Capitalizing on Local Intangible Cultural Heritage around Europe

Το 3ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς συμμετέχει στο τριετές πρόγραμμα Erasmus
με τον τίτλο Capitalizing on Local Intangible Cultural Heritage around
Europe’ (acronym:CLICHÉ).
Το θέμα του προγράμματος είναι:
«Η μελέτη της τοπικής άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και
η αξιοποίησή της με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη»

Το πρόγραμμα συντονίζεται από το 1ο Λύκειο Λιβαδειάς και σε αυτό
εκτός από τα δυο σχολεία της πόλης μας συμμετέχουν 5 ακόμα σχολεία
από την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Σλοβενία, τη Λιθουανία και την
Εσθονία.

Στα πλαίσια του προγράμματος στο σχολείο μας συγκροτήθηκαν δυο
ομάδες εργασίας:

 1η φάση του προγράμματος / Σχολικό έτος 2018- 19
Γνωριμία με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά και πρώτη βιωματική
επαφή.

Η μια ομάδα μελέτησε την παραδοσιακή καλλιέργεια της ελιάς στο
Δελφικό ελαιώνα και η άλλη τα ήθη και έθιμα του παραδοσιακού
γάμου στη Στερεά Ελλάδα. Οι

μαθητές με την καθοδήγηση των

υπεύθυνων καθηγητριών πήραν συνεντεύξεις από άτομα ή φορείς,
έκαναν επιτόπια έρευνα και αποτύπωσαν τα αποτελέσματα της εργασίας
τους σε βίντεο 20΄ και Power Point.

Οι καθηγητές

αξιοποιώντας τις εργασίες των μαθητών εκπόνησαν

σχέδια μαθημάτων με τη χρήση web 2.0 εργαλείων. Τα μαθήματα
εφαρμόστηκαν σε τμήματα του σχολείου για να συνδεθεί η εκπαίδευση
με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά και την αειφόρο ανάπτυξη.

Για τη διάχυση των στοιχείων που συγκέντρωσαν, οι μαθητές που
συμμετείχαν στο πρόγραμμα πραγματοποίησαν 3ήμερη εκδρομή στην
Αριδαία.

 Η 1η ομάδα παρουσίασε την εργασία της για το Δελφικό Ελαιώνα
σε σεμινάριο Εκπαιδευτικών που είχε οργανώσει το Κ.Π.Ε Νάουσας

 Η 2η ομάδα συμμετείχε στη 2η Πανελλήνια Μαθητική Συνάντηση
«Εκπαίδευση και Λαογραφία» που οργάνωσε ο Δήμος και η
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αριδαίας.
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στην ευρύτερη σχολική κοινότητα και στην τοπική

κοινωνία σε εκδήλωση που έγινε στην Αίθουσα Θεάτρου του σχολείου.

Κατά τη διάρκεια της 1ης φάσης πραγματοποιήθηκαν και 2 συναντήσεις
όλων των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Η 1η έγινε στην πόλη Razlog της Βουλγαρίας. Ήταν μια συνάντηση
γνωριμίας και προγραμματισμού. Οι μαθητές παρουσίασαν το σχολείο
και την πόλη τους και οι καθηγητές έθεσαν τους στόχους του
προγράμματος και καθόρισαν

τις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν.

Παράλληλα γνώρισαν και ένα μέρος από την άυλη πολιτιστική
κληρονομία της χώρας που φιλοξένησε τη συνάντηση.

Η 2η συνάντηση έγινε στην πόλη Kedainiai της Λιθουανίας και αφορούσε
μόνο εκπαιδευτικούς. Εκεί παρουσιάστηκαν τα βίντεο και οι εργασίες των
ομάδων και προγραμματίστηκαν οι επόμενες ενέργειες. Οι εκπαιδευτικοί
του σχολείου που φιλοξένησε τη συνάντηση φρόντισαν να παρουσιάσουν
την ιστορία της χώρας τους και στοιχεία της πολιτιστικής τους
κληρονομιάς.

