε στο υπόλοιπο τραμ; 

4. Παρόλο που η ταινία είναι ασπρόμαυρη παρατηρήσατε ομοιογένεια στους 

ανθρώπους που επιβιβάστηκαν; Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό;   

5. Η αντίδραση του θύματος ρατσιστικής συμπεριφοράς θεωρείτε πως είναι 

παράδειγμα προς μίμηση; 

6. Έχετε βρεθεί οι ίδιοι παρόντες σε κάποια τέτοια κατάσταση; Αν ναι τι 

κάνατε για αυτό ή τι θα μπορούσατε να κάνετε καλύτερα; 

7. Θεωρείτε ότι η χώρα μας βιώνει τέτοιου είδους καταστάσεις; 

8. Θεωρείται ότι το Ρέθυμνο είναι μια πολυπολιτισμική περιοχή και αν ναι τι 

θέση έχουν οι άνθρωποι διαφορετικών κουλτούρων ;  

Όπως γίνεται αντιληπτό , οι τελευταίες ερωτήσεις του εκπαιδευτικού πορεύονται σε 

μια πιο συγκεκριμένη περιοχή που ανήκει στην κύρια θεματολογία του εκπαιδευτικού 

προγράμματος.  

 

Ο εκπαιδευτικός σε αυτό το σημείο μπορεί να προσθέσει ερωτήσεις όπως:  

Α)Πιστεύετε ότι εναγκαλίζεται η πολυπολιτισμικότητα στην πόλη μας;  

Β) Πιστεύετε ότι είναι ενημερωμένοι οι κάτοικοι του Ρεθύμνου πάνω σε αυτά τα 

θέματα; 

Γ) Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση;  

Οι μαθητές, σε αυτό το σημείο, θα αρχίσουν να εκφράζουν ιδέες οι οποίες θα 

οργανώσουν ουσιαστικά τα δρώμενα του εκπαιδευτικού προγράμματος. Με αυτόν 

τον τρόπο ο εκπαιδευτικός καταλαβαίνει το ενδιαφέρον των μαθητών και προς τα πού 

κινείται ώστε να διαμορφώσει τη διδασκαλία του πάνω σε αυτό και να έχει το 

μέγιστο αποτέλεσμα. Σε αυτό το σημείο θα γίνει και η πρώτη πρόταση για την 

εκπαιδευτική εκδρομή στα μνημεία της παλαιάς πόλης του Ρεθύμνου. Ο 

εκπαιδευτικός θα χρειαστεί χρόνο για να την οργανώσει. Εδώ θα δει και το 

ενδιαφέρον τους πάνω στο θέμα.  Η διδακτική ώρα θα τελειώσει με το τέλος της 

συζήτησης.  
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2η διδακτική ώρα 

Η δεύτερη διδακτική ώρα, σε συνέχεια της πρώτης, θα κινηθεί γύρω από την ιστορία 

του Ρεθύμνου. Από τα βυζαντινά χρόνια ακόμη και λόγω των ιστορικών γεγονότων 

που συνέβαιναν, το Ρέθυμνο είναι μια πολυπολιτισμική πόλη. Συνδυάζει οθωμανικά 

και Βενετσιάνικα στοιχεία από την κουλτούρα και τις παραδόσεις των πολιτών του 

μέχρι την αρχιτεκτονική της πόλης και τα μνημεία του. Το μάθημα θα ξεκινήσει 

λοιπόν με μία σύντομη  περιήγηση σε αυτούς τους πολιτισμούς που το έχουν 

επηρεάσει ανά τους αιώνες.  

Θα γίνει μία ιστορική αναδίφηση του Ρεθύμνου μέσω ενός εκπαιδευτικού βίντεο που 

έχει δημιουργηθεί ειδικά πάνω σε αυτήν. Το βίντεο διάρκειας 20 λεπτών , είναι 

διαδραστικό μέσω ερωτήσεων που γίνονται στα παιδιά. Επιπλέον περιέχει τα 

αρχαιολογικά μνημεία που θα ακολουθηθούν στην εκδρομή που επέρχεται. Τέλος, θα 

έχει αρκετό ενδιαφέρον για τα παιδιά λόγω της χρήσης animation όπου ο Τεν-τεν και 

η Μιλού ο σκύλος του κάνουν μια βόλτα στο Ρέθυμνο και μας εξηγούν την ιστορία 

των σημαντικότερων από τα μνημεία του. 

https://www.youtube.com/watch?v=u9UnOlyCr6w 

Το βίντεο τελειώνει λίγο πριν την ελληνική επανάσταση σε αυτό το σημείο είναι 

καλό ο εκπαιδευτικός να προσθέσει κάποιες βασικές πληροφορίες ώστε να καλύψει 

το κενό των μαθητών. 

Το 1821 με την ελληνική επανάσταση , παρόμοια επεισόδια άρχισαν να συμβαίνουν 

και στην Κρήτη, επαναστάσεις που κατέληγαν σε λεηλασίες και σφαγές από τους 

Τούρκους διαδραμάτισαν ακραία γεγονότα. Οι Τούρκοι τρομοκρατημένοι από την 

ελληνική επανάσταση άρχισαν να χρησιμοποιούν τις ίδιες τακτικές και στην Κρήτη. 

Αυτές οι βίαιες αλληλεπιδράσεις τελείωσαν με την ανεξαρτητοποίηση του νησιού το 

1897. Τότε η πόλη του Ρεθύμνου αλλά και τα γύρω περίχωρα ξεκίνησαν να ακμάζουν 

ξανά.  

Στην σημερινή πολυπολιτισμικότητα του Ρεθύμνου αλλά και όλης της Κρήτης 

συνέβαλε η ανταλαγή πληθυσμών με την συνθήκη της Λοζάνης. Από το 1922-1923 

πρόσφυγες της Μικρασιατικής καταστροφής κατέφθασαν στο νησί ψάχνοντας για μια 

νέα πατρίδα. Η ένταξη τους, αν και δύσκολη, είχε άρτια αποτελέσματα, σήμερα 

μάλιστα το 1/3 του νησιού έχει μικρασιατικές ρίζες.  

https://www.youtube.com/watch?v=u9UnOlyCr6w
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Όλα τα παραπάνω γεγονότα , όλοι οι επισκέπτες και κατακτητές οι οποίοι πέρασαν 

από το νησί αυτό, άφησαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο το στίγμα τους. Από τις 

παραδόσεις και τις καθημερινές συνήθειες μέχρι την αρχιτεκτονική και τα μνημεία η 

πόλη του Ρεθύμνου αλλά και όλο το νησί είναι ένα κράμα διαφόρων πολιτισμών . 

Πολλά από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης του Ρέθυμνου, αλλά και ολόκληρη 

η παλιά πόλη του, είναι προσβάσιμα για το κοινό σήμερα. Επιπλέον είναι μέρη της 

καθημερινότητας του.  

Τελειώνοντας την εισήγηση ο εκπαιδευτικός θα δημιουργήσει μια συζήτηση πάνω 

στα παραπάνω θέματα. Τα παιδιά θα μπορούν να προσθέσουν πληροφορίες σε αυτά 

που ειπώθηκαν και να κάνουν ερωτήσεις σε όλη την διάρκεια του μαθήματος. 

Κατόπιν , ο εκπαιδευτικός θα ζητήσει από τους μαθητές να αναφέρουν κάποια από τα 

μνημεία του Ρεθύμνου που γνωρίζουν και αναφέρονται στις χρονικές περιόδους που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Αυτή θα είναι και μια εισαγωγή στην πρώτη εκπαιδευτική 

εκδρομή που θα πάνε τα παιδιά.  

Η παλιά πόλη του Ρεθύμνου, όπως είδαμε, είναι γεμάτη από τέτοια μνημεία τα οποία 

λογικά θα αναφέρουν οι μαθητές. Συζητώντας πάνω σε αυτά ο εκπαιδευτικός θα 

αναφερθεί στην ιδέα της εκδρομής ώστε να τα δούμε από κοντά αλλά και να τα 

γνωρίσουμε βαθύτερα. Η θετική απάντηση είναι αναμενόμενη, είναι άλλωστε 

δεδομένο ότι οι μαθητές βρίσκουν περισσότερο ενδιαφέρουσα μία διδασκαλία όταν 

γίνεται σε εξωτερικούς χώρους καθώς γίνεται πιο αληθινή (DeWitt & Storksdieck, 

2008). Σε αυτή την περίπτωση ο εκπαιδευτικός θα ανακοινώσει στα παιδιά την 

προετοιμασία που θα πρέπει να γίνει ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί η εξόρμηση 

αυτή.  

Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες των δύο ή τριών ή και περισσότερων ατόμων 

ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών στην τάξη , οι οποίες θα είναι ανομοιογενείς 

πρωταρχικά σε πολιτισμικό επίπεδο και δευτερεύοντα σε φύλο και επίπεδο μάθησης. 

Η αρμοδιότητα τους θα είναι η οργάνωση παρουσιάσεων με τις πιο ενδιαφέρουσες 

από τις πληροφορίες τους πάνω στα συγκεκριμένα μνημεία που θα δώσει ο 

εκπαιδευτικός. Κάθε μαθητής της ομάδας θα πρέπει να ετοιμάσει ένα κομμάτι έτσι 

ώστε να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη ολιγόλεπτη παρουσίαση πάνω στο 

εκάστοτε μνημείο. Οι μαθητές λοιπόν θα πάρουν την θέση του ξεναγού , θα 

λειτουργήσουν ομαδικά και αναπόφευκτα θα μάθουν αλλά και θα διδάξουν.  
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Η επιλογή του μνημείου της κάθε ομάδας θα γίνει αφού ο εκπαιδευτικός δείξει στα 

παιδιά ένα κολάζ με φωτογραφίες ώστε τα παιδιά να έχουν μια εικόνα. Εάν οι ομάδες 

τύχει και δεν συγκρουστούν στις προτιμήσεις τους τότε θα πάρουν το μνημείο που 

διάλεξαν , εάν όμως υπάρχει σύγκρουση απόψεων θα γίνει κλήρωση. Είναι 

απαραίτητο οι μαθητές να μπουν σε διαδικασία συζήτησης καθώς ήδη από αυτήν την 

δραστηριότητα ξεκινά ένα από τα κυριότερα θετικά στοιχεία των εκπαιδευτικών 

εκδρομών , η κοινωνικοποίηση. Μπαίνοντας σε ομάδες και συζητώντας ποιο θέμα θα 

επιλέξουν , τι θα πουν κτλ. καταφέρνουν να φτάσουν σε αυτό ακριβώς το ζητούμενο 

(Behrendt & Franklin, 2014). 

  

Τζαμί του Ιμπραήμ Χαν                                                             Ενετικό φρούριο- 

Φορτετζα 

      

 

Αιγυπτιακός φάρος-Ενετικό Λιμάνι                                                                Κρήνη 

Rimondi 
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Νερατζέ Τζαμί                                                                             1ο Δημοτικό 

Ρεθύμνου-Τούρκικο 

 Μεγάλη πύλη –porta guora 

  

Τζαμί Καρά Μουσά Πασσά                                                       Τζαμί της Βαλιντέ 

Για το επόμενο μάθημα θα πρέπει όλα τα μέλη της ομάδας να φέρουν το κομμάτι που 

τους αναλογεί στην τάξη έτσι ώστε να συζητηθεί με τον εκπαιδευτικό για τυχόν 

διορθώσεις αλλά και με την ομάδα για τις τελευταίες λεπτομέρειες της παρουσίασης 

τους.  
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3η Διδακτική ώρα 

Αυτή η διδακτική ώρα θα ξεκινήσει με τις εργασίες των μαθητών. Η κάθε ομάδα 

ξεχωριστά θα συζητήσει με τον εκπαιδευτικό τις πληροφορίες που βρήκε και τις ιδέες 

ξενάγησης που έχει . Ο εκπαιδευτικός θα περάσει από κάθε ομάδα ξεχωριστά ώστε να 

συζητήσει τις παραπάνω πληροφορίες. Εν όσο ο εκπαιδευτικός θα ασχολείται με την 

μία ομάδα, οι υπόλοιπες θα έχουν τον χρόνο να οργανωθούν και να συζητήσουν 

θέματα των ξεναγήσεων τους.  

Η παραπάνω διαδικασία θα διαρκέσει περίπου 15-20 λεπτά. Την υπόλοιπη ώρα θα 

γίνει η ενημέρωση σχετικά με την εκδρομή. Ο εκπαιδευτικός θα ενημερώσει τα 

παιδιά για το πρόγραμμα , την σειρά επίσκεψης των μνημείων , τον χρόνο που θα 

κρατήσει η επίσκεψη . Επιπλέον , θα ενημερωθούν για όλες τις υπόλοιπές 

λεπτομέρειες όπως επίσης για την συμπεριφορά που αναμένεται να έχουν. Τέλος, θα 

συζητηθούν οι στόχοι της εκδρομής με κυριότερο από όλους τον εναγκαλισμό της 

πολυπολιτισμικότητας αλλά και όσους στόχους θα θέσουν οι ίδιοι οι μαθητές έτσι 

ώστε να έχουν και τον χρόνο να κάνουν μετατροπές στις παρουσιάσεις τους εάν αυτό 

χρειάζεται.  

