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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Πρόσφατες µελέτες έχουν αναδείξει τον αλληλεπιδραστικό ρόλο του φυσικού 

περιβάλλοντος στη διαµόρφωση και εξέλιξη των πολιτισµικών αλλαγών, διαπίστωση 
που υποδεικνύει ότι, αν διασφαλιστεί  η σωστή διαχείριση του πολιτισµού µέσα από το 
περιβάλλον που τον δηµιουργεί και του περιβάλλοντος µέσα από τον πολιτισµό που τον 
στηρίζει, είναι δυνατή η εξασφάλιση της αειφορικής προοπτικής. Με βάση το σκεπτικό 
αυτό η παρούσα εργασία επιχειρεί να ανιχνεύσει αν η ανάπτυξη ενός διαδικτυακού 
µαθησιακού περιβάλλοντος για τη µελέτη της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς 
δηµιουργεί προοπτικές προώθησης πρωτότυπων διδακτικών µεθόδων και πρακτικών 
για την υποστήριξη και ενίσχυση της πράξης της πολιτισµικής σηµείωσης του ιστορικού 
παρελθόντος.  

Η ανάλυση και ερµηνεία των αποτελεσµάτων καθώς και τα συµπεράσµατα που 
προέκυψαν από την πιλοτική ερευνητική εφαρµογή του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού 
υλικού στα πλαίσια του µαθήµατος των ερευνητικών εργασιών (project), είναι 
ενθαρρυντικά για την προοπτική εµπλουτισµού του Αναλυτικού Προγράµµατος 
Σπουδών µε νέο, ανανεωµένο εκπαιδευτικό υλικό που θα αξιοποιεί τα διδακτικά οφέλη 
από τη συστηµατική και µεθοδική εκπαιδευτική αξιοποίηση του τοπικού πολιτισµού. 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: τοπική πολιτιστική κληρονοµιά, διαδίκτυο, εκπαιδευτικό 

υλικό 
 
 Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ «Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ» 
 
Η διαδικτυακή τοποθεσία «Η Μονή του Αγ. Γεωργίου» (www.zante-

monastery.com) είναι µια διαδραστική εκπαιδευτική εφαρµογή που φιλοδοξεί να 
συντελέσει στην ανάδειξη και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς που αποτελεί 
για τη Ζάκυνθο η υπάρχουσα διατηρηµένη µονή του Αγίου Γεωργίου των Κρηµνών. 
Η θεµατολογία της εφαρµογής κρίνεται σηµαντική, αφού η µελέτη του  
συγκεκριµένου ιστορικο-πολιτιστικού µνηµείου (α) δηµιουργεί κίνητρα µάθησης και 
προκαλεί το ενδιαφέρον των µαθητών επειδή ανήκει στο χώρο που ζουν οι µαθητές 
και έχει άµεση σχέση µε τη ζωή τους και (β) διευκολύνει τη µάθηση, αφού οι χώροι 
είναι οικείοι και οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα άµεσων προσωπικών εµπειριών 
(Καµαρινού 2005). Επιπλέον, η συγκεκριµένη εφαρµογή φέρνει τους µαθητές σε 
επαφή µε την τοπική ιστορία ενσωµατώνοντας την εξέταση του παρελθόντος του 
τόπου τους σε ολιστικές προσεγγίσεις του περιβάλλοντος (ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο 2001:20-21). Κριτήριο, επίσης, επιλογής του συγκεκριµένου θέµατος 
αποτέλεσαν τα αποτελέσµατα έρευνας (Λιβέρη, 2008) σχετικά µε τη θεµατολογία 
των σχολικών προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθµια και 
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση για το χρονικό διάστηµα 1991-2007, από τα οποία 
προκύπτει ότι το 25% των περιβαλλοντικών προγραµµάτων έχουν επίκεντρο 
αρχαιολογικά, ιστορικά και λαογραφικά θέµατα (εικ.1). 
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Ο παιδαγωγικός σχεδιασµός του εκπαιδευτικού «Η Μονή του Αγ. Γεωργίου» δίνει 

έµφαση στην εξοικείωση των µαθητών µε το εκπαιδευτικό υλικό ως αφετηρία για  
δραστηριότητες που διαµορφώνουν τις προϋποθέσεις ενός πρώτου σταδίου 
ενσυναισθητικής προσέγγισης του µοναστηριού που µελετάται. Η ενσυναίσθηση ως 
διδακτική τεχνική, αποτελεί ένα µέσο «µεταφοράς» των µαθητών στις νοοτροπίες και 
τα χωροχρονικά δεδοµένα µιας άλλης εποχής και βοηθά στην κατανόηση των 
καθηµερινών προβληµάτων, αλλά και των σχέσεων µε το περιβάλλον των 
παλαιότερων κατοίκων, που αντανακλώνται και στη σηµερινή εποχή (Γραίκος 2005). 
Παράλληλα το περιεχόµενο της εφαρµογής αναπτύχθηκε µε βάση την υπερκειµενική 
δοµή του παγκόσµιου ιστού αξιοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις δυνατότητες του 
διαδικτύου για: α) πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία πληροφόρησης λόγω της 
υποστήριξης πολλαπλών επιλογών αποθήκευσης και απεικόνισης, της παροχής απλής 
αλλά συγχρόνως ισχυρής φόρµας δηµοσίευσης και της ενσωµάτωσης πολλαπλών 
µέσων (Αβούρης, 2000) και β) χρησιµοποίηση της υπερµεσικής τεχνολογίας που 
επιτρέπει στο µαθητή να προσεγγίζει και να επεξεργάζεται τη γνώση ολιστικά, µε 
ποικίλους συνδυασµούς και δυνατότητες.  
Η εφαρµογή απευθύνεται σε µαθητές Γυµνασίου ως υποστηρικτικό υλικό του 

