
Παραδοσιακά επαγγέλματα και τοπικά προϊόντα  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Προδημοτικής 

και για τους/τις μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων 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 (9:00-13:30 ή 9:00-16:00).  

 

Σημείωση 1: Το πρόγραμμα αυτό συνίσταται να διεξαχθεί κατά τους μήνες 

Σεπτέμβριο-Οκτώβριο όπου οι ομάδες μπορούν να παρακολουθήσουν την παρασκευή 

Ππαλουζέ και τον Μάιο-Ιούνιο για να παρακολουθήσουν την απόσταξη 

ροδοστάγματος και παρασκευή γλυκού του κουταλιού (κεράσια).  

 

Σημείωση 2: 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 κατανοήσουν ότι τα παραδοσιακά επαγγέλματα αποτελούν σημαντικό 

τμήμα της  πολιτιστικής παράδοσης του τόπου μας, 

 να αντιληφθούν ότι κάθε περιοχή του τόπου μας έχει τη δική της πολιτιστική 

και περιβαλλοντική φυσιογνωμία, 

 να γνωρίσουν τοπικά προϊόντα που συνδέονται άμεσα με τοπικές καλλιέργειες 

της περιοχής,  

 να αντιληφθούν ότι το φυσικό περιβάλλον ενός τόπου συμβάλλει στην 

ανάπτυξη συγκεκριμένων τοπικών προϊόντων και ενισχύει την ανάπτυξη 

συγκεκριμένων επαγγελμάτων, 

 να αξιοποιήσουν τους παραδοσιακούς τεχνίτες για τη συλλογή πληροφοριών 

για το επάγγελμά τους και τα προϊόντα που παράγουν,  

 να ευαισθητοποιηθούν για την αξία διατήρησης της πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς μέσα από επισκέψεις σε τοπικά εργαστήρια και επαφές με 

παραδοσιακούς τεχνίτες,  

 να εξετάζουν τα αίτια που οδηγούν στην εγκατάλειψη των παραδοσιακών 

επαγγελμάτων και την παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων. 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

9:00 – 9:30   

 Άφιξη-καλωσόρισμα και ξενάγηση στο Κέντρο. 

 



9:30-10:30:  Οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να συζητήσουν για τα επαγγέλματα που 

πιστεύουν ότι έκαναν οι κάτοικοι της κοινότητας Πεδουλά στο παρελθόν. Η συζήτηση 

επικεντρώνεται στην ονομασία της κοινότητας Πεδουλά. Γίνεται αναφορά στους 

ανθρώπους που πρωτοκατοίκησαν την κοινότητα.   

10:30-12:30   

Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο της κοινότητας Πεδουλά και επιτόπια μελέτη. Η 

επιτόπια μελέτη θα επικεντρωθεί στην αίθουσα του Μουσείου η οποία είναι 

αποκλειστικά αφιερωμένη στους παραδοσιακούς τεχνίτες/τεχνίτριες της κοινότητας. 

Εντοπισμός των κύριων εργαλείων που χρησιμοποιούσαν οι τεχνίτες/τεχνίτριες και 

περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής των προϊόντων. Οι μαθητές/μαθήτριες 

καλούνται, επίσης, να υποδυθούν το ρόλο του/της κάθε τεχνίτη/τεχνίτριας 

χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που εκτίθενται στο μουσείο και περιγράφοντας τη 

διαδικασία παραγωγής των προϊόντων τους. Ταυτόχρονα, οι μαθητές/μαθήτριες 

καλούνται να συζητήσουν γιατί τα συγκεκριμένα επαγγέλματα έχουν εγκαταλειφθεί 

από τους/τις κατοίκους της κοινότητας και ευαισθητοποιούνται για την αξία 

διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μέσα από την αναβίωση των 

παραδοσιακών επαγγελμάτων.       