Τέλος, ο εκπαιδευτικός θα συμβουλεύσει τους μαθητές να φορέσουν αθλητικά ή 

άνετα παπούτσια καθώς η εκδρομή θα αποτελείται από μια μεγάλη βόλτα στην 

παλαιά πόλη του Ρεθύμνου. Επιπλέον, όλοι οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους 

μπουκαλάκια με νερό σε κάθε περίπτωση  και καπέλο σε περίπτωση ηλιοφάνειας.  

Προετοιμασία καθηγητή 

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική εκδρομή θα ακολουθήσει τα βήματα της 

προηγούμενης. Ο εκπαιδευτικός που την διοργανώνει πέρα από τις γραφειοκρατικές 

διαδικασίες (Rudmann, 1994) που θα πρέπει να ακολουθήσει ώστε η εκδρομή να 

είναι νόμιμη, θα πρέπει και πάλι να συνεννοηθεί με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς 

του σχολείου, τον σύλλογο γονέων και φυσικά την διεύθυνση. Η συγκεκριμένη 

εξόρμηση θα πρέπει οπωσδήποτε να συμβαδίζει με τις σωστές καιρικές συνθήκες. Ο 

καιρός θα πρέπει να μην είναι βροχερός αλλά ούτε και με πολύ υψηλές θερμοκρασίες 

ή με καιρικές συνθήκες που μπορεί να φανούν επικίνδυνες με λάθος διαχείριση και 

φυσικά μπορούν να αποτελέσουν τον λόγο για να ακυρωθεί μια εκδρομή. 

Κατά την διάρκεια 
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Ημέρα της εκδρομής (1η εκπαιδευτική επίσκεψη 2ου σεναρίου) 

Η ημέρα της εκδρομής θα ξεκινήσει από την πρώτη σχολική ώρα. Οι μαθητές θα 

μεταβούν στην παλαιά πόλη του Ρεθύμνου όπου και βρίσκονται όλα τα μνημεία του 

ενδιαφέροντος τους. Εκεί, ο εκπαιδευτικός θα έχει προετοιμάσει και θα μοιράσει έναν 

χάρτη της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου με σημειωμένα όλα τα μνημεία ενδιαφέροντος 

έτσι ώστε να γνωρίζουν που βρίσκονται, να σημειώνουν πάνω του, αλλά και σε 

περίπτωση που κάποιος μαθητής χαθεί από το υπόλοιπο γκρουπ να γνωρίζει πώς να 

φτάσει στους υπόλοιπους.  Ο ίδιος χάρτης θα έχει σταλεί και ηλεκτρονικά στα παιδιά 

την προηγούμενη μέρα σε περίπτωση που προτιμούν την ψηφιακή μέθοδο.  

Όσον αφορά την αφάνεια ενός παιδιού , όλη η τάξη θα είναι προετοιμασμένη για 

αυτό. Καταμέτρηση μαθητών θα γίνει πρώτη φορά πριν να ξεκινήσει η τάξη και θα 

γίνεται επαναλαμβανόμενα σε κάθε σημείο ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση που κάποιο 

παιδί έχει αργήσει το επόμενο σημείο θα είναι το μέρος συνάντησης όπου το γκρουπ 

θα βρίσκεται μέχρι ο μαθητής να καταφθάσει. Φυσικά αυτό αναφέρεται σε ένα 

διάστημα πέντε λεπτών. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής λείπει για αρκετή ώρα η 

αντιμετώπιση θα είναι διαφορετική με βάση το πρωτόκολλο.  

 

Όπως φαίνεται και στο χάρτη τα μνημεία της επίσκεψης είναι το ωδείο Ρεθύμνου  ή 

αλλιώς Νερατζέ Τζαμί, το Τέμενος  Βελή Πασά – Μασταμπά , ο Μιναρές Βαλιδέ 

Σουλτάνα, το Τέμενος  Ιμπραήμ Χαν, το Τούρκικο Σχολείο δηλαδή το 1ό Δημοτικό 

Σχολείο, η Κρήνη Rimondi, η Λότζια , το Ενετικό λιμάνι και ο Αιγιπτιακός Φάρος, 
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Φορτέτσα και η Πύλη Φορτέτσας ή αλλιώς Ριβελίνο, η Μεγάλη Πόρτα, η Εκκλησία 

Santa Maria γνωστή και ως Νερατζέ τζαμί Ωδείο, και τέλος Μονή Αγίας Βαρβάρας 

που παλαιότερα ήταν το  Τζαμί Καρά Μουσά Πασά.  Είναι ξεκάθαρο από τις 

ονομασίες τους ότι τα παραπάνω αποτελούν οθωμανικά και βενετσιάνικα μνημεία 

που τονίζουν την πολυπολιτισμική χροιά του Ρεθύμνου και ιδιαίτερα στο παρελθόν. 

Κάθε ομάδα έχει αναλάβει την ξενάγηση της υπόλοιπης τάξης σε ένα από αυτά. Ο 

στόχος είναι τα παιδιά να έχουν βρει και να τονίσουν τα πολυπολιτισμικά στοιχεία, 

να δείξουν πως αυτά έχουν εξελιχτεί πλέον ως καθημερινά στοιχεία της πόλης, είτε 

την έχουν επηρεάσει είτε όχι, και με ποιους τρόπους. Επιπλέον μπορούν να τονιστούν 

διαφορές στην θρησκεία , το πολίτευμα την κυριαρχία τα οποία έχουν σημαδέψει την 

πόλη. 

Το κυρίως μέρος της εκδρομής θα αποτελείται από έναν μεγάλο περίπατο στην 

παλαιά πόλη του Ρεθύμνου . Η τάξη θα ξεκινήσει από το τζαμί του Καρά Μουσά 

Πασά όπου και θα γίνει η πρώτη ξενάγηση .  Για το συγκεκριμένο μνημείο 

αναμένονται να ακουστούν πληροφορίες όπως η προέλευση του ονόματος του , η 

οποία ανάγεται στον διοικητή των τουρκικών ναυτικών επιχειρήσεων το 1646 αλλά 

και η προηγούμενη θέση που είχε το μνημείο επί ενετοκρατίας, όποτε και ήταν 

εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας. Μια τέτοια πληροφορία και με την κατάλληλη 

παρουσίαση θα τονίσει τις θρησκείες που έχουν περάσει από το Ρέθυμνο και τις 

πολιτισμικές διαφορές. Επιπλέον καλό είναι σε αυτό αλλά και σε όλα τα μνημεία να 

γίνει  λόγος και για την αρχιτεκτονική, για κομμάτια τέχνης που μπορεί να 

εμπεριέχονται και όποιο άλλο στοιχείο μπορεί να δείξει στοιχεία άλλου πολιτισμού. 

Θα φανεί εν τέλει ότι οι Ρεθυμνιώτες αλλά και γενικότερα οι Κρητικοί έχουν πλέον 

αυτά τα στοιχεία ριζωμένα στον πολιτισμό τους παρόλο που είναι πρωτότυπα άλλων 

λαών και τα χρησιμοποιούν ίσως και μέχρι σήμερα.  

 Η δεύτερη στάση θα είναι το Τζαμί της Βαλιδέ ή αλλιώς  Τουρχάν Χαντιζέ. Σε αυτό 

το μνημείο δεν μπορούν παρά να αναφερθούν μερικές πληροφορίες για την γυναίκα 

που έδωσε το όνομα της σε αυτό η οποία ήταν μέρος του χαρεμιού του σουλτάνου 

Ιμπραήμ και του χάρισε ένα παιδί τον Μεχμέτ Δ’ παίρνοντας  έτσι την θέση της 

βασιλομήτορος . Η Τουρχααν Χαντιζέ ίδρυσε και το Τούρκικο δημοτικό σχολείο που 

θα δούμε αργότερα.  Το τζαμί αυτό είναι κλασσικό σημείο στίξης της οθωμανικής 

κυριαρχίας καθώς ιδρύθηκε λίγα μόνο χρόνια μετά την κατάληψη  του Ρεθύμνου. 

Μέσα στα υπόλοιπα στοιχεία που θα επιλέξουν οι μαθητές να παρουσιάσουν υπάρχει 
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και η επίγραφή που είναι χαραγμένη στο τζαμί. Μία φράση από το Κοράνι η οποία 

μεταφράζεται σε : Όσες φορές ο Ζαχαρίας επισκεπτόταν το κελί της Μαριάμ. Αυτή η 

φράση είναι πολύ σημαντική για την παρουσίαση διότι μπορεί να ενώσει τις δύο 

θρησκείες την μουσουλμανική και την χριστιανική καθώς αναφέρεται στον Ζαχαρία 

τον αρχιερέα ο οποίος πήρε την Παναγία από τους γονείς της και αργότερα έγινε και 

πατέρας του Προδρόμου.  

Προχωρώντας στην Τίτου Πετυχάκη θα συναντήσουμε την Μεγάλη πόρτα του 

Ρεθύμνου. Η δεύτερη ονομασία της είναι πύλη Guora , από τον ρέκτρορα  Jocopo  

Guoro , ένα όνομα που ήδη μας προδιαθέτει ότι  για την βενετσιάνικη προέλευση της.  

Είναι η είσοδος η οποία οδηγεί στα σημαντικότερα μνημεία του της πόλης . Ένα από 

τα σημαντικότερα σημεία τα οποία αποκαλύπτουν την προέλευση της πέραν του 

ονόματος είναι το ανάγλυφο λιοντάρι του Αγίου Μάρκου το οποίο ήταν το σύμβολο 

των Ενετών.  Η Μεγάλη πόρτα αυτή ακλουθώντας τον δρόμο της θα οδηγήσει τα 

παιδιά στο 1ο Δημοτικό σχολείο του Ρεθύμνου, το τούρκικο σχολείο. Αυτό που 

πρωτύτερα αναφέρθηκε ότι ίδρυσε η Βαλιντέ. Η μαρμάρινη επιγραφή του στο ανώφλι 

μαρτυρά ότι χτίστικε από τον Κλάψα Εδεχέμ Μπέη, εκεί γράφει χαρακτηριστικά « 

Αυτό το σχολείο το έκαμε ο Κλάψας Εδεχέμ Μπέης και το  δώρισε στην Παιδία για 

να διαβάζουν τα θηλυκά παιδιά. Οι επισκέπτες και αυτοί που θα διδάξουν ας εύχονται 

για της σωτηρία μου 1210 μήνας Μουχαρέμ». Η παράκληση αυτή όπως και οι 

κατάρες είναι ένα κλασσικό μοτίβο από τα βυζαντινά ακόμη χρόνια. 

Χρησιμοποιούνταν από τους αντιγραφείς αλλά και τους κατόχους βιβλίων από 

χριστιανούς και όχι μόνο έτσι ώστε να εκλάβουν μια ανταμοιβή για το λειτούργημα 

τους ή σε αντίθετη περίπτωση να σταματήσουν κάποιον από το να δανειστεί ένα 

αντικείμενο και να μην το επιστρέψει. Σε μια μόνο λοιπόν επιγραφή, η ομάδα των 

μαθητών που θα έχει αναλάβει το συγκεκριμένο μνημείο μπορεί να δείξει , όχι μόνο 

την επιρροή των Οθωμανών στο Ρέθυμνο αλλά και την επιρροή που δέχτηκαν οι ίδιοι 

από το πάλαι ποτέ Βυζάντιο.  

Τα παιδιά τώρα θα κατηφορίσουν και πάλι την κεντρική οδό του Τίτου Πετυχάκη 

ώστε να φτάσουν στο Νερατζέ τζαμί και το Ωδείο του Ρεθύμνου. Ο ναός αυτός 

κατασκευάστηκε αρχικά από τους Ενετούς ως καθολικός ναός αφιερωμένος στην 

Santa Maria , το 1646 όμως με την οθωμανική κυριαρχία, αυτό μετατράπηκε σε 

τζαμί. Στο παρεκκλήσι του ναού λειτουργούσε βιβλιοθήκη το 1887 όμως η Τούρκικη 

Δημογεροντία ανέθεσε στον Γεώργιο Δασκαλάκη να κάνει τα μηχανικά σχέδια για να 
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αναγερθεί ένας επιβλητικός μιναρές και έτσι έγινε. Παρόλα αυτά το 1925 με την 

συνθήκη της Λωζάνης και την ανταλλαγή πληθυσμών μετατράπηκε σε εκκλησία 

αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο. Πλέον χρησιμοποιείται ως Ωδείο. Το συγκεκριμένο 

μνημείο είναι ένα κράμα των πολιτισμών και των θρησκειών που επηρέασαν την 

Κρητική κουλτούρα και παράδοση , γεγονός που φαίνεται και από την ιστορία του.  

