
Η καλαθοπλεκτική στην Κοινότητα του Ακρωτηρίου  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται για την Προδημοτική Εκπαίδευση και για όλες τις 

τάξεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Ανάλογα με την τάξη που συμμετέχει στο 

πρόγραμμα εφαρμόζονται διαβαθμισμένες δραστηριότητες. Ενδεικτικές 

δραστηριότητες παρουσιάζονται στο στάδιο εφαρμογής του προγράμματος.  

 

Το πρόγραμμα είναι μονοήμερο (09:00-13:00).  

 

Σημείωση:  

Σε συνεργασία με το προσωπικό του Κέντρου και τους/τις συνοδούς εκπαιδευτικούς, 

το γενικό πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος, όπως παρουσιάζεται παρακάτω, 

μπορεί να αναπροσαρμοστεί και να διαφοροποιηθεί ως προς τις δραστηριότητες και 

τον τρόπο ανάπτυξής του, με βάση τις ανάγκες της κάθε ομάδας.  

 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

 

Οι μαθητές/μαθήτριες αναμένεται να: 

 Εξοικειωθούν με βασικές περιβαλλοντικές έννοιες όπως βιοποικιλότητα, 

αειφόρος ανάπτυξη, τοπικά φυτά, φυσικός οικότοπος κ.ά., 

 Γνωρίσουν την τοπική παραδοσιακή τέχνη της καλαθοπλεκτικής, και τα 

στάδια της, μέσα από την επαφή τους με παραδοσιακούς τεχνίτες, 

 Αποκτήσουν ικανότητες κατασκευής παραδοσιακών προϊόντων 

καλαθοπλεκτικής, 

 Εκτιμήσουν τη μοναδικότητα της τεχνικής και την προσπάθεια που χρειάζεται 

για την κατασκευή χειροποίητων προϊόντων, 

 Συνειδητοποιήσουν την άμεση σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον του, 

 Αντιληφθούν ότι οι φυσικοί οικότοποι μπορούν να αποτελέσουν βασικό 

παράγοντα για την κοινωνική ευημερία, αλλά και την κοινωνική, οικονομική, 

πολιτιστική αειφορία των τοπικών κοινοτήτων, 

 Ευαισθητοποιηθούν για τη σημασία διαφύλαξης και συνέχισης των 

παραδοσιακών τεχνών. 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

09:00 - 09:15  Άφιξη – καλωσόρισμα στο Κέντρο. Συζήτηση για το πρόγραμμα και 

για τους κανόνες που διέπουν την εφαρμογή του. 



09:15 - 10:15 Εισαγωγή στο θέμα του εκπαιδευτικού προγράμματος: 

 Παρακολούθηση ενός σύντομου ντοκιμαντέρ σχετικά με την Χερσόνησο 

Ακρωτηρίου. Γνωριμία με τους βασικούς τύπους οικοτόπων της Χερσονήσου 

Ακρωτηρίου μέσα από τα εκθέματα, τις οθόνες αφής και τα διαδραστικά 

παιχνίδια  που υπάρχουν στο εκθεσιακό χώρο του ΚΠΕ, με έμφαση σε 

σχετικά εκθέματα για την καλαθοπλεκτική.  

 Συζήτηση για τη χρήση φυτών στην καλαθοπλεκτική και τις παραδοσιακές 

χρήσεις των φυτών γενικότερα. 

 

 10:15 - 12:00 Δραστηριότητες βιωματικής και εμπειρικής ενασχόλησης σε τοπικό 

εργαστήριο καλαθοπλεκτικής. Ενδεικτικές δραστηριότητες: 

 Παρακολούθηση της διαδικασίας κατασκευής αντικειμένων καλαθοπλεκτικής 

με τις διάφορες τεχνικές πλέξης, 

 Συνέντευξη από τους καλαθοπλέκτες σχετικά με την τέχνη της 

καλαθοπλεκτικής, τις μεθόδους συλλογής της πρώτης ύλης, την εποχή 

συλλογής τους καθώς και τη σχέση αλληλεξάρτησης που έχουν οι ντόπιοι 

κάτοικοι με τους υγροτόπους της περιοχής. 

 Πρακτική εξάσκηση στην κατασκευή ειδών καλαθοπλεκτικής με τη χρήση 

παραδοσιακών εργαλείων και μεθόδων. 

12:00 - 13:00  Δημιουργικές, ανατροφοδοτικού τύπου δραστηριότητες με 

αξιοποίηση των δεδομένων που οι μαθητές/μαθήτριες 

συγκέντρωσαν κατά τη διεξαγωγή της μελέτης πεδίου όπως: 

 Συγκέντρωση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των συνεντεύξεων. 

 Παιχνίδι ρόλων. Το σενάριο βασίζεται στην πρόταση μιας μεγάλης εταιρείας 

να αγοράσει όλα τα παραδοσιακά εργαστήρια καλαθοπλεκτικής και να 

δημιουργήσει στην κοινότητα Ακρωτηρίου ένα εργοστάσιο μαζικής 

παραγωγής καλαθιών. Μεταξύ των διάφορων ομάδων (παραδοσιακοί τεχνίτες, 

εργοστασιάρχες, πολιτιστικοί σύλλογοι, τοπικές αρχές, περιβαλλοντιστές, 

κάτοικοι) θα αναπτυχθεί μια επιχειρηματολογία με τα θετικά και τα αρνητικά 

με στόχο την αναζήτηση της καλύτερης δυνατής λύσης. 

 Ετοιμασία ενημερωτικού φυλλαδίου σχετικά με την καλαθοπλεκτική στο 

Ακρωτήρι. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

 

Συστήνεται όπως οι μαθητές/μαθήτριες: 

 Έχουν μαζί τους σακουλάκια για συλλογή διάφορων υλικών, 

 Έχουν φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα, 

 Έχουν μαζί τους κασετίνα στην οποία να υπάρχουν ψαλίδι, γόμα, μολύβια και 



χρώματα, 

 Φορούν αθλητικά παπούτσια και είναι κατάλληλα ντυμένοι για εξόρμηση στα 

πεδία μελέτης, 

 Τα φύλλα εργασίας, τα όργανα ή οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός χρειάζεται για 

την εφαρμογή των προγραμμάτων, παρέχονται από το Κέντρο.  

 

 

 

 

 

 


