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«Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» 

 

                            

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 



ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΑΞΕΩΝ Β & Γ1 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ  ΠΕ 06 

ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΙΤΣΑ  ΠΕ 80 

ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ  ΠΕ 79 01 

 

Το σχολικό πολιτιστικό πρόγραμμα «Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ» 

υλοποιήθηκε κατά το παρόν Σχολ. Έτος 2018-2019 από τους μαθητές και τις μαθήτριες των 

τάξεων Β και Γ1 του Γυμνασίου Βελβεντού με υπεύθυνους καθηγητές τους Ανδρεάδου- 

Φραγγούδη Βαρβάρα, Βλάχου Βαίτσα, και  Χατζημανώλη Μανώλη. 

 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
Η αρχιτεκτονική του παραδοσιακού οικισμού του Βελβεντού και οι κοινωνικοί, οικονομικοί και 
περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρέασαν τα χαρακτηριστικά της. Παρεμβάσεις και αλλαγές 
που έγιναν. Τα δομικά χαρακτηριστικά και η εξέλιξη του οικισμού μέσα στο χρόνο. Προτάσεις για 
αειφορικη διαχείριση του οικισμού. 
 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 Η αδιάλειπτη επαφή με το παρελθόν δημιουργεί μια ισχυρή παρακαταθήκη για το μέλλον.  
 Η μελέτη του υλικού πολιτισμού από τους μαθητές ενισχύει την πολιτιστική τους ταυτότητα και 

ισχυροποιεί τους δεσμούς με το παρελθόν τους, δίδοντάς τους την δυνατότητα να γνωρίσουν 
χαρακτηριστικά της κοινωνίας τους, τα οποία έχουν κληροδοτηθεί από τις παλαιότερες γενιές 



και διατηρούνται στο παρόν ενώ παράλληλα παραχωρούνται στο μέλλον για να επωφεληθούν 
οι επόμενες γενιές.  

 Η υιοθέτηση της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης για τη διατήρηση της ισορροπίας του 
φυσικού περιβάλλοντος. 

 
 

 
                                                      ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Οι μαθητές μέσα από την έρευνα να μελετήσουν ένα σημαντικό κομμάτι του υλικού πολιτισμού 
του τόπου τους και να εμπλουτίσουν την πολιτιστική παρακαταθήκη τους. 
 

 Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την έννοια της αειφορίας, να κατανοήσουν την αξία της 
αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος και να γνωρίσουν  τα χαρακτηριστικά της βιώσιμης 
ανάπτυξης, ώστε να δημιουργηθεί προβληματισμός για τον προσανατολισμό της ανάπτυξης που 
πρέπει να ακολουθήσουν και να υποστηρίξουν μελλοντικά για την ευημερία του τόπου και της 
κοινωνίας τους. 
 

 Να μάθουν να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους και με άλλους φορείς. 
 

 Να ερευνούν, να συγκεντρώνουν, να αξιολογούν και να καταγράφουν πληροφορίες, να αναλύουν 
δεδομένα, να συνθέτουν και να παρουσιάζουν ολοκληρωμένες εργασίες, να ακολουθούν και να 
τηρούν το χρονοδιάγραμμα. Να κατανοήσουν  τεχνικές γραπτού και προφορικού λόγου. Να 
συνθέσουν τα δικά τους κείμενα. 
 

 Να εργάζονται σε ομάδες , να λαμβάνουν υπόψη τις γνώμες και τις παρατηρήσεις των 
συμμαθητών τους και να αποφασίζουν μέσα σε πλαίσια αλληλοσεβασμού και δημοκρατικών 
διαδικασιών. 
 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Οι μαθητές με τους υπεύθυνους καθηγητές αποφασίζουν τον τίτλο του προγράμματος, 
χωρίζονται σε ομάδες εργασίας για έρευνα, κατάρτιση ερωτηματολογίων, συνεντεύξεις, 
οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων, καθώς και για τη σύνθεση της τελικής εργασίας. Ορισμός 
χρονοδιαγράμματος. Επισκέψεις στα προεπιλεγμένα σπίτια του οικισμού. Συνεντεύξεις από τους 
ιδιοκτήτες, συγκέντρωση και καταγραφή πληροφοριών, λήψη φωτογραφιών, επεξεργασία 
δεδομένων. Δραματοποίηση αναμνήσεων και διηγήσεων των ενοίκων. Παρουσίαση του τελικού 
προϊόντος στη σχολική κοινότητα και στην κοινωνία του Βελβεντού.  