Μερικά μέτρα νοτιότερα θα βρεθούμε στην πλατεία Rimondi όπου βρίσκεται η 

ενετική κρήνη Rimondi η οποία πήρε το όνομα της από τον διοικητή Αλβίζε Rimondi 

. Κατασκευασμένη το 1626 έδινε και πάλι μέσα από την χαρακτηριστική 

λεοντοκεφαλή νερό στην πόλη. Οι Οθωμανοί έβαλαν και εκεί την προσθήκη τους με 

έναν τρούλο που την προστάτευε . Σήμερα μπορούμε να διακρίνουμε μόνο μερικά 

από τα υπολείμματα του.  Κατόπιν της κρήνης Rimondi ,  ο περίπατος θα μας 

οδηγήσει στο ενετικό λιμάνι εκεί βρίσκεται ο διάσημος Αιγυπτιακός φάρος, άλλο ένα 

απομεινάρι διαφορετικού πολιτισμού. Ο φάρος αυτός φτιάχτηκε από τους Αιγυπτίους 

το 1830 όταν είχε παραχωρηθεί η Κρήτη στους Αιγυπτίους από τους Οθωμανούς. 

Σήμερα ο φάρος αυτός δεν λειτούργει παρόλα αυτά είναι ένα μνημείο που εκτιμάται 

βαθύτατα από ντόπιους και τουρίστες.  

Πλησιάζοντας στο τέλος του περιπάτου θα φτάσουμε στους τελευταίους δύο 

προορισμούς, την Φορτέτζα του Ρεθύμνου και το τζαμί του Ιμπραήμ Χαν. Το τζαμί 

του Ιμπραήμ Χαν βρίσκεται στο κέντρο της Φορτέτζας χτισμένο το 1583 από τους 

ενετούς για να λειτουργήσει ως ναός αφιερωμένος στον Αγιο Νικόλαο. Το 1646 με 

την τουρκική κυριαρχία μετατράπηκε σε τζαμί αφιερωμένος τον ομώνυμο σουλτάνο 

και προστέθηκε ο μεγάλος θόλος. Γύρω του υψώνεται το ενετικό κάστρο Φορτέτσα , 

και πάλι από το όνομα του μαρτυρείται η προέλευση του. Είναι το γνωστότερο 

μνημείο του Ρεθύμνου. Στην πλατεία του είναι η κατοικία του ρέκτορα ή αλλιώς 

διοικητή της περιοχής κατά τον 16ο αιώνα , το Palazzo Publico. Εκεί βρίσκεται και το 

πολυγωνικό οχυρό που σήμερα στεγάζει το αρχαιολογικό μουσείο.  Η Φορτέτσα ήταν 

το διοικητικό και θρησκευτικό κέντρο του Ρεθύμνου , αμέτρητοι άνθρωποι του 

παρελθόντος περιπλανήθηκαν, δούλεψαν και έζησαν εκεί. Μια επίσκεψη σε αυτή σε 

γυρνά σίγουρα στο παρελθόν και σου επιτρέπει να αφουγκραστείς τον πολιτισμό και 

την κουλτούρα του παρελθόντος.  

Αυτή θα είναι και η τελευταία στάση . Τα παιδιά θα έχουν περιηγηθεί και ανακαλύψει 

από πρώτο χέρι τα πολιτισμικά μνημεία της πόλης τους, επιπλέον θα έρθουν σε 
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επαφή με το επάγγελμα του ξεναγού μέσω του οποίου θα μάθουν σε βάθος την 

ιστορία και το υπόβαθρο των μνημείων που θα παρουσιάσουν. Επιπλέον θα γίνουν 

για λίγο ιστορικοί καθώς θα κληθούν να συγκρίνουν και να συσχετίσουν εικόνες , 

πληροφορίες και γεγονότα από διαφορετικές περιόδους του παρελθόντος και 

παρόντος. Τέλος θα έχουν συνειδητοποιήσει τα υλικά της συνταγής των παραδόσεων 

, της θρησκείας, της κουλτούρας, της ιστορίας της πόλης τους. Με αυτόν τον τρόπο 

θα μάθουν να εκτιμούν και να ανακαλύπτουν την αισθητική στην ανομοιογένεια. 

Όσον αφορά την στάση του εκπαιδευτικού πάνω στις ξεναγήσεις των μαθητών , 

αυτός θα είναι απλός παρατηρητής. Θα είναι βέβαια από πριν πλήρως ενημερωμένος 

πάνω στα μνημεία και την ιστορία τους . Παρόλα αυτά θα αφήσει τα παιδιά να 

λειτουργήσουν μόνα, παρά μόνο στο τέλος της παρουσίασης θα διορθώσει κάποιο 

πολύ σημαντικό λάθος ή μπορεί να προσθέσει κάποια σημαντική πληροφορία που να 

αφορά τους στόχους της εκδρομής. 

Οι εκπαιδευτικές εξορμήσεις σε εξωτερικούς χώρους της καθημερινότητας των 

μαθητών, παρέχουν τη δυνατότητα στους ίδιους να έρθουν σε επαφή με αντικείμενα 

και καταστάσεις που δεν μπορούν να αναπαραχθούν εντός της σχολικής αίθουσας, 

και με την αλληλεπίδραση με αυτά, να κατακτήσουν έννοιες και να δημιουργήσουν 

προσωπικά νοήματα (Behrendt & Franklin, 2014). 

 

Επεξεργασία στην τάξη και προετοιμασία της δεύτερης επίσκεψης 

Στόχοι 2ης εκπαιδευτικής εκδρομής 

1. Οι μαθητές να γνωρίσουν την κουλτούρα και τον πολιτισμό των Ινδών 

2. Οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με την Ινδική κοινότητα του Ρεθύμνου  

3. Οι μαθητές να σεβαστούν και να εκτιμήσουν την πολυπολιτισμικότητα του 

τόπου τους 

4. Οι μαθητές να αναγνωρίσουν τις ομοιότητες του παρελθόντος και του 

παρόντος σε σχέση με την πολυπολιτισμικόητα  

5. Οι μαθητές να συνεργαστούν ομαδικά  

6. Οι μαθητές να εξασκήσουν την κριτική τους σκέψη  

7. Οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με διαφορετικές θρησκείες και τους τρόπους 

που λατρεύονται 
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8. Οι μαθητές να κοινωνικοποιηθούν με έναν διαφορετικό πολιτισμό 

Μετά την εκδρομή: 1η διδακτική ώρα προετοιμασίας για την επόμενη(45 λεπτά) 

Το επόμενο μάθημα μετά την εκδρομή θα ξεκινήσει με συζήτηση πάνω στην πρότερη 

εξόρμηση (Kisiel, 2003˙ DeWitt και Osborne, 2007). Ο εκπαιδευτικός θα ζητήσει από 

τους μαθητές να αναφέρουν πράγματα τα οποία τους ενθουσίασαν από αυτήν την 

εμπειρία, πως τους φάνηκε η γνωριμία τους με το επάγγελμα του ξεναγού, τι 

αποκόμισαν από αυτήν , εάν έμαθαν καινούρια πράγματα για την πόλη τους και την 

σχέση της με την πολύπολιτισμικότητα. Εφόσον γίνει μια εκτεταμένη συζήτηση πάνω 

σε αυτό το θέμα, ο εκπαιδευτικός θα θέσει ως ιδέα την τελική δράση του 

εκπαιδευτικού προγράμματος  και αυτήν με την οποία θα περάσουν τις γνώσεις τους 

στο υπόλοιπο σχολείο με σκοπό να μεταλαμπαδεύσουν και στους υπόλοιπους 

μαθητές και καθηγητές τα συναισθήματα τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους.  Αυτό θα 

γίνει μέσω μια έκθεσης με θέμα την πολυπολιτισμικότητα του Ρεθύμνου και βασική  

χώρα την Ινδία. 

Το Ρέθυμνο έχει μια αρκετά μεγάλη κοινότητα Ινδών η οποία αποτελείται από 800 

περίπου κατοίκους, πλήρως ενσωματωμένους στην κοινωνία. Είναι επόμενο και αυτοί 

όπως και οι προηγούμενοι πολιτισμοί που πέρασαν από το Ρέθυμνο να αφήσουν το 

στίγμα τους στην κουλτούρα της πόλης σε μακροχρόνιο επίπεδο.  Για να 

πραγματοποιηθεί η έκθεση αυτή οι μαθητές θα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι 

πάνω στην ινδική κουλτούρα και ιδιαίτερα της κοινότητας των Ινδών του Ρεθύμνου. 

Η έκθεση θα αποτελείται από φωτογραφικό υλικό, αντικείμενα και κείμενα που θα 

αφορούν όλη την διαδικασία της εκδρομής αλλά και πληροφορίες από τις εργασίες 

που θα κάνουν οι μαθητές. 

Για να ενημερωθούν οι μαθητές πάνω στο θέμα του πολιτισμού και της κουλτούρας 

των Ινδών δεν θα γίνει μια απλή εισήγηση από τον καθηγητή αλλά ολοκληρωμένες 

εργασίες από τους ίδιους τους μαθητές οι οποίες θα παρουσιαστούν στο μάθημα και 

θα μοιραστούν διαδικτυακά σε όλα τα παιδιά ώστε να μπορέσουν να τις μελετήσουν. 

Οι μαθητές θα χωριστούν πάλι σε ομάδες με τον ίδιο τρόπο που χωρίστηκαν και 

πρωτύτερα, η κάθε ομάδα θα αναλάβει μια θεματική ενότητα του πολιτισμού των 

Ινδών.  Κάποια ομάδα θα αναλάβει την θρησκεία , μια άλλη τους παραδοσιακούς 

χορούς , την ένδυση και ούτω καθεξής. Τα παιδιά θα ετοιμάσουν τις παρουσιάσεις 
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τους σε ηλεκτρονική μορφή ώστε να μπορέσουν να παρουσιαστούν μέσω του 

διαδραστικού πίνακα στο υπόλοιπο τμήμα. 

Μέσω αυτής της εργασίας και της διαδικασίας της εκπαιδευτικής εκδρομής στην 

κοινότητα των Ινδών, θα είναι πλέον έτοιμοι για να ετοιμάσουν μια μουσειακή 

έκθεση η οποία θα τιμά την Ινδική κοινότητα του Ρεθύμνου αλλά και θα αποτελεί 

ενημερωτικό μέσο για τους συμμαθητές τους , τους υπόλοιπους καθηγητές και τους 

γονείς. Τέλος, οι ομάδες στις οποίες θα χωριστούν θα είναι και αυτές στις οποίες θα 

χωριστούν και στο scavenger hunt της εκπαιδευτικής επίσκεψης .  

Σε αυτό το μάθημα λοιπόν, ο εκπαιδευτικός θα ανακοινώσει στα παιδιά την 

επερχόμενη επίσκεψη στην κοινότητα των Ινδών και το τελικό project του. Επιπλέον 

θα ζητήσει από τα παιδιά στο επόμενο μάθημα να έχουν χαρτί και στυλό ώστε να 

κρατήσουν σημειώσεις καθώς θα τους φανούν πολύ χρήσιμες.  

2η διδακτική ώρα (45 λεπτά) 

Για την προετοιμασία των μαθητών για την νέα εκπαιδευτική εκδρομή και για την 

σχολική έκθεση-γιορτή θα πρέπει να γίνει μία γνωριμία με την κουλτούρα και τον 

πολιτισμό των Ινδών.  Στο μάθημα αυτό, θα παρουσιαστούν τα βασικότερα 

χαρακτηρίστηκα της Ινδικής κουλτούρας, έτσι ώστε τα παιδιά να έρθουν πιο κοντά 

και να είναι πιο ενημερωμένοι για την Ινδική κοινότητα του Ρεθύμνου. 

Αρχικά, ο εκπαιδευτικός θα αναφερθεί στους Ινδούς του Ρεθύμνου οι οποίοι 

αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της πόλης αυτής. Τα δημογραφικά 

στοιχεία μας δείχνουν ότι είναι περίπου 800 με 1000 άνθρωποι που κατάγονται από 

την συγκεκριμένη χώρα και έχουν μεταναστέψει στην πόλη του Ρεθύμνου για ένα 

καλύτερο μέλλον. Το μεταναστευτικό αυτό κύμα , ξεκίνησε το 1997 και κατέληξε σε 

αυτήν την σημερινή κοινότητα. Από συνεντεύξεις των ίδιων των ανθρώπων 

μαθαίνουμε ότι η πόλη του Ρεθύμνου τους έχει αγκαλιάσει και ότι οι ίδιοι δουλεύουν, 

προσπαθούν μάθουν ελληνικά οι ίδιοι και τα παιδιά τους έτσι ώστε να μπορούν να 

συμμετέχουν με ευκολία στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας αλλά και να 

επικοινωνούν με τους συμπολίτες τους. Ένα βασικό μέλημα των Ινδών γονέων είναι 

και η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας μιας και είναι μια από τις πιο διαδεδομένες 

στην Ινδία. 
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Η δημοτική κοινότητα και ο δήμαρχος έχουν δημιουργήσει μαθήματα ελληνικών στα 

ΚΕΠ της κοινότητας  με απώτερο σκοπό οι άνθρωποι αυτοί να έχουν δωρεάν 

πρόσβαση σε κάτι τόσο σημαντικό όσο η συνεννόηση στην γλώσσα της χώρας που 

διαμένεις. Μάλιστα, έχει σεβαστεί την θέληση τους , τα μαθήματα αυτά να 

διαχωρίζουν τις γυναίκες από τους άνδρες για παραδοσιακούς λόγους. Ο δήμος 

Ρεθύμνου στην ερώτηση για το αν αυτοί οι άνθρωποι είναι ευπρόσδεκτοι στον τόπο, 

μας απάντησε ότι όχι μόνο είναι ευπρόσδεκτοι αλλά βοηθούν στον βασικότερο 

επαγγελματικό τομέα της Κρήτης τον τουρισμό. Ελπίζει λοιπόν η διαμονή τους και 

ενσωμάτωση στην χώρα να είναι πέραν από ομαλή έτσι ώστε να δημιουργηθούν 

καλές απόψεις και από τις δύο πλευρές. Είναι άλλωστε γεγονός ότι η κοινότητα τους 

είναι φιλήσυχη , τα δημογραφικά στοιχεία δείχνουν μηδαμινά ποσοστά 

εγκληματικότητας από την κοινότητα αυτή.  

