
 

 

Γειηίν Τύπνπ γηα ηελ θηλεηηθόηεηα ζην Λνλδίλν 

«Η άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, 

ηα θηεξά καο ζηελ αλαβάζκηζε, εμέιημε θαη δηεζλνπνίεζε ηνπ Σρνιείνπ καο» 

        Σηα πιαίζηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο  ΚΑ1 (Κηλεηηθόηεηα Πξνζσπηθνύ Σρνιηθήο 

Δθπ/ζεο ) ηνπ 2νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ , ηελ εβδνκάδα από 4 Απξηιίνπ 2016 σο ηηο 8 Απξηιίνπ 2016, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηέηαξηε θηλεηηθόηεηα ζην Λνλδίλν. 

    Τν ζεκηλάξην δηνξγαλώζεθε από ηνλ νξγαληζκό Kulturos Kiemas (έδξα Ληζνπαλία )θαη είρε ζαλ 

ηίηιν : “Digital Dynamic Cultural Dialogue” θαη ν θνξέαο ππνδνρήο ήηαλ ην Βξεηαληθό Σπκβνύιην (British 

Cuncil).  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη ζηελ ελόηεηα πνπ αθνξνύζε ηε ινγνηερλία, επηζθεθηήθακε ην 

Canterbury θαη γλσξίζακε ηνπο Canterbury Tales. . Δίλαη ην πξώην κεγάιν ινγνηερληθό έξγν πνπ γξάθηεθε 

ζηα θνηλά αγγιηθά θαη όρη ζηα ιαηηληθά ή γαιιηθά πνπ θπξηαξρνύζαλ εθείλε ηελ επνρή σο γιώζζα ηεο 

ινγνηερλίαο θαη ηεο δηαλόεζεο. Οη ηζηνξίεο παξνπζηάδνληαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα ζπκίδνπλ κύζνπο. 

Πξόθεηηαη γηα δηεγήζεηο κηαο νκάδαο πξνζθπλεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ ηνπο από ην Λνλδίλν ζην 

Canterbury γηα λα επηζθεθηνύλ ην λαό ηνπ Thomas Beckett ζηνλ θαζεδξηθό λαό ηνπ Canterbury. Τν 

βξαβείν ηνπ αγώλα απηνύ, όπσο ην νλόκαδαλ, ήηαλ έλα δσξεάλ γεύκα ζην Tabard Inn ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Southwark θαζώο επέζηξεθαλ από ην Canterbury. Oη ηζηνξίεο απηέο ζπγθξνηνύλ έλα παλόξακα ησλ 

ζπλζεθώλ ηεο δσήο θαηά ην 14
ν
 αηώλα ζηελ Αγγιία, θαη ηνπ ραξαθηήξα, ηεο λννηξνπίαο θαη ησλ εζώλ ηεο 

θνηλσλίαο ηελ επνρή απηή.  

Τε δεύηεξε κέξα ηνπ ζεκηλαξίνπ μελαγεζήθακε ζην Μνπζείν Τέρλεο (V & A Museum) κέζα ζην 

νπνίν αλαθαιύςακε θαη γλσξίζακε ηε ζεκαζία πνπ είρε θαη έρεη ην ηζάη γηα ηνπο πνιηηηζκνύο ηεο Κίλαο, 

ηεο Ιαπσλίαο, ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Αγγιίαο. Τν ηζάη ινηπόλ πέξα από ηηο επεξγεηηθέο ηνπ ηδηόηεηεο ζηε 

ζσκαηηθή αιιά θαη ςπρηθή πγεία, ήηαλ ε θύξηα έλδεημε, επγέλεηαο, θαη ζεβαζκνύ. Πξόθεηηαη γηα νιόθιεξε 

ηεξνηειεζηία ε νπνία αθνξνύζε πινύηνπ ζπγθεθξηκέλν ρώξν κέζα ζηνλ νπνίν θάπνηνο έπηλε ην ηζάη, 

επίζεκε έλδπζε, αιιά θαη ζπγθεθξηκέλνπο ηξόπνπο γηα ην πώο λα θξαηνύζε ην θιηηδάλη ηνπ ηζαγηνύ. 

Πξόθεηηαη γηα θνηλσληθή δξαζηεξηόηεηα θαη αλ θάπνηνο ηύραηλε λα απνιακβάλεη ην ηζάη κόλνο ηνπ έπξεπε 

λα πξνζπνηείηαη όηη ππάξρνπλ θη άιια άηνκα ζην ρώξν. Τέινο, θαζώο ην ηζάη ήηαλ έλδεημε θαιώλ ηξόπσλ, 

νη κεηέξεο θξόληηδαλ λα κεηαβηβάζνπλ ζηηο θόξεο ηνπο ηελ ηερληθή θαη ηηο δεμηόηεηεο ηεο ηεξνηειεζηίαο ηνπ 

ηζαγηνύ.  