 

 

 

 

 

 

 

 Παρουσίαση του προγράμματος στις 7 Δεκεμβρίου 2019 στο Πνευματικό Κέντρο  Βελβεντού 



Για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματός μας 

χωριστήκαμε σε ομάδες, όσες και οι γειτονιές και οι 

περιοχές του οικισμού μας και πήραμε συνεντεύξεις από 

τους ιδιοκτήτες προεπιλεγμένων  σπιτιών. Οι 

περισσότεροι πολύ πρόθυμα μας άνοιξαν την πόρτα τους, 

μας καλοδέχτηκαν, απάντησαν στο ερωτηματολόγιό μας 

και μας επέτρεψαν να φωτογραφίσουμε το εσωτερικό 

των κατοικιών τους. Τους ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτό.  

Όμως αντιμετωπίσαμε και δυσκολίες στην έρευνά μας. 

Κάποιοι ιδιοκτήτες, πολύ ηλικιωμένοι στην πλειονότητά 

τους, δε θέλησαν να μας δώσουν τις πληροφορίες που 

ζητήσαμε, Πρέπει επίσης να αναφέρουμε πως υπάρχουν 

πολλά ακατοίκητα σπίτια των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν είναι πλέον στη ζωή και οι κληρονόμοι 

τους ζουν σε άλλες πόλεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, οπότε δεν είχαμε 

πρόσβαση σε πληροφορίες.  

 

Συνεργαστήκαμε με το ΚΠΕ Βελβεντού, παρακολουθήσαμε 

το πρόγραμμά του «Σεργιάνι στο χρόνο» και 

επισκεφθήκαμε χαρακτηριστικά κτίρια του τόπου μας. 

Επίσης συνεργαστήκαμε με τους συμπολίτες μας κ. Κωστα 

Αγουράτσιο και κ. Γιώργο Παπαδόπουλο, οι οποίοι έκαναν 

δύο εισηγήσεις στο κτίριο του ΚΠΕ και μας παρείχαν 

πολλές και χρήσιμες πληροφορίες για τη μορφή του 

οικισμού και πως αυτός εξελίχθηκε μέσα στο χρόνο καθώς 

και για τον τρόπο δόμησης των κατοικιών του και τα 

στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του.  



Επισκεφθήκαμε την πανέμορφη Ξάνθη έναν από τους μεγαλύτερους παραδοσιακούς οικισμούς 

της Ελλάδας, που έχει μείνει ανεπηρέαστος από τη φθορά του χρόνου και διατηρεί την αρχοντιά 

και τη μεγαλοπρέπειά του.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Η εκλεκτικιστική αρχιτεκτονική, η Mπελ Eπόκ, οι επιδράσεις από την Ιταλική Αναγέννηση, 

τον Γερμανικό Ρομαντισμό και τον Ελληνικό Νεοκλασικισμό αλλά και στοιχεία παραδοσιακής 

Μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής διαχέονται από την μια άκρη της πόλης στην άλλη.  

 

          Οικία Κουγιουμτζόγλου 
Οικία Χατζηδάκι 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οικία Κουγιουμτζόγλου εσωτερικός διάκοσμος σε τοίχο και ταβάνι 

Οικία Χατζηδάκι εσωτερικός διάκοσμος σε τοίχο και ταβάνι 

 



 

Εικόνες, χρώματα και μια γεύση πολυπολιτισμικότητας 

από την επίσκεψή μας στον Εχίνο, πομακοχώρι σε κοντινή 

απόσταση από την Ξάνθη συμπλήρωσε την περιπλάνησή 

μας στο χρόνο.  

 

                      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Μαθητές των τάξεων Β και Γ1 και οι υπεύθυνοι καθηγητές του Γυμνασίου Βελβεντού                                                                                                                               

 