Μόλις τελειώσει η σύντομη γνωριμία με την Ινδική κοινότητα του Ρέθυμνο, ο 

εκπαιδευτικός θα κάνει μια σύντομη παρουσίαση των πολιτισμικών τους στοιχείων 

σε συνδυασμό με εποπτικά μέσα που θα φαίνονται στο διαδραστικό πίνακα. Η 

παρουσίαση θα ξεκινήσει με τον παγκόσμιο χάρτη, όπου ο εκπαιδευτικός θα ρωτήσει 

αρχικά τα παιδιά εάν γνωρίζουν που βρίσκεται η χώρα της Ινδίας, . Εάν τα παιδιά δεν 

γνωρίζουν θα την εντοπίσει ο ίδιος. Είναι καλό να αναφερθεί επίσης ότι η Ινδία πήρε 

το όνομα της από τον Ινδό ποταμό ο οποίος βρίσκεται εκεί. 

 

Ο χάρτης αυτός είναι διαδραστικός, ο εκπαιδευτικός θα τον χρησιμοποιήσει διότι 

μπορεί με αυτόν να παίξει το παιχνίδι «βρες την χώρα». Ένας-ένας οι μαθητές θα 

σηκώνονται να επιλέγουν την χώρα που πιστεύουν ή γνωρίζουν ότι είναι η Ινδία. 

Επιπλέον, επιλέγοντας την, ο χάρτης της ξεχωρίζει ξεκάθαρα μέσω του χρώματος από 
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τα υπόλοιπες χώρες http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11058. Τέλος, όλοι οι 

χάρτες που χρησιμοποιούνται και θα χρησιμοποιηθούν, είναι μέρη του φωτόδεντρου 

του κρατικού διαδικτυακού ιστότοπου , ο οποίος παρέχει έγκυρες πληροφορίες, 

ηλεκτρονικά βιβλία, ασκήσεις και παιχνίδια για όλες τις τάξεις. Με αυτόν τον τρόπο 

οι μαθητές μαθαίνουν να τον χρησιμοποιούν αλλά γνωρίζουν και τις δυνατότητες του. 

Προτρέπονται έτσι να τον επισκεφτούν στον προσωπικό τους χρόνο. 

Ο επόμενος χάρτης θα είναι πληθυσμιακός. Η Ινδία είναι η δεύτερη πολυπληθέστερη 

χώρα του κόσμου. Χρησιμοποιώντας την διδακτική τεχνική των ερωτο-απαντήσεων 

ώστε να συμμετέχουν οι μαθητές στο μάθημα, θα ρωτήσει: α)Γνωρίζετε ποιος είναι ο 

πληθυσμός της ; β) Ποια μπορεί να είναι η πρώτη πολυπληθέστερη χώρα; . Μόλις τα 

παιδιά απαντήσουν θα δούμε τον πληθυσμό την Ινδίας στον χάρτη και έπειτα θα τον 

συσχετίσουμε με την Ελλάδα και τις άλλες χώρες που μπορεί να ανέφεραν τα παιδιά 

(http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-10927) . 

 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11058
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-10927
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Μεγάλο μέρος ενός πολιτισμού και ιδιαίτερα της Ινδίας είναι και η θρησκεία.Σχεδόν 

το 80% το Ινδών πιστεύουν στον Ινδουισμό , την τρίτη πολυπληθέστερη θρησκεία 

στον κόσμο μετά τον Μουσουλμανισμό και τον Χριστιανισμό. Εδώ θα εμφανιστεί ο 

επόμενος χάρτης ο οποίος εμπεριέχει τις θρησκείες  και που αυτές λατρεύονται στα 

περισσότερα ποσοστά τους. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να δουν και να 

συγκρίνουν τις τρεις μεγαλύτερες θρησκείες  βλέποντας τα χρώματα τους στον χάρτη.  

Θα γίνει προφανές ότι η Ελλάδα και η Ινδία λατρεύουν διαφορετικές θρησκείες στα 

μεγαλύτερα τους ποσοστά και θα διεγερθεί έτσι η κριτική σκέψη . Οι μαθητές θα 

μπουν στην διαδικασία να αναρωτηθούν πως λατρεύεται μια διαφορετική θρησκεία, 

εάν υπάρχει η υποδομή για να γίνει αυτό στην χώρα τους, ποιες μπορεί να είναι οι 

εορταστικές ημερομηνίες και πως αυτές διαφέρουν για αυτούς τους ανθρώπους, τι 

είναι ο ινδουισμός. 
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(http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2798) 

Σε αυτό το σημείο ο εκπαιδευτικός θα δώσει τον λόγο στους μαθητές. Οι ομάδες που 

θα έχουν χωριστεί θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους με την σειρά που παρατίθενται 

οι πληροφορίες παρακάτω, οι οποίες είναι αντιπροσωπευτικές των πληροφοριών που 

θα πρέπει να φέρουν τα παιδιά μέσω των εργασιών τους. Σε κάθε περίπτωση ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να συμπληρώσει συμαντικά πράγματα που δεν έχουν ειπωθεί. 

Επιπρόσθετα, οι παρακάτω πληροφορίες είναι και ένα παράδειγμα για το πώς θα είναι 

το αρχείο που θα περιέχει τις εργασίες των μαθητών και θα σταλεί σε όλη την τάξη. 

Ινδουισμός 

Ο Ινδουισμός είναι μια μονοθεϊστική θρησκεία η οποία πιστεύει σε έναν 

παντοδύναμο θεό, ο οποίος παίρνει διάφορες μορφές. Μπορούμε να συγκρίνουμε τον 

Ινδουισμό με τον χριστιανισμό ,που πιθανότητα θα είναι η θρησκεία που γνωρίζουν 

καλύτερα τα παιδιά ή και πιστεύουν . Για παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί ότι οι 

χριστιανοί αναφέρονται στον Χριστό έναν άνθρωπο, παρόλα αυτά ο Χριστός είναι ο 

θεός σε μια από τις τρεις μορφές του, έτσι και οι Ινδουιστές κάνουν το ίδιο αλλά με 

περισσότερα πρόσωπα .  

Οι Ινδουιστές πιστεύουν στο κάρμα τον κύκλο δηλαδή που δημιουργούν οι πράξεις 

είτε καλές είτε κακές και τον τρόπο που απαντάει το σύμπαν σε αυτές. Ακόμη, όσον 

αφορά την μεταθάνατον ζωή, οι Ινδουιστές πιστεύουν στην μετενσάρκωση έως ότου 

τελειοποιηθούν και φτάσουν στην θέαση δηλαδή την λύτρωση από τον θεό, αυτό 

σημαίνει ότι οι άνθρωποι ξαναγιενούνται κάθε φορά που πεθαίνουν ως κάποιος άλλος 

ή κάτι άλλο ανάλογα με την προηγούμενη τους ζωή. Αυτό συμβαίνει μέχρι να είναι 

έτοιμοι ψυχικά για την λύτρωση του θεού. Επιπλέον πιστεύουν στη Ντάρμα , την 

ηθική ζωή,  την αλληλοβοήθεια.  

Στον ινδουισμό υπάρχουν πολλά ιερά κείμενα . Τα σημαντικότερα είναι οι Βέδες, οι 

οποίοι προέρχονται από αρχαίους Ινδούς σοφιστές οι οποίοι άκουσαν την φωνή του 

Θεού και προσπάθησαν να την μεταδώσουν . Επιπλέον, έχουν τα έπη τα οποία 

περιλαμβάνουν και πάλι τον λόγο του Θεού.Τους Ουπανισάδες , οι οποίοι γράφτηκαν 

από ασκητές που πλέον θεωρούνται άγιοι , για τα βιώματα τους και τις σκέψεις τους. 

Το έπος Ραμαγιάνα είναι αυτό που διδάσκει την καλοσύνη στην ανθρωπότητα , είναι 

ένα τεράστιο κείμενο που περιέχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό καταστάσεων στην ζωή 

ενός ανθρώπου και πως αυτές μπορούν να επιλυθούν παραμένοντας καλό άνθρωπος 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2798
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και άλλα αμέτρητα ιερά κείμενα που αποτελούν καθοδηγητές στην ζωή και την 

καθημερινότητα τους. 

Ο Ινδουισμός δεν πιστεύει στον παράδεισο και την κόλαση. Όπως προείπαμε 

πιστεύουν στην επαναγέννηση και την μετενσάρκωση μέχρι η ψυχή να λυτρωθεί και 

να εισέλθει στον αθάνατο κόσμο του Μπράχμαν. Εκεί θα μείνουν εις αεί λυτρωμένες. 

Το κάρμα είναι αυτό το οποίο σε ακολουθεί σε όλες τις ζωές. Οι Ινδουιστές 

πιστεύουν ότι εάν είσαι καλός άνθρωπος ακόμη και αν δεν πιστεύεις στον Θεό , 

δημιουργείς καλό κάρμα το οποίο σε ακολουθεί. Επιπλέον οι Ινδουιστές δεν 

πιστεύουν ότι οι άλλες θρησκείες είναι λανθασμένες, δεν τους ενδιαφέρει πως 

αποκαλείς τον Θεό αρκεί να είσαι κοντά του. Όσον αφορά την μετατροπή στον 

ινδουισμό , δεν υπάρχει κάποια τελετή όπως είναι η βάπτιση, εάν κάποιος θέλει και 

πιστεύει ότι είναι ινδουιστής τότε είναι. 

Οι κύριες θεότητες του ινδουισμού είναι ο Μπράχμα, ο Βίσνου και ο Σίβα. Ο 

Μπράχμα είναι ο δημιουργούς, ο Βίσνου είναι αυτός που συντηρεί και ο Σίβα είναι 

αυτός που καταστρέφει. Επιπλέον έχουμε τον Γκανέσα, που βοηθάει με τα εμπόδια 

της ζωής, μετενσαρκώσεις του Βίσνου που βοηθούν στο να ζεις και να γίνεσαι 

καλύτερος άνθρωπος και άλλοι.  

  

Θεός Μοράχμα 
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Θεός Βίσνου 

 

Θεός Σίβα 
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Θεός Γκανεσα 

Οι Ινδουιστές έχουν ναούς αφιερωμένους σε κάποιον από τις μετενσαρκώσεις του 

θεού. Μέσα στο ναό υπάρχει το άγαλμα του στο οποίο οι Ινδοί φέρονται σαν να είναι 

βασιλιάς, θα το πλένουν, του προσφέρουν δώρα και φαγητά . Γνωρίζοντας ότι το 

άγαλμα είναι μια πέτρα όμως, κάνουν αυτές τις κινήσεις προς τον θεό , όπως οι 

χριστιανοί με τις εικόνες τους. Δεν θα φιλήσουν και θα προσευχηθούν πιστεύοντας 

στο ξύλο ή όποιο είναι το υλικό της εικόνας, αλλά τον άγιο, με τον ίδιο τρόπο 

αντιμετωπίζουν  και οι ινδουιστές τα αγάλματα τους. 
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Το εσωτερικό ενός ινδουιστικού ναού 

 

Το εξωτερικό ενός πολύχρωμου ναού στην Ινδία 

Στο ινδουισμό υπάρχει μια αντίληψη ότι η γυναίκα και ο άνδρας δεν είναι ισάξιοι , 

πλέον αυτή η άποψη θεωρείται απαρχαιωμένη και γίνονται προσπάθειες να 

διαγραφτεί τελείως από την παράδοση τους.  Ένα από τα πιο διαδεδομένα στοιχεία 

του Ινδουισμού είναι το μπιντι δηλαδή η βούλα που δημιουργούν στο μέτωπο, μέσω 

της οποίας υποδηλώνεται η πίστη τους στο θεό. 

 

Το ινδουιστικό σημάδι μπιντι 
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Τέλος ο Ινδουισμός δεν έχει ιεραρχία, δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο μεσσίας- 

εφευρέτης της θρησκείας, πιστεύουν και ακολουθούν μόνο τις γραφές τους.  Υπάρχει 

ένας ιερέας, ο οποίος κάνει τις τελετές και προσέχει τον ναό παρόλα αυτά δεν 

υπάρχει κάποια σχολή καθώς δεν είναι συγκεκριμένο επάγγελμα.   

Παραδοσιακή φορεσιά 

Ιστορικά η Ινδία είναι η μητέρα της παραγωγής του μεταξιού, ένα πολυτελές είδος 

υφάσματος ακόμη και στην σημερινή εποχή. Το μετάξι μπορεί να βρεθεί και στον 

δυτικό κόσμο σε ακριβά ενδύματα. Από την άλλη, η Ινδία από αιώνες πριν, έχει 

τεράστια παραγωγή σε βαμβάκι και παράδοση στον χρωματισμό υφασμάτων, είναι 

επόμενο λοιπόν τα παραδοσιακά τους ρούχα να είναι φανταχτερά και περίπλοκα.  