Τελ ηξίηε κέξα επηζθεθηήθακε ηελ πόιε Dartford θαη παξαθνινπζήζακε πξόβεο ησλ ρνξεπηώλ 

Motley Morris. Πξόθεηηαη γηα παξαδνζηαθνύο ρνξνύο πνπ ρξνλνινγνύληαη από ην 15
ν
 αηώλα θαη ρνξεύνληαη 

2ο Δημοτικό Σχολείο 
Σιάτιστας 



κέρξη θαη ζήκεξα θπξίσο ηελ Πξσηνκαγηά γηα λα θαισζνξίζνπλ ηελ άλνημε. Οη ρνξεπηέο Morris έρνπλ 

βακκέλα ηα πξόζσπά ηνπο κε καύξε κπνγηά θαη θνξνύλ πνιύρξσκα ξνύρα. Τν καύξν ρξώκα ζηα πξόζσπα 

ησλ ρνξεπηώλ είλαη κηα κνξθή κεηακθίεζεο. Υπάξρνπλ θαη ρνξεπηέο Morris, νη νπνίνη πξνηηκνύλ ην 

πξάζηλν ρξώκα ή ην κπιε γηα λα θαιύςνπλ ηα πξόζσπά ηνπο.    Άιισζηε, Morris ζεκαίλεη πνιύρξσκνο. Ο 

ρνξόο Morris απνηεινύζε παξάδνζε αλάκεζα ζηηο θαηώηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο αλ θαη αξρηθά εθηηκάηαη όηη 

ρνξεύνληαλ από επγελείο. Οη ππεξέηεο ινηπόλ παξαθνινπζνύζνπλ ηνπο αθέληεο ηνπο λα ρνξεύνπλ θαη ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα ηνπο κηκεζνύλ πξνζάξκνζαλ ηα βήκαηα ηνπ ρνξνύ απηνύ ζηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο θαη 

γεληθά ζηε δηθή ηνπο θνπιηνύξα. Απηόο ζεσξείηαη θαη ν θύξηνο ιόγνο πνπ ππάξρνπλ πνιιά είδε ρνξώλ 

Morris, ν νπνίνη αληηζηνηρνύλ ζηηο πνηθίιεο θνπιηνύξεο κέζα ζηηο νπνίεο πξνζαξκόζηεθαλ θαη αλαβίσζαλ. 

Σήκεξα, ζηνπο ρνξνύο  Morris ζπκκεηέρνπλ θπξίσο ζπληαμηνύρνη θαη πξόθεηηαη γηα έλα έζηκν ην νπνίν 

θνληεύεη λα ζβήζεη θαη λα μεραζηεί. 

Τελ ηέηαξηε κέξα επηζθεθηήθακε ην αλάθηνξν Hampton Court θαη ζπγθεθξηκέλα έλα ηκήκα ηνπ, ηε 

Βαζηιηθή Σρνιή Κεληήκαηνο (Royal School of Needlework). Κάλακε κηα εηζαγσγή ζηελ νπνία γλσξίζακε 

ηα θύξηα ζύκβνια πνπ ππάξρνπλ ζε πνιιά θεληήκαηα θαη απηά είλαη ην παγώλη θαη ην ξόδη. Καη ηα δύν 

απνηεινύλ θαινύο νησλνύο θαη ζπκβνιίδνπλ ηελ θαιή ηύρε θαη ηελ επεμία. Σπγθεθξηκέλα, ην παγώλη είλαη 

ζύκβνιν αμηνπξέπεηαο, νκνξθηάο, αλάζηαζεο θαη αλαλέσζεο θαη ην ξόδη ζύκβνιν ηεο γνληκόηεηαο θαη ηεο 

αθεξαηόηεηαο. Τέινο, γλσξίζακε εξγόρεηξα, θεληεκέλα ζε δηάθνξεο ρώξεο θαη πνιηηηζκνύο. 

Φξεζηκνπνηήζακε ηα  web2 Tools (picturetrail, voicethread, animoto, voki), γηα λα θηηάμνπκε βηληεάθηα, 

ζρεηηθά κε ηηο μελαγήζεηο καο θαη ηα "αλεβάζακε" ζηελ πιαηθόξκα etwinning.  

Τελ πέκπηε κέξα έγηλε ε απνλνκή ησλ πηζηνπνηεηηθώλ παξαθνινύζεζεο ζην Βξεηαληθό Σπκβνύιην 

(British Council). Σπδήηεζε αιιά θαη πξνζσπηθέο δειώζεηο γηα ηελ επίδξαζε θαη ηε ζεκαζία ησλ 

εξγαιείσλ Web 2 ζηε δηαηήξεζε ηεο άπιεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ζηελ αληαιιαγή ηδεώλ κεηαμύ ησλ 

πνιηηηζκώλ θαη θαη’ επέθηαζε ζηε  δηδαζθαιία. 

Ο ππεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο                                                        Η παηδαγσγηθή νκάδα 

 

 

 

 

 

  

 