 2η φάση / σχολικό έτος 2019 – 2020.
Διαχείριση και αξιοποίηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς για την
αειφόρο οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.
Η εργασία συνεχίστηκε με τον ίδιο τρόπο, με δυο ομάδες . Οι ομάδες
σχεδίασαν νεοφυείς επιχειρήσεις και εφαρμογές [ start-ups , apps] που
βασίζονταν στην αξιοποίηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς για τη
δημιουργία οικονομικών ευκαιριών. Έτσι οι μαθητές εκπαιδεύονται στην
έννοια της επιχειρηματικότητας και της αειφόρου ανάπτυξης.
 Η μια ομάδα δημιούργησε ιστοσελίδα και εφαρμογή για κινητά
τηλέφωνα, όπου έγινε καταγραφή παραδοσιακών εκδηλώσεων σε
κάθε νομό της Στερεάς, με δυνατότητα οργάνωσης εκδρομών και
συμμετοχής

στις

εκδηλώσεις.
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φωτογραφίες των επισκεπτών και ένα κουίζ γνώσεων με γενικές
πληροφορίες για τη Στερεά Ελλάδα .
 Η άλλη ομάδα μετέτρεψε σε εφαρμογή για κινητό τηλέφωνο το υλικό
που αφορούσε τον παραδοσιακό γάμο. Μέσω της εφαρμογής
διευκόλυναν ξένους επισκέπτες να οργανώνουν έναν παραδοσιακό
γάμο σε εξωκλήσια της Βοιωτίας και παραδοσιακό γλέντι .

Τις ιδέες τους παρουσίασαν οι μαθητές με παρουσίαση τύπου Ted Talks,
αφού πρώτα ενημερώθηκαν για αυτού του τύπου την παρουσίαση και
συνέταξαν, από κοινού με τους συμμαθητές τους από όλα τα σχολεία του
προγράμματος, ένα εγχειρίδιο με τα βασικά στοιχεία των Ted Talk
παρουσιάσεων.

TALKS

Οι δυο ομάδες πραγματοποίησαν 2ήμερη εκδρομή στο Κ.Π.Ε.
Καρπενησίου για να γνωρίσουν την άυλη κληρονομία της περιοχής και να
εμπνευστούν από τον τρόπο που αξιοποιείται για την τουριστική
ανάπτυξη ενός ορεινού νομού της Στερεάς Ελλάδας.

Για τη διάχυση των εργασιών στην ευρύτερη κοινότητα οργανώθηκε από
κοινού με το 1ο Λύκειο Λιβαδειάς Ημερίδα στην αίθουσα εκδηλώσεων
του

Διοικητηρίου

της

Περιφερειακής

Ενότητας

Βοιωτίας.

Παρουσιάστηκαν οι εργασίες όλων των μαθητικών ομάδων και από τα
δυο σχολεία , ενώ υπήρξαν και εισηγήσεις για την αξία των ευρωπαϊκών
προγραμμάτων από την κ. Μ. Τζαβάρα από το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού / Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, για τα
προγράμματα επιχειρηματικότητας, από την κ. Γιαννέτου Μ., Υπεύθυνη
επικοινωνίας του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων / Junior
Achievement Greece και για την παραδοσιακή καλλιέργεια της ελιάς στο
Δελφικό ελαιώνα από τον κ. Θεοχαρόπουλο Γ. , γεωπόνο , τεχνικό
σύμβουλο του Δικτύου Δελφών. Επίσημοι προσκεκλημένοι στην
εκδήλωση ήταν οι Δήμαρχοι Λεβαδέων κ. Πούλου Γιώτα και ΆμφισσαςΔελφών κ. Παναγιωτόπουλος Θανάσης.

Στα πλαίσια αυτής της φάσης έγινε μια συνάντηση των εταίρων στην
Bella Krajina της Σλοβενίας. Η συνάντηση είχε μεγάλο ενδιαφέρον για
τους μαθητές αφού εκεί ενημερώθηκαν για τις Ted Talk παρουσιάσεις και
αντάλλαξαν ιδέες για τις επιχειρήσεις που έπρεπε να σχεδιάσουν. Οι
εκπαιδευτικοί καθοδήγησαν τους μαθητές τους στις εργασίες τους και
παρουσίασαν στους συναδέλφους τους τα σχέδια μαθημάτων που είχαν
εκπονήσει. Η συνάντηση αξιοποιήθηκε για γνωριμία με τα ιδιαίτερου
φυσικού κάλλους τοπία της οικοδέσποινας χώρας και την πολιτιστική της
κληρονομιά, κυρίως αυτή που σχετίζεται με τη μελισσοτροφία.

Δυστυχώς ο προγραμματισμός για τη 2η φάση του προγράμματός μας
δεν τηρήθηκε εντελώς, αφού η ξαφνική εμφάνιση της πανδημίας του
κορωνοϊού
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από τον Μάρτιο του 2020 και μετά.
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