Σήμερα οι περισσότεροι Ινδοί έχουν επηρεαστεί από την μόδα του δυτικού κόσμου , 

σχεδόν όλοι όμως τιμούν τις παραδοσιακές φορεσιές τους τουλάχιστον στις επίσημες 

περιστάσεις όπως οι γάμοι , οι επισκέψεις σε ναούς και άλλα.  Τα ρούχα των Ινδών 

είναι διαφορετικά ανά την περιοχή. Παρόλα αυτά κάποια από τα βασικά θα τα δούμε 

εδώ σήμερα.  

Το Σαρί είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα ενδύματα γυναικών και φοριέται σχεδόν με 

όλες τις ενδυμασίες. Είναι μια λωρίδα υφάσματος , 4-9 μέτρων η οποία τυλίγεται 

γύρω από το σώμα με διάφορους τρόπους συνήθως αφήνοντας τον έναν ώμο έξω και 

δημιουργώντας ένα πολύ φαρδύ μανίκι τύπου νυχτερίδας στο άλλο χέρι. 
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Ινδικό Sari 

Μαζί με τα σαρί συνήθως φοριούνται τα choli ένα κοντό μπλουζάκι το οποίο 

περιτριγυρίζει το σαρί . Κάτω από αυτό, μπορούμε να δούμε μακριές φούστες οι 

οποίες ονομάζονται Παβάντα. Παραδοσιακά αυτές οι μακριές κεντητές φούστες 

φοριούνται από γυναίκες ανώτερης κάστας, όσο πιο μακριά η παβάντα τόσο πιο  

υψηλή είναι η κάστα της γυναίκας που την φορά.  Οι μικρές σε ηλικία Ινδές φορούν 

τις pattu langha που είναι μια φορεσιά που αποτελείται από μπλουζάκι που μοιάζει με 

choli και φούστα ίδιου τύπου με την παβαντα. 
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Ινδικό choli και παβαντα 

 

Το παιδικό pattu langha 

Στα αντρικά ρούχα το πρώτο που μας έρχεται στο μυαλό είναι το τουρμπάνι . 

Παλιότερα τα τουρμπάνι φοριούνταν σε πολύ μεγάλα μεγέθη , που έφταναν σε ύψος 

μισού μέτρου ίσως και περισσότερο. Σήμερα πολλοί ινδοί άντρες βρίσκονται να 

φορούν το τουρμπάνι ακόμη και με δυτικού τύπου ρούχα , σε μικρότερο βεληνεκές. 

Πλέον το τουρμπάνι έχει γίνει σημείο συζήτησης και στην δυτική μόδα, πολλές 

γυναίκες διαλέγουν να το φορούν στην καθημερινότητα τους ως αξεσουάρ.  
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Αντρικό ινδικό τουρμπάνι 

Επίσης ένα ακόμη αντρικό παραδοσιακό ένδυμα της Ινδίας το οποίο φορούν και οι 

γυναίκες είναι το σαλβάρι. Τα σαλβάρι είναι πολύ φαρδιά παντελόνια τα οποία 

στενεύουν στην περιοχή της γάμπας ή του αστραγάλου. Οι άντρες συνήθως 

βρίσκονται να συνδυάζουν αυτά τα έντονα παντελόνια με Shervani ένα μακρύ 

κοστούμι που φτάνει μέχρι τα γόνατα και είναι πολύ πιθανό να φορεθεί σε επίσημες 

γιορτές ακόμη και γάμους.  

 

Σαλβάρι φορεμένο με shervani 

Η παρουσίαση των εργασιών θα συνεχιστεί στην επόμενη διδακτική ώρα. Μετά το 

πέρας της κάθε παρουσίασης οι υπόλοιποι μαθητές θα έχουν χρόνο ώστε να κάνουν 

διευκρινιστικές ερωτήσεις που μπορεί να προκύψουν. 
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3η διδακτική ώρα( 45 λεπτά) 

Αυτά τα σαράντα πέντε λεπτά θα περάσουν με την συνέχεια στην γνωριμία της 

ινδικής κουλτούρας και παράδοσης μέσω των εργασιών των μαθητών αλλά και με 

την τελευταία προετοιμασία για την εκδρομή.  

Το μάθημα θα συνεχίσει με τους παραδοσιακούς Ινδικούς χορούς. Ο χορός και η 

μουσική δεν μπορούν να παρουσιαστούν με λόγια , τουλάχιστον όχι με τέτοιον τρόπο 

ώστε να τα αντιληφθούν οι μαθητές εξ ολοκλήρου. Είναι λοιπόν θεμιτό η 

συγκεκριμένη παρουσίαση να διανθίζεται με κάποιο βίντεο ή ακόμη και παρουσίαση 

από τους ίδιου τους μαθητές.  

https://www.youtube.com/watch?v=w0gamtoWxnE 

Καλό είναι οι μαθητές ή ο εκπαιδευτικός να κάνει σαφή τον διαχωρισμό του 

διάσημου χορού μπόλιγουντ από τους παραδοσιακούς ινδικούς χορούς καθώς δεν 

αποτελεί ένα από αυτούς αλλά τον εκμοντερνισμό τους ο οποίος  έγινε διάσημος από 

τις ομώνυμες ταινίες. Αναφερόμενοι στο μπόλιγουντ μπορούμε να κάνουμε μια μικρή 

αναφορά στην τεράστια βιομηχανία ταινιών που έχει η Ινδία. Ονομάζονται 

μπόλιγουντ από την μετονομασία του αμερικάνικου Χόλυγουντ και συνήθως είναι 

παραγωγές υπερδραματικών ταινιών που μπορούν να χαρακτηριστούν και μιούζικαλ. 

Μία από τις διασημότερες ταινίες η οποία έκανε το μπόλιγουντ διάσημο είναι το slam 

dog millionaire. Μια ταινία η οποία είναι συμπαραγωγή Χόλυγουντ και μπόλιγουντ 

και αναφέρεται σε ένα φτωχό νεαρό ο οποίοw κερδίζει ένα πολύ διάσημο 

τηλεπαιχνίδι της Ινδίας.  

Φαγητό 

Αναφορά πρέπει να γίνει βέβαια και στην Ινδική κουζίνα. To ινδικό φαγητό είναι 

αρκετά διαδεδομένο σε ολόκληρο τον κόσμο. Eίναι καλό να γνωρίζουμε όμως και 

κάποια από τα πιο παραδοσιακό τους πιάτα.  Η Ινδική κουζίνα και ιδιαίτερα τα 

μπαχαρικά και το τσάι ήταν αυτά που έγιναν πρόδρομος για τον παγκόσμιο 

αποικισμό. Οι Ευρωπαίοι και ιδιαίτερα οι Άγγλοι άρχισαν να εισάγουν τα προϊόντα 

τους αιώνες πριν. Η ινδική κουζίνα έχει ως κύριες πρώτες ύλες τα μπαχαρικά, το ρύζι, 

https://www.youtube.com/watch?v=w0gamtoWxnE
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τα φρούτα. Πολλά από τα πιάτα τους είναι πικάντικα και όλα έχουν πολύ ιδιαίτερες 

και πλούσιες γεύσεις. Το φαγητό τους είναι κατά κύριο λόγο επηρεασμένο από την 

θρησκεία τους τον Ινδουισμό.  

Μερικά από τα παραδοσιακά πιάτα τους είναι το Biryani ένα πιάτο το οποίο 

αποτελείται από μαριναρισμένο αρνίσιο κρέας ή κοτόπουλο και αρωματισμένο ρύζι, 

το Baingan bharta το οποίο είναι ψημένη και αλεσμένη μελιτζάνα η οποία σερβίρεται 

με ένα λεπτό είδος ψωμιού το οποίο θυμίζει πίτα και φυσικά το ινδικό παγωτό ή 

αλλιώς  kulfi το οποίο αποτελείται από συμπυκνωμένο γάλα και ξηρούς καρπoύς 

όπως τα φιστίκια και τα αμύγδαλα. 

 

Biryani  
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Baingan bharta 

 

kulfi 

 

Όταν η τελευταία αυτή παρουσίαση έρθει στο τέλος της το μάθημα θα συνεχιστεί με 

την ανάλυση της εκπαιδευτικής εκδρομής από τον εκπαιδευτικό και το πρόγραμμα 

που θα ακολουθήσει (Orion και Hofstein, 1994). Από τα παιδιά , που μόλις 

ολοκλήρωσαν το σύντομο ταξίδι τους στην ινδική κουλτούρα,  θα ζητηθεί να 

ετοιμάσουν ερωτήσεις για τον Ινδό ο οποίος θα βρίσκεται μαζί μας στην 

εκπαιδευτική εκδρομή για οποιοδήποτε θέμα τους ενδιαφέρει πάνω στον πολιτισμό 

και την κουλτούρα τους. 

Επιπλέον θα γίνει μια εκτενής συζήτηση για την κόσμια συμπεριφορά που θα πρέπει 

να έχουν τα παιδιά κατά την επίσκεψη τους αυτή. Θα πρέπει να γίνει απόλυτα 

κατανοητό ότι δεν πηγαίνουμε να δούμε ένα έκθεμα άλλα να γνωρίσουμε κάποιους 

ανθρώπους και την κουλτούρα τους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αρκετά γενναιόδωροι 

ώστε να μας καλωσορίσουν στην κοινότητα τους και να ανοίξουν τα σπίτια τους για 

την τάξη , είναι επόμενο και οι μαθητές να έχουν την ανάλογη συμπεριφορά και 

σεβασμό απέναντι τους. 

Τέλος θα τους ζητηθεί να έχουν μαζί τους σημειωματάριο και ένα κινητό τηλέφωνο ή 

φωτογραφική μηχανή για το scavenger hunt που θα διαδραματιστεί κατά την διάρκεια 
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της εκδρομής. Το υλικό που θα μαζευτεί από την εκδρομή και την μουσειακή έκθεση 

μπορεί να συμπεριληφθεί στο άρθρο της σχολικής ιστοσελίδας. 

 

Προετοιμασία καθηγητή 

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική εκδρομή θα χρειαστεί ιδιαίτερη προετοιμασία από τον 

εκπαιδευτικό καθώς ο τόπος δεν είναι ένα οργανωμένο μέρος το οποίο γνωρίζουν τα 

παιδιά ή διεξάγει τέτοιου είδους εξορμήσεις. Ο εκπαιδευτικός πέρα των άλλων 

διενεργειών που πρέπει να ακολουθήσει, θα πρέπει από πριν επικοινωνήσει με ένα 

μέλος της ινδικής κοινότητας ώστε να πάρει την άδεια και να συζητήσει τα δρώμενα 

που θα ακολουθήσουν, όπως προτείνεται στην βιβλιογραφία (Meiers, 2010˙ 

Rudmann, 1994˙ Kisiel, 2003˙ Anderson, Kisiel και  Storkdieck, 2008).  

Είναι καλό αυτή η συζήτηση να γίνει από κοντά έτσι ώστε να αναλυθεί εκτενέστερα 

το μάθημα που κάνουν τα παιδιά ποιοι είναι οι στόχοι του, τι θα διδαχτούν πάνω στον 

πολιτισμό των ινδών και άλλα. Επιπλέον είναι καλό να γίνει ένα αναλυτικό 

πρόγραμμα και φυσικά ο εκπαιδευτικός να επισκεφτεί το μέρος ώστε να είναι 

εξοικειωμένος από πριν.  

Ακόμη, ο εκπαιδευτικός θα απευθυνθεί  στους δασκάλους ελληνικών του δήμου 

Παγκαλοχωρίου ώστε τα παιδιά να επισκεφτούν την αίθουσα τους και να έρθουν σε 

επαφή με τους άλλους μαθητές. Ένα ακόμη μέρος με το οποίο θα επικοινωνήσει ο 

εκπαιδευτικός είναι το εστιατόριο Saffron θα μιλήσει με τον ιδιοκτήτη ώστε να 

μπορέσουν να το επισκεφτούν. Για αυτό το εγχείρημα είναι αναγκαίο να μιλήσει και 

με τους γονείς των μαθητών και να πάρει γραπτή έγκριση ότι τα παιδιά δεν έχουν 

κάποια αλλεργία που να συνδέεται με το φαγητό, εάν υπάρχει αυτή θα πρέπει να γίνει 

γνωστή ώστε ο εκπαιδευτικός να είναι προετοιμασμένος για κάθε ενδεχόμενο. Τέλος , 

θα πρέπει όλα αυτά να τα αναφέρει και στην σχολική κοινότητα , τον σύλλογο 

γονέων και κηδεμόνων και φυσικά την διεύθυνση του σχολείου ώστε να πάρει τις 

κατάλληλες εγκρίσεις. 

Κατά την διάρκεια της εκδρομής 

Η εκδρομή θα ξεκινήσει από την πρώτη κιόλας διδακτική ώρα του σχολείου. Τα 

παιδιά θα μεταβούν στον τόπο όπου βρίσκεται η κοινότητα των Ινδών του Ρεθύμνου. 