προγράµµατος πολιτισµικής οικολογίας «Ανάδειξη και διατήρηση ιστορικών µονών 
Ζακύνθου» και ενισχύει τις προσπάθειές τους να αποκτήσουν γνώσεις για το 
µοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Κρηµνών Ζακύνθου1 και να δηµιουργήσουν ένα 
σύστηµα αξιών έτσι ώστε να κατανοούν την αλληλεπιδραστική σχέση του πολιτισµού 
µε το περιβάλλον και να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα για την προστασία της 
πολιτισµικής κληρονοµιάς γενικά και ειδικά για ό,τι αφορά στις µονές της Ζακύνθου.  
                                                 
1 Η µονή, µια από τις σηµαντικότερες της Ζακύνθου (Κονόµος 1967, Κονόµος 1979, Μούσουρας 
2003), υπήρξε χώρος ασκητείας για πολλούς αρχιερείς, όσιους και λόγιους, µεταξύ των οποίων ήταν ο 
Ζακύνθιος θεολόγος, ιστορικός, λαογράφος και µοναχός Παχώµιος Ρουσάνος (1508-1553), ο οποίος 
άφησε στη βιβλιοθήκη του µοναστηριού τα πολύτιµα χειρόγραφα έργα του, που σήµερα βρίσκονται 
στη Μαρκιανή βιβλιοθήκη στη Βενετία, µαζί µε άλλους πολύτιµους χειρόγραφους κώδικες, που 
υπεξαιρέθηκαν και αυτοί από το µοναστήρι (Αρχιµανδρίτης Ε. Σαρµάνης 1999:178-195, Κολυβά 
1998:35-58, Κονόµος 1967:34-36, Κονόµος 1979:233-237, Μούσουρας 2003:281-289). 
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Το εκπαιδευτικό υλικό έχει δοµηθεί µε βάση τις ενότητες «Ιστορικά στοιχεία», 
«Αρχιτεκτονική», «Ζωγραφικός ∆ιάκοσµος», ενώ για την υποστήριξη των θεµατικών 
ενοτήτων της εφαρµογής περιλαµβάνονται δραστηριότητες που ωθούν τους 
εκπαιδευόµενους να ερευνήσουν, να πειραµατιστούν και να συνεργαστούν για την 
ολοκλήρωσή τους και παράλληλα αποτελούν χρήσιµο εργαλείο αξιολόγησης τόσο για 
τους ίδιους όσο και για το διδάσκοντα (εικ. 2). 

 
 

 
 
Γ. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
 
i. Ερευνητικά ερωτήµατα – Μέθοδος 
 
Η πιλοτική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε την περίοδο Σεπτεµβρίου- Ιανουαρίου 

2012 έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί µε στόχο να διερευνήσει αν και σε ποιο βαθµό η 
διαδικτυακή εκπαιδευτική εφαρµογή «Η µονή του Αγ. Γεωργίου» βοηθά τους 
µαθητές να: 

1. Αποκτήσουν γνώσεις σχετικά µε την ιστορία και την αρχιτεκτονική της µονής 
του Αγ. Γεωργίου Κρηµνών 

2. Μελετήσουν συγκριτικά τα εκκλησιαστικά έργα τέχνης των Σχολών της 
Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αγιογραφίας 

3. Αναγνωρίσουν την µοναστηριακή κουλτούρα και τέχνη ως ένα σηµαντικό 
στοιχείο της τοπικής και εθνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς και παράδοσης και 
να ευαισθητοποιηθούν για την αναγκαιότητα διαφύλαξης και ανάδειξης τέτοιων 
πολιτιστικών θησαυρών. 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε µαθητές/τριες του Α5 τµήµατος του ΕΠΑ.Λ. 
Ζακύνθου. Ένα µεγάλο µέρος των µαθητών (οκτώ υποκείµενα) δήλωσε ότι δεν είχε 
επισκεφτεί ποτέ το µοναστήρι του Αγ. Γεωργίου, ενώ κανένα από τα υποκείµενα δεν 
είχε λάβει µέρος σε κάποιο πολιτιστικό πρόγραµµα. Επίσης, έξι µαθητές/τριες του 
δείγµατος είχαν αναζητήσει στο διαδίκτυο ιστοσελίδες που να περιέχουν 
πληροφοριακό υλικό σχετικό µε θέµατα πολιτισµού.  
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Οι µαθητές/τριες πλοηγήθηκαν στον εκπαιδευτικό ιστότοπο «Η Μονή του Αγ. 
Γεωργίου» µε τη βοήθεια φύλλου εργασίας, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία της 
κατευθυνόµενης διερεύνησης (Ματσαγγούρας 1998, Minstrell 2000), κατά την οποία 
οι µαθητές ανακαλύπτουν τις σχέσεις µεταξύ των παραµέτρων, συλλέγουν δεδοµένα, 
διατυπώνουν τα δικά τους συµπεράσµατα και τα γενικεύουν.  
Για τον έλεγχο των ερευνητικών ερωτηµάτων χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο 