 

Αν η μελέτη πεδίου επιλεγεί να γίνει τους μήνες που αναφέρονται ως πιο πρόσφοροι 

τότε μπορεί να διεξαχθεί επίσκεψη σε καλλιέργειες κερασιών, να γίνει επιτόπου 

απόσταξη ροδοστάγματος ή να πραγματοποιηθεί επίσκεψη σε κάποιο σπίτι του χωριού 

για παρακολούθηση της διαδικασίας παρασκευής παραδοσιακών γλυκών.  

 

12:30-13:30 Επιστροφή στο Κέντρο. Επαναφορά των βασικών σημείων της επίσκεψής 

τους στο Λαογραφικό Μουσείο της κοινότητας και εμπλοκή των μαθητών/μαθητριών 

σε ανατροφοδοτικού τύπου δραστηριότητες. Αναχώρηση από το Κέντρο και 

επιστροφή στο σχολείο.  

 

Α) Αν υπάρχει η δυνατότητα, καλείται ένας παραδοσιακός τεχνίτης/ μια παραδοσιακή 

τεχνίτρια στο Κέντρο ή επισκεπτόμαστε τον/την τεχνίτη/τεχνίτρια στον 

χώρο/εργαστήρι του/της για την παρακολούθηση ή άμεση εμπλοκή των 

μαθητών/μαθητριών στην παραγωγή του συγκεκριμένου τοπικού προϊόντος. Οι 

μαθητές/μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα στον/στην 

τεχνίτη/τεχνίτρια τα οποία έχουν προηγουμένως ετοιμάσει. 

Β) Ετοιμασία ετικέτας η οποία θα τοποθετηθεί σε ένα παραδοσιακό προϊόν της 

επιλογής των μαθητών/μαθητριών, αφού μελετηθούν προσεκτικά αντίστοιχες ετικέτες.  

Γ) Ετοιμασία καρτ-ποστάλ ή γραμματοσήμου στα οποία διαφημίζονται τα τοπικά 

προϊόντα της κοινότητας Πεδουλά. 

Δ) Επίσκεψη σε τοπικές καλλιέργειες και συζήτηση με τους/τις παραγωγούς και τους 

καλλιεργητές (άνδρες και γυναίκες) της περιοχής.       
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Σε περίπτωση που επιλεγεί από την ομάδα το απογευματινό πρόγραμμα (9:00-16:00) 

για ανάπτυξη του συγκεκριμένου θέματος, οι μαθητές/μαθήτριες συνεχίζουν το 

πρόγραμμα με ανατροφοδοτικού τύπου δραστηριότητες όπως: α) Ετοιμασία ετικέτας η 



οποία θα τοποθετηθεί σε ένα παραδοσιακό προϊόν της επιλογής των μαθητών/τριών, 

αφού μελετηθούν προσεκτικά αντίστοιχες ετικέτες, β) ετοιμασία καρτ-ποστάλ ή 

γραμματοσήμου στα οποία διαφημίζονται τα τοπικά προϊόντα της κοινότητας 

Πεδουλά, γ) επίσκεψη σε τοπικές καλλιέργειες και συζήτηση με τους/τις παραγωγούς 

και τους καλλιεργητές (άνδρες και γυναίκες) της περιοχής.       

 

Στο απογευματινό πρόγραμμα οι μαθητές/μαθήτριες έχουν μεσημεριανό διάλειμμα. 

Για τον σκοπό αυτό μπορούν να έχουν μαζί τους μεσημεριανό φαγητό ή το σχολείο 

μπορεί να κάνει διευθετήσεις για να φάνε σε εστιατόριο της περιοχής. 

 

Συστήνεται όπως οι μαθητές/μαθήτριες: 

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

 Φορούν αθλητικά παπούτσια και να είναι κατάλληλα ντυμένοι/ντυμένες με βάση 

το κλίμα και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά στην περιοχή.  

 Θα ήταν χρήσιμο η ομάδα να έχει μαζί της φωτογραφική μηχανή και βιντεοκάμερα, 

για βιντεοσκόπηση των δραστηριοτήτων και δρώμενων του προγράμματος στο 

οποίο συμμετέχουν.  

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

την εφαρμογή των προγραμμάτων παρέχεται από το Κέντρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