Στην διαδρομή, ο εκπαιδευτικός θα συζητήσει με τα παιδιά τις ερωτήσεις που μπορεί 
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να έχουν προετοιμάσει και θα τους επισημάνει τους κανόνες του scavenger hunt.  Σε 

όλη την διάρκεια της εκδρομής θα ακούσουν , θα δουν και θα μάθουν πολλά 

πράγματα τα οποία αναφέρθηκαν και στα τελευταία δύο μαθήματα. Θα πρέπει κάθε 

πληροφορία ή εικόνα που αναφέρθηκε στην τάξη να σημειωθεί από τις ομάδες με 

ιδιαίτερη λεπτομέρεια, π.χ μια φωτογραφία από έναν αγαλματίδιο κάποιας από τις 

μορφές του θεού τις οποίες αναφέραμε. Η ομάδα που θα έχει τα περισσότερα στοιχεία 

θα κερδίσει το scavenger hunt. Πέραν των φωτογραφιών, βίντεο κτλ. που θα 

τραβηχτούν για το scavenger hunt θα επισημανθεί στα παιδιά να τραβήξουν 

φωτογραφίες, να κρατήσουν σημειώσεις και να συλλέξουν υλικό το οποίο τους 

φαίνεται ενδιαφέρον ώστε να συμπεριληφθεί στην έκθεση που οργανώνεται. Η 

δραστηριότητα αυτή θα αυξήσει την παρατηρητικότητα και προσοχή των μαθητών. 

Θα πρέπει να είμαστε όμως πολύ προσεκτικοί με τις φωτογραφίες που τραβάμε από 

ανθρώπους ή από προσωπικά αντικείμενα, θα πρέπει πάντοτε να ζητάμε την άδεια 

τους. Αυτές οι φωτογραφίες, ζωγραφιές ή και σημειώσεις μπορούν να 

συμπεριληφθούν αργότερα και στο άρθρο της σχολικής ιστοσελίδας που θα γραφτεί. 

Με την άφιξη στην κοινότητα των Ινδών , τους μαθητές θα υποδεχτεί ο άνθρωπος με 

τον οποίο έκανε όλες τις παραπάνω συζητήσεις ο εκπαιδευτικός. Ο ξεναγός μας για 

την μέρα, θα είναι ενημερωμένος για όλα τα δρώμενα όποτε μπορεί όποτε θέλει να 

βοηθάει τις ομάδες των scavengers . Κάθε ομάδα θα έχει την δικαιοδοσία δύο μόνο 

βοηθειών από τον ξεναγό. Τα παιδιά θα πρέπει να είναι παρατηρητικά και να κάνουν 

ερωτήσεις για να βρουν τα στοιχεία. Φτάνοντας λοιπόν θα μας υποδεχτεί ο ξεναγός 

μας για την ημέρα, ο οποίος θα βάλει τους μαθητές στον κόσμο των Ινδών αλλά και 

πιο συγκεκριμένα στον κόσμο των Ινδών του Ρεθύμνου.  

Η εκδρομή θα είναι στην ουσία μια μέρα της καθημερινότητας ενός Ινδού. Θα 

ξεκινήσουμε από το σπίτι. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα 

παραδοσιακό ινδικό σπίτι . Το σπίτι είναι η καρδιά κάθε ανθρώπου. Εκεί φαίνονται η 

κουλτούρα , ο πολιτισμός, οι συνήθειες. Μέσα στο σπίτι τα παιδιά θα δουν εικόνες, 

διακόσμηση , θα μυρίσουν τις μυρωδιές από τα μπαχαρικά. Εκεί οι μαθητές  θα έχουν 

την ευκαιρία , με την συνοδεία τσαγιού να κάνουν μια εκτενή συζήτηση όπου θα 

κάνουν όλες τους τις ερωτήσεις. Ο ξεναγός μας παρόλα αυτά, θα έχει ετοιμάσει και 

την δική του «παρουσίαση». Θα μιλήσει για την χώρα του, την κουλτούρα του, την 

γλώσσα του, και την ιστορία του. Θα αφηγηθεί στα παιδιά τι τον έφερε σε αυτήν την 

χώρα και συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο, ποιες ήταν οι δυσκολίες που πέρασε, εάν βρήκε 
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γρήγορα δουλειά , εάν μιλούσε την γλώσσα και φυσικά ποια ήταν η αντιμετώπιση 

των ντόπιων. Αυτή η τελευταία πληροφορία θα ανοίξει ένα καινούριο θέμα, τα παιδιά 

θα πρέπει να είναι ανοιχτά στις προτάσεις για την καλυτέρευση του τόπου και της 

κοινωνίας απέναντι στην πολυπολιτισμικότητα. Να κάνουν δικές τους προτάσεις και 

φυσικά ερωτήσεις. 

Με το τέλος της επίσκεψης, θα ξεκινήσει ένας περίπατος προς τον ναό του 

Παγκαλοχωρίου, του μόνου ναού Σιχ στην Κρήτη. Εκεί οι μαθητές θα δουν τα 

αγάλματα, με ευλάβεια και σεβασμό θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν προσφορές και 

να μάθουν περισσότερα για την θρησκεία του ινδουισμού και ιδιαίτερα του θεού που 

λατρεύεται στον συγκεκριμένο ναό. Εκεί θα δουν και τις διαφορές από τις 

φωτογραφίες ναών, που υπήρχαν στις εργασίες τους, οι οποίοι ήταν στην Ινδία . Σε 

αυτό το κομμάτι θα γίνει λοιπόν αντιληπτή η  διαφορά μεταξύ των χριστιανικών 

εκκλησιών που είναι η βασική θρησκεία στην Ελλάδα, οι οποίες είναι μεγαλοπρεπείς 

και όπως πρέπει για να τιμήσουν την θρησκεία, με το κτήριο που έχει παραχωρηθεί 

στους Σιχ για να ασκήσουν την λατρεία τους. Είναι απλό και λιτό και σε καμία 

περίπτωση μέρος της παράδοσης τους.  

Μετά την επίσκεψη στον ναό θα κατευθυνθούμε προς το πολιτιστικό κέντρο του 

δήμου. Εκεί ο δήμος έχει παραχωρήσει ένα χώρο στην ινδική κοινότητα όπου 

γίνονται μαθήματα ελληνικών. Θα επισκεφτούμε λοιπόν τους μαθητές που 

προσπαθούν να μάθουν την πολύ δύσκολή ελληνική γλώσσα και θα γνωριστούμε 

μαζί τους. Θα συζητήσουμε τις δυσκολίες που ίσως έχουν με την γλώσσα μας και θα 

ανταλλάξουμε τιπς εκμάθησης , θα κάνουμε φίλους και θα μάθουμε για αυτούς. Όπως 

προαναφέρθηκε ο εκπαιδευτικός έχει επικοινωνήσει με τους δασκάλους της τάξης 

των Ινδών που μαθαίνουν ελληνικά. Εκείνοι έχουν κανονίσει με τους δικούς του 

μαθητές να παρουσιάσουν στα παιδιά έναν παραδοσιακό ινδικό χορό, ντυμένοι με τις 

παραδοσιακές τους φορεσιές. Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν το χορευτικό και θα 

έχουν τον χρόνο, όποιοι θέλουν και γνωρίζουν, να χορέψουν και αυτοί στους 

ελληνικούς ήχους . Με αυτόν τον τρόπο να γίνει μια γιορτή γνωριμίας δύο 

πολιτισμών με την συνεισφορά της τέχνης και της παράδοσης. Άλλωστε είναι στην 

κουλτούρα των κρητικών οι παραδοσιακοί χοροί και τα περισσότερα παιδιά τους 

γνωρίζουν από πολύ μικρή ηλικία. Προτού τα παιδιά αποχαιρετηστούν θα μπορούν 

να ανταλλάξουν στοιχεία ώστε να συνομιλούν, να κρατήσουν επαφές αλλά και να 
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βοηθήσουν τους Ινδούς μαθητές των ελληνικών να εξασκήσουν την ξένη για αυτούς 

γλώσσα ακόμη περισσότερο. 

Η τελευταία στάση θα είναι το εστιατόριο saffron. Ένα ινδικό εστιατόριο όπου οι 

μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν ένα παραδοσιακό ινδικό πιάτο. Η 

επίσκεψη θα ξεκινήσει στον χώρο της κουζίνας. Οι μαθητές θα βάλουν σκουφάκια 

και ποδιές και  θα παρακολουθήσουν τον σεφ ο οποίος θα τους μάθει πώς να 

φτιάχνουν Biryani, το φαγητό για το οποίο συζητήσαμε στις παρουσιάσεις αλλά και 

το παραδοσιακό παγωτό kulfi. Η συνταγή θα γίνει βήμα-βήμα ώστε οι μαθητές να 

μπορούν να την καταγράψουν. Μόλις το φαγητό είναι έτοιμο θα μπορέσουν και να το 

δοκιμάσουν.  

Με γεμάτα τα στομάχια, τα σημειωματάρια , τις κάμερες και το βαλιτσάκι των 

εμπειριών τα παιδιά θα αποχαιρετήσουν την ινδική κοινότητα και θα κατευθυνθούν 

πίσω στο σχολείο.  

Επεξεργασία μετά την εκδρομή 

Το πρώτο μάθημα μετά την εκδρομή θα ξεκινήσει όπως πάντα με συζήτηση των 

εμπειριών. Θα τεθούν ζητήματα για την κουλτούρα, τον ρατσισμό , τις παραδόσεις 

των ινδών. Ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ερωτήματα όπως αν 

εντόπισαν ομοιότητες ή διαφορές ανάμεσα στον πολιτισμό τους και αυτόν των Ινδών 

με σκοπό να δημιουργήσει διάλογο και να κινητοποιήσει την σκέψη των μαθητών. Οι 

μαθητές θα αναφερθούν πάλι στην αγαπημένη τους εμπειρία από την εκπαιδευτική 

εκδρομή.  Μετά την συζήτηση θα έρθει η ώρα της απόφασης του νικητή. Οι 

σημειώσεις κάθε ομάδας αλλά και οι φωτογραφίες ή τα σκίτσα θα παρουσιαστούν σε 

όλη την τάξη. Θα γίνει έτσι η καταμέτρηση των πόντων αλλά και μια πολύ 

ενδιαφέρουσα αναδρομή . 

Έπειτα θα γίνει ψηφοφορία των καλύτερων φωτογραφιών και υλικού για την 

ιστοσελίδα του σχολείου. Όλοι μαζί οι μαθητές σε συνεργατικό περιβάλλον που 

ενθαρρύνει την συζήτηση απόψεων, με τον καθοδηγητικό ρόλο του εκπαιδευτικού 

όπου αυτοί το ζητήσουν, θα συντάξουν το άρθρο . Αυτό θα περιλαμβάνει τις  

εμπειρίες και τα συναισθήματα από τις δύο εκδρομές που έγιναν, θα ξεκινά έτσι από 

το παρελθόν του Ρεθύμνου μέχρι και το παρόν με κύριο θέμα την πολυπολιτισμική 

του χροιά.  Η κατακλείδα του θα περιλαμβάνει τρόπους ενσωμάτωσης , όμορφα 

παραδείγματα κοινωνικής συμπεριφοράς και καταστάσεις που θα πρέπει να 
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αποφεύγονται έτσι ώστε να ζούμε όλοι αρμονικά στην χώρα της φιλοξενίας. Το τέλος 

του άρθρου θα περιλαμβάνει την ανακοίνωση και πρόσκληση στην μουσειακή 

έκθεση των μαθητών. 

Στο χρόνο που θα περισσέψει , ο εκπαιδευτικός μαζί με τους μαθητές θα επιλέξουν 

τις φωτογραφίες και τα αντικείμενα που θα παρουσιαστούν στην έκθεση. Κάθε 

φωτογραφία, αντικείμενο, σκίτσο θα έχει από κάτω μια περιγραφή της ουσίας του. 

Θα έχει πληροφορίες πάνω στην παράδοση και την κουλτούρα, τις διαφορές της με 

την κοινότητα που διαμένει στο Ρέθυμνο και ότι άλλο επιλέξουν τα παιδιά. Με αυτόν 

τον τρόπο θα δημιουργηθεί  μια έκθεση παρόμοια με αυτή ενός μουσείου ή μιας 

γκαλερί, η οποία δεν θα έχει μόνο καλλιτεχνική αξία μέσω της οποίας θα 

παρουσιαστούν οι εμπειρίες και τα συναισθήματα των μαθητών αλλά και 

ενημερωτική. Μέσω των εκθεμάτων αυτών τα παιδιά θα διδάξουν τους συμμαθητές, 

γονείς και καθηγητές, μέσα από την δική τους οπτική γωνία, ότι έμαθαν και ότι 

αισθάνθηκαν για την κοινότητα αυτή αλλά και για την πολυπολιτισμικότητα 

γενικότερα. 
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Συμπεράσματα 

Είναι πλέον φανερό ότι οι εκπαιδευτικές εκδρομές αποτελούν τεράστιο πλεονέκτημα 

στην εκμάθηση όχι μόνο συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, αλλά και 

διεπιστημονικών Projects. Όπως περιγράψαμε παραπάνω στο θεωρητικό μέρος, έχει 

αποδειχθεί ότι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις προσφέρουν στους μαθητές εμπειρίες που 

διατηρούνται στην μνήμη για αρκετά χρόνια, προωθούν την μάθηση σε βάθος, την 

προσοχή και παρατηρητικότητα , έρχονται οι μαθητές σε επαφή με αντικείμενα και 

καταστάσεις που δεν μπορούν να αναπαραχθούν στην τάξη, βελτιώνουν τις 

διαπροσωπικές ικανότητες των μαθητών και παρέχουν αυθεντικές εμπειρίες μάθησης. 

Με την συμμετοχή σε δραστηριότητες ανοιχτής διερεύνησης αναζωογονείται το 

ενδιαφέρον των μαθητών και ενισχύονται τα κίνητρα μάθησης, αισθάνονται 

ικανοποίηση και ενθουσιασμό καθώς ανακαλύπτουν νέες γνώσεις, έρχονται σε επαφή 

με πολιτισμικές ομάδες της περιοχής τους. Ενεργώντας σε ομάδες προωθείται η 

συνεργατική μάθηση, η ανάπτυξη επιχειρημάτων και καλλιεργείται η κριτική σκέψη.  

Παραπάνω είδαμε κάποια παραδείγματα εφαρμογής στο μάθημα της ιστορίας και 

γύρω από την έννοια της πολυπολιτισμικότητας. Τα παραδείγματα αποτελούν 

προτάσεις σχολικών εκπαιδευτικών εκδρομών που μπορούν να προάγουν την 

γνωριμία με τον τόπο των μαθητών και ανάλογα να εφαρμοστούν και σε άλλες πόλεις 

ή χωριά με τις κατάλληλες αλλαγές.  Προσπαθώντας να κάνουμε μία σύνδεση των 

θεωρητικών αρχών που παρουσιάσαμε στο πρώτο μέρος της διπλωματικής εργασίας, 

κρίνεται σκόπιμο να αναφέρουμε κάποιες παρατηρήσεις για τα σενάρια. Αρχικά, ως 

προς την δομή τους ακολουθήθηκαν τα τρία στάδια των εκπαιδευτικών επισκέψεων 

που αναλύθηκαν επαρκώς στο θεωρητικό μέρος. Το πρώτο στάδιο, αυτό της 

προετοιμασίας, αφορά στην επάρκεια των γνώσεων των μαθητών πάνω στο θέμα της 

εκδρομής και είναι απαραίτητη για την επιτυχία της. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω 

στις θεωρίες του Κονστρουκτιβισμού και Βιωματικής μάθησης, οι προηγούμενες 

γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών είναι απαραίτητες για την οικοδόμηση νέων. Στο 

δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την επίσκεψη στο πεδίο και τις δρααστηριότητες σε 

αυτό. Έγινε προσπάθεια να σχεδιαστούν αυθεντικές εμπειρίες μάθησης, οι μαθητές 

να δουλέψουν συνεργατικά, να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες (κυνήγι θησαυρού) 

στο πεδίο, να χρησιμοποιήσουν τις αισθήσεις τους και μέσα από την πράξη να 

φτάσουν στην γνώση. Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο, με την επιστροφή των 
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μαθητών στην τάξη, κυρίως μέσω συζήτησης, τα συμπεράσματα στα οποία θα 

οδηγηθούν οι μαθητές θα συζητηθούν, θα αναθεωρηθούν ή θα εδραιωθούν. 

Είδαμε, αρχικά, λοιπόν ότι μέσω της συγχώνευσης του μαθήματος της ιστορίας με 

μία εκπαιδευτική εκδρομή , οι μαθητές θα είναι σε θέση να συνδέσουν το παρελθόν 

με το παρόν και το μέλλον. Τα παιδιά θα ασχοληθούν με ομαδικές εργασίες, τα 

αποτελέσματα των οποίων θα τα βιώσουν και απτά στην εκπαιδευτική εκδρομή μέσα 

σε ένα οργανωμένο χώρο ελαιοτριβείου . οι μαθητές επιδιώκεται να καταλάβουν τις 

διαφορές και τις ομοιότητες των μινωιτών και των σημερινών Ρεθυμνιωτών και το 

πώς αυτό το φυτό, η ελιά άνοιξε τους εμπορικούς δρόμους για να είναι το νησί τους 

αυτό που είναι σήμερα. Η ίδια εκπαιδευτική εκδρομή θα μπορούσε να συνδυαστεί και 

με άλλα μαθήματα, όπως αυτό της οικιακής οικονομίας, της Φυσικής και των 

Οικονομικών.  

Στο δεύτερο σενάριο οι μαθητές επιδιώκεται να  μάθουν να δέχονται και να 

εναγκαλίζονται  την πολυπολιτισμικότητα. Στην πρώτη εκπαιδευτική επίσκεψη οι 

ίδιοι θα γίνουν  ξεναγοί στα μνημεία της πόλης τους , τα οποία ζουν στην 

καθημερινότητα τους και είναι πολύ σημαντικά τόσο για τον ντόπιο πολιτισμό όσο 

και τον παγκόσμιο. Μνημεία που τους έχουν επηρεάσει αλλά ταυτόχρονα είναι 

παραγμένα από άλλους πολιτισμούς. Μέσω αυτών θα γίνει η σύνδεση με τον 

σημερινό Κρητικό πολιτισμό και το πώς αυτός διαμορφώθηκε όντας 

πολυπολιτισμικός. Επιπλέον βλέποντας τα από την οπτική γωνία του ξεναγού και του 

επισκέπτη, θα αυξηθεί το ενδιαφέρον τους αφού πλέον θα κατανοούν την κοινωνική 

πραγματικότητα μέσα στην οποία δημιουργήθηκαν αλλά και το ρόλο που έχουν 

διαδραματίσει στην διαμόρφωση της πόλης τους σήμερα.  

Η δεύτερη εκδρομή είχε να κάνει με το παρόν και το μέλλον. Οι μαθητές θα 

συνδυάσουν την γνώση και την κατανόηση σε μερικές μόνο διδακτικές ώρες. Αφού 

οι ίδιοι κάνουν κάποιες εργασίες για τον Ινδικό πολιτισμό και τις παραδόσεις του , θα 

επισκεφθούν την Ινδική κοινότητα του Ρεθύμνου όπου και θα γνωρίσουν  τους 

ανθρώπους  και τον πολιτισμό τους. Εκεί θα φανεί ιδιαίτερα η διαφορά 

αντιμετώπισης που έχουν οι ντόπιοι και οι ξένοι όσον αφορά τα διαφορετικά έθιμα 

και εάν αυτά είναι αποδεκτά από την τοπική κοινωνία. Επίσης,  οι μαθητές θα 

γνωρίσουν τους Ινδούς μαθητές και θα κοινωνικοποιηθούν, θα μάθουν από αυτούς 

και θα θελήσουν να μάθουν περισσότερα γι’ αυτούς.  
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Έντονο, όπως είδαμε από τις περιγραφές, είναι στα δύο σενάρια και κατεξοχήν στο 

δεύτερο το στοιχείο της πολυπολιτισμικότητας. Οι μαθητές μαθαίνοντας για την 

συνύπαρξη διαφορετικών ομάδων στην κοινωνία, ανάμεσα τους, η προκατάληψη 

μηδενίζεται, ο σεβασμός στα δικαιώματα και την ισοτιμία εδραιώνονται και 

καλλιεργείται η αποδοχή του «άλλου». Παράλληλα, οι μαθητές μαθαίνοντας 

πράγματα και στοιχεία για το παρελθόν του εθνικού τους πολιτισμού και της τοπικής 

παράδοσης, την εξέλιξη τους στο χρόνο, για το επάγγελμα του ελαιουργού που 

ήκμαζε κα ακμάζει ακόμα στην περιοχή τους θα οδηγηθούν στην αυτογνωσία και την 

αυτοαντίληψη ως μέλη ενός πολιτισμού και μίας κοινωνίας σύνθετης που παρέχει 

ίσες ευκαιρίες προς όλους. 

Προσδοκάται  λοιπόν ότι σε μερικές μόνο διδακτικές ώρες οι μαθητές θα δείξουν την 

όρεξη να ασχοληθούν και να εμβαθύνουν σε ένα διδακτικό αντικείμενο ακριβώς γιατί 

αυτό βρίσκεται έξω από τις νόρμες του σχολικού χώρου και αυτό το κάνει 

καθημερινό  και ρεαλιστικό για τα παιδιά. Είναι πλέον κάτι το οποίο θα συναντήσουν 

στην ζωή τους.  

Υπάρχουν βέβαια αρκετές προκλήσεις στον προγραμματισμό μιας εκπαιδευτικής 

εκδρομής. Πολλοί διδάσκοντες δεν ακολουθούν την κατάλληλη προετοιμασία ώστε η 

εκδρομή να είναι σωστά οργανωμένη, πολλές φορές δεν έχουν καλή γνώση του 

χώρου, δεν οργανώνουν και δεν εμπλέκουν τους μαθητές ενεργά σε δραστηριότητες 

και εργασίες στο πεδίο. Ειδικότερα, όσον αφορά τα σενάρια που παρουσιάσαμε 

παραπάνω, όπως είναι λογικό παρουσιάζουν κάποιους περιορισμούς. Πρώτα απ’ όλα, 

αναφέρονται σε μία φανταστική τάξη και η εφαρμογή τους σε πραγματικούς μαθητές 

και πραγματικό χρόνο ενδέχεται να φέρει διαφοροποιήσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις 

και τις ανάγκες των μαθητών. Η εφαρμογή τους, επίσης, σε πραγματική τάξη 

ενδέχεται να προκαλέσει παρεκκλίσεις όσον αφορά τις διδακτικές ώρες που 

χρειάζεται ο εκπαιδευτικός να αφιερώσει. Επιπρόσθετα, ανάλογα με τις ανάγκες και 

επιθυμίες των μαθητών, δραστηριότητες μπορούν να συγκεκριμενοποιηθούν, να 

βελτιωθούν ή να αντικατασταθούν με άλλες που να ανταποκρίνονται περισσότερο 

στις ανάγκες τους. Τέλος, για τις ανάγκες σχεδιασμού των σεναρίων ακολουθήθηκε 

μία περισσότερο αυστηρή δομή και οργάνωση στην προσπάθεια να γίνουν τα σενάρια 

πιο συγκεκριμένα, στην πράξη η εφαρμογή τους είναι πιθανό να αφήσει περισσότερη 

ελευθερία στους μαθητές για συμμετοχή στην οργάνωση της εκπαιδευτικής εκδρομής 

την οποία άλλωστε επιδιώκει η  κονστρουκτιβιστική προσέγγιση.  
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Το πλήγμα το οποίο δέχονται οι εκπαιδευτικές εκδρομές την εποχή στην οποία ζούμε 

είναι μεγάλο. Πέρα από το ελλιπές ενδιαφέρον για την σωστή πραγματοποίηση τους, 

οι εκπαιδευτικές εκδρομές έχουν να αντιμετωπίσουν μία παγκόσμια πανδημία. Ενώ 

λοιπόν βρισκόμαστε στο μέσον μίας πανδημίας και η τυπική εκπαίδευση αναζητά 

τρόπους εφαρμογής της κυρίως μέσω της τηλεκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικές εκδρομές 

σε όλες τις χώρες του κόσμου έχουν απαγορευτεί για την προστασία της υγείας του 

συνόλου των μαθητών. Οι εκπαιδευτικές εκδρομές όμως είναι τόσο σημαντικές για 

την εκπαιδευτική διαδικασία που θα πρέπει να αναζητηθούν  λύσεις από το ίδιο το 

σχολείο, τους εκπαιδευτικούς, τους υπεύθυνους των πεδίων και το Υπουργείο 

Παιδείας.   

Είναι κατεπείγον σε συνθήκες πανδημίας τα μουσεία της χώρας αλλά και οι 

μνημειακοί χώροι, αν όχι να αναβαθμίσουν, να δημιουργήσουν διαδραστικά 

περιβάλλοντα ώστε να μπορούν οι μαθητές να τα επισκεφτούν έστω με αυτόν τον 

τρόπο. Ένα τέτοιο παράδειγμα μπορεί να βρεθεί στο μουσείο του Βατικανού όπου 

μπορείς να επισκεφτείς τους περισσότερους χώρους μέσω ενός ηλεκτρονικού 

υπολογιστή , εκεί τα εκθέματα μπορούν να παρατηρηθούν με πολύ μεγάλη ευκρίνεια 

και μάλιστα κάθε έκθεμα έχει και ενσωματωμένη ξενάγηση. Για αυτές τις δράσεις 

όμως πρέπει να ενεργήσουν και να δείξουν ενδιαφέρον οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Είναι 

απαραίτητο να ενημερωθούν πάνω σε αυτές τις δυνατότητες,  να ερευνήσουν 

εναλλακτικές που προσφέρουν οι χώροι επίσκεψης και να τις παρουσιάσουν στους 

μαθητές. Αυτός είναι ένας τρόπος, τις περισσότερες φορές δωρεάν,  ώστε να γίνουν 

διαδραστικά και διαδικτυακά τέτοιου είδους εκδρομές (Virtual field trips) και να 

ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις αποτελούν ένα ερευνητικό πεδίο το οποίο συνεχώς 

αναπτύσσεται, πλέον και στην Ελλάδα. Τα δύο παραδείγματα που παρουσιάσαμε 

παραπάνω αποτελούν ενδιαφέρουσες προτάσεις σχεδιασμού εκπαιδευτικών 

επισκέψεων που αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρει ένας τόπος και που 

αξίζουν να εφαρμοστούν μελλοντικά και να αξιολογηθούν στην πράξη. Το πρώτο 

σενάριο θα μπορούσε επίσης να εφαρμοστεί με τις απαραίτητες αλλαγές σε ένα 

παραδοσιακό ελαιοτριβείο με χειροκίνητα μηχανήματα και να προσφέρει μια ακόμη 

πιο ζωντανή εμπειρία για τους μαθητές. Η πόλη του Ρεθύμνου και η ευρύτερη 

περιοχή με την ιστορία, τα μνημεία και την μορφολογία του αποτελεί ένα ενδιαφέρον 
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πεδίο το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί απ’ όλους τους εκπαιδευτικούς 

ανεξαρτήτως αντικειμένου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Ι) 

Άρθρο 1, Σχολικοί περίπατοι 

Ως σχολικός περίπατος ορίζεται η οργανωμένη από το σχολείο μετάβαση όλων των 

μαθητών/μαθητριών σε τόπους που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τη σχολική 

μονάδα. Η μετάβαση αυτή γίνεται πεζή ή με χρήση μεταφορικού μέσου, εντός του 

διδακτικού ωραρίου και έχει στόχο κοινωνικοποιητικό, ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό και 

εκπαιδευτικό. Οι περίπατοι πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ωραρίου 

λειτουργίας των σχολείων, δεν υπερβαίνουν τους πέντε (5) συνολικά σε όλη τη 

διάρκεια του διδακτικού έτους και δεν πραγματοποιούνται περισσότεροι του ενός (1) 

μέσα στον ίδιο μήνα. Ο σχολικός περίπατος είναι δυνατόν να πραγματοποιείται κατά 

τάξη σε διαφορετικές τοποθεσίες αλλά την ίδια ημέρα. 

ΙΙ) 

Άρθρο 2, Εκπαιδευτικές εκδρομές 

Ως εκπαιδευτική εκδρομή ορίζεται «η οργανωμένη μετάβαση των μαθητών/τριών 

οποιασδήποτε τάξης, κατά τα ακολούθως οριζόμενα, σε τόπους ιδιαίτερης 

μορφωτικής και παιδαγωγικής αξίας. Οι εκπαιδευτικές εκδρομές αποτελούν αναγκαίο 

συμπλήρωμα της αγωγής των μαθητών και μαθητριών, μέσω των οποίων παρέχεται η 

δυνατότητα να γνωρίσουν τα επιτεύγματα του ανθρώπου μέσα στη μακροχρόνια 

πορεία του πολιτισμού και να καλλιεργήσουν την κοινωνικότητά τους. Για το σκοπό 

αυτό επιλέγονται περιοχές με ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία (πολιτιστική, 

αρχαιολογική, ιστορική, οικολογική), ενώ κρίνεται απαραίτητη η προηγούμενη 

ενημέρωση και παροχή πληροφοριών στους μαθητές και μαθήτριες σχετικά με τον 

τόπο τον οποίο πρόκειται να επισκεφθούν, ώστε να εξασφαλίζεται η απόκτηση όσο το 

δυνατόν πιο πλούσιων εμπειριών. Για την πραγματοποίησή τους καταβάλλεται κάθε 

δυνατή προσπάθεια». 

Θεωρείται σημαντικό να ενισχύεται το ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση 

εκδρομών στο εσωτερικό της χώρας σε περιοχές με αρχαιολογικό, περιβαλλοντικό, 

ιστορικό ενδιαφέρον και φυσικό κάλλος. Πραγματοποιείται μία (1) ημερήσια 

εκδρομή χωρίς διανυκτέρευση και μία (1) πολυήμερη εκδρομή από τους/τις 

μαθητές/τριες. 
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ΙΙΙ) 

Άρθρο 3, Εκπαιδευτικές επισκέψεις 

Ως εκπαιδευτικές επισκέψεις ορίζονται οι μετακινήσεις μαθητών/τριών που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

σχολικών δραστηριοτήτων (προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής 

υγείας, πολιτιστικών θεμάτων και αγωγής σταδιοδρομίας). Πραγματοποιούνται έως 

δύο (2) εκπαιδευτικές επισκέψεις στο εσωτερικό ή εξωτερικό ή σε Κέντρα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) διάρκειας έως τριών (3) εργάσιμων ημερών 

ή έως πέντε (5) ημερών, εάν συμπεριληφθούν έως δύο (2) αργίες ή έως επτά (7) 

εκπαιδευτικές επισκέψεις διάρκειας μιας (1) ημέρας μόνο για τις Σχολικές Μονάδες 

Ειδικής Αγωγής. 

Στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος μπορεί να πραγματοποιούνται στο 

εσωτερικό ή εξωτερικό: μία (1) εκπαιδευτική επίσκεψη ανά τάξη Γυμνασίου, Α΄, Β΄ 

και Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου στο πλαίσιο των διδακτικών στόχων του Αναλυτικού 

Προγράμματος και μία εκπαιδευτική επίσκεψη ανά τάξη Γυμνασίου Ειδικής Αγωγής 

και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) στο πλαίσιο των διδακτικών στόχων του Αναλυτικού 

Προγράμματος. 

IV) 

Άρθρο 4, Διδακτικές επισκέψεις 

Διδακτική επίσκεψη αποτελεί «η οργανωμένη μετάβαση των μαθητών/τριών σε 

εξωσχολικούς χώρους για τη διεξαγωγή μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος. 

Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ετήσιου σχεδιασμού του εκπαιδευτικού έργου σε 

επίπεδο τάξης και σχολικής μονάδας. Με τον τρόπο αυτό, η εμπειρία συνιστά τη 

βάση απόκτησης της γνώσης και το σχολείο ανοίγεται στη ζωή και στην κοινωνία». 

Διδακτικές επισκέψεις είναι δυνατό να πραγματοποιούνται σε χώρους επιστημονικής, 

ιστορικής, θρησκευτικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αναφοράς, σε μονάδες 

παραγωγής, αξιοθέατα, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ., κατόπιν συνεννόησης και σε 

συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, όπως 

υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, ιστορικά αρχεία, δημοτικές βιβλιοθήκες, 

φυσιολατρικές λέσχες, επιμελητήρια, επιστημονικούς συλλόγους, κέντρα νεότητας, 
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δημόσιους οργανισμούς, εκθεσιακούς, μουσειακούς και θρησκευτικούς χώρους, 

εργαστήρια, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. 

Πραγματοποιούνται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος έως εννιά ανά τάξη ή 

τμήμα ή ομάδες τμημάτων, διδακτικές επισκέψεις με διάρκεια μίας ή περισσοτέρων 

διδακτικών ωρών. Οι διδακτικές επισκέψεις είναι ολιγόωρες, εντός ωραρίου 

λειτουργίας του σχολείου και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διάρκειά τους 

μπορεί να παραταθεί έως και δύο ώρες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου, 

κατά την κρίση του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας. 

Οι επισκέψεις αναφέρονται σε συγκεκριμένη ενότητα των διδακτικών αντικειμένων 

του αναλυτικού προγράμματος και πραγματοποιούνται ύστερα από αιτιολογημένη 

εισήγηση του εκπαιδευτικού που προτείνει τη διδακτική επίσκεψη και απόφαση του 

Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών. 

IIV) 

Οδηγός συνέντευξης 

Πριν την εκδρομή: 

• Πόσες σχολικές εκδρομές πραγματοποιήσατε φέτος; 

• Ποια μέρη επισκεφθήκατε; 

• Τα μέρη που επισκεφθήκατε με ποιο τρόπο επιλέχθηκαν; Είχατε συμμετοχή 

στην επιλογή; 

• Οι εκδρομές που πραγματοποιήσατε συνδέονταν με κάτι που κάνατε εκείνη τη 

στιγμή εντός της τάξης; Κι αν ναι με ποιο τρόπο; 

• Οι εκδρομές που πραγματοποιήσατε συνδέονταν με ένα ή και περισσότερα 

μαθήματα; 

• Σας δίνονταν πληροφορίες για το μέρος που θα πηγαίνατε; Με ποιο τρόπο σας 

δίνονταν; 

• Πριν από κάθε εκδρομή βάζατε κάποιους στόχους και ποιοι ήταν αυτοί; 

• Πως καταλήγατε σε αυτούς τους στόχους; 
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• Σας δόθηκαν κανόνες ή οδηγίες σχετικά με το πρόγραμμα  που θα 

ακολουθούσατε στο μέρος που θα πηγαίνατε και ποιες ήταν αυτές; 

• Συμμετείχατε με κάποιο τρόπο στην προετοιμασία της επίσκεψης; 

• Πριν αναχωρήσετε και αφού είχατε ενημερωθεί για το πρόγραμμα τι 

προσδοκούσες- περίμενες ότι θα κάνεις; 

Κατά την διάρκεια: 

• Στις εκδρομές που πραγματοποιήσατε κάνατε κάποιες δραστηριότητες; 

• Υπήρχε κάποιος υπεύθυνος που σας βοηθούσε στην ξενάγηση; 

• Τι κάνουν συνήθως οι καθηγητές στις εκδρομές που πραγματοποιείται;  

• Με ποιο τρόπο συμμετέχουν; 

• Πως σου φάνηκαν οι δραστηριότητες που έκανες; Εντυπώσεις… 

• Ποια συναισθήματα σου γεννήθηκαν κατά τη συμμετοχή σου; 

• Πόσο χρήσιμα ήταν αυτά που έκανες στην τάξη πριν την εκδρομή; Με ποιο 

τρόπο συνδέονταν; 

• Υπήρχε κάτι που είχες κάνει στην τάξη και δεν είχες καταλάβει πλήρως και με 

την εμπειρία σου κατάφερες να κατανοήσεις; Παράδειγμα 

• Αυτά που κάνατε σου έφερε στο μυαλό κάτι που είχες μάθει σε κάποιο άλλο 

μάθημα και αν ναι τι ακριβώς; 

• Πως ένιωσες που έκανες αυτή τη σύνδεση; 

Μετά την εκδρομή 

• Μετά την εκδρομή στην τάξη τι κάνατε;  

• Συζητήσατε για την εμπειρία σας; Ποιες σκέψεις διατυπώσατε; 

• Ο εκπαιδευτικός με ποιο τρόπο σας βοήθησε; 

• Υπήρξε σύνδεση με το μάθημα; 

Γενικές ερωτήσεις 
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• Από τις εκδρομές που πραγματοποιήσατε τι σου άρεσε περισσότερο να κάνεις 

και το όχι; 

• Τι θα ήθελες να γίνεται διαφορετικά; Τι θα άλλαζες; 

• Πιστεύεις ότι είναι χρήσιμες και γιατί 

• Γιατί πιστεύεις ότι γίνονται; 

• Σε σύγκριση με το μάθημα που γίνεται εντός της τάξης ποιο προτιμάς 

περισσότερο και γιατί; 

 

IIIV) 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ημερομηνία επίσκεψης: 

Τόπος επίσκεψης: 

Όνομα εταιρίας: 

 

 

1. Πως γίνεται η συγκομιδή της ελιάς στην σημερινή εποχή; 

2. Πόσο χρόνο διαρκεί ένα τέτοιο εγχείρημα; 

3. Ποιο είναι το επόμενο στάδιο μετά την συγκομιδή;  

4. Η επεξεργασία της ελιάς γίνεται χειρονακτικά; Εάν όχι, με ποιον τρόπο 

γίνεται; 

5. Σήμερα, η παραγωγή της ελιάς και των υποπροϊόντων της απασχολεί 

πολυάριθμα επαγγέλματα , αναφέρετε μερικά από αυτά. 

6. Υπάρχει συγκεκριμένη ενδυμασία των ανθρώπων που ασχολούνται εμ την 

παραγωγή της ελιάς;  

7. Ποια είναι τα υποπροϊόντα που παράγονται από τον εν λόγω καρπό; 

8. Σε ποιες χώρες γίνεται η εξαγωγή της ελιάς; 

9. Με ποια μέσα εξάγεται η ελιά και τα υποπροϊόντα της στο εξωτερικό; 

10. Σε ποιο μέρος βρίσκονται οι αποθήκες του ελαιοτριβείου; 

11. Με ποιον τρόπο αποθηκεύεται σήμερα το λάδι;  
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12. Αναφέρεται μερικές χρήσεις του λαδιού και τις ελιάς σήμερα. 

13. Τι αποκομίσατε από την συγκεκριμένη εμπειρία ; Τι σας φάνηκε ενδιαφέρον; 

14. Η επεξεργασία και το εμπόριο ελιάς παρατηρείται από την Μινωική εποχή 

μέχρι και σήμερα. Ποιες είναι κάποιες από τις διαφορές και τις ομοιότητες 

που παρατηρήσατε με βάση τις γνώσεις σας; 

 