πριν την πειραµατική εφαρµογή του εκπαιδευτικού ιστότοπου «Η µονή του Αγ. 
Γεωργίου» και µετά από αυτήν. Το ερωτηµατολόγιο διαρθρώθηκε µε βάση ανοιχτές 
ερωτήσεις, που οµαδοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις ακόλουθες θεµατικές ενότητες:  
• 1η θεµατική ενότητα: ∆ιερεύνηση των γνώσεων των µαθητών σχετικά  µε την 

ιστορία και την αρχιτεκτονική της µονής του Αγ. Γεωργίου Κρηµνών,  
• 2η θεµατική ενότητα: ∆ιερεύνηση του βαθµού που οι µαθητές είναι ικανοί να 

συγκρίνουν εκκλησιαστικά έργα τέχνης των Σχολών της Βυζαντινής και 
Μεταβυζαντινής Αγιογραφίας και  

• 3η θεµατική ενότητα: ∆ιερεύνηση των αντιλήψεων των µαθητών σχετικά µε την 
αναγκαιότητα διαφύλαξης και ανάδειξης των θησαυρών της τοπικής και 
εθνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς και παράδοσης.  

Για το σχεδιασµό του ερωτηµατολογίου λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι στο 
σχολικό πρόγραµµα δεν περιλαµβάνεται µια ανεξάρτητη θεµατική ενότητα σχετική 
µε τον τοπικό πολιτισµό, πολύ δε περισσότερο σχετική µε τις υπάρχουσες 
διατηρηµένες ιστορικές µονές στη Ζάκυνθο. 
Το ερωτηµατολόγιο απαντήθηκε από τους µαθητές κατά τη διάρκεια µιας 

διδακτικής ώρας κατά την απουσία των διδασκόντων καθηγητών και αφού 
επισηµάνθηκε ότι οι επιδόσεις τους δεν πρόκειται να αξιολογηθούν.  

 
ii. Ανάλυση περιεχοµένου και αποτελέσµατα  
 
Από τις απαντήσεις των υποκειµένων στα ερωτηµατολόγια που δόθηκαν πριν την 

πειραµατική εφαρµογή του εκπαιδευτικού ιστότοπου «Η Μονή του Αγ. Γεωργίου» 
προκύπτει ότι οι µαθητές, στην απόλυτη πλειοψηφία τους, δεν γνωρίζουν κάτι 
σχετικό ούτε µε την ιστορία ή/και την αρχιτεκτονική της µονής του Αγ. Γεωργίου, 
ούτε µε τη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή εικαστική τεχνοτροπία, ενώ διατύπωσαν 
γενικές και ατεκµηρίωτες σκέψεις γύρω από το θέµα της πολιτιστικής κληρονοµιάς 
και την αναγκαιότητα διατήρησης και ανάδειξής της. Το εύρηµα αυτό θεωρείται 
αναµενόµενο, καθώς το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό υλικό εστιάζει σε ειδικές γνώσεις 
τοπικού πολιτιστικού ενδιαφέροντος που λογικό είναι τα υποκείµενα να µην 
κατέχουν αφού, κατά δήλωσή τους, κανένα από αυτά δεν είχε προηγουµένως 
συµµετάσχει σε κάποιο παρόµοιο πολιτιστικό πρόγραµµα. Για το λόγο αυτό δεν 
παρουσιάζονται αποτελέσµατα από τις απαντήσεις των µαθητών στο pre 
ερωτηµατολόγιο και η ανάλυση εστιάζεται στην πληρότητα και την 
επιχειρηµατολογία των απαντήσεών τους στο ερωτηµατολόγιο µετά την πλοήγηση 
τους στο περιβάλλον του ιστότοπου «Η µονή του Αγ. Γεωργίου». 
Από την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των µαθητών/τριών στις 

ερωτήσεις της 1ης θεµατικής ενότητας, διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία των 
υποκειµένων απέκτησαν, µετά την πειραµατική εφαρµογή του εκπαιδευτικού 
ιστότοπου, σε ικανοποιητικό βαθµό γνώσεις σχετικά µε ιστορικά και αρχιτεκτονικά 
στοιχεία της µονής του Αγ. Γεωργίου Ζακύνθου.  
Ειδικότερα, από την αρχική ερώτηση της 1ης θεµατικής ενότητας που αφορά την 

ανίχνευση των γνώσεων για τη γεωγραφική θέση του µοναστηριού του Αγίου 
Γεωργίου των Κρηµνών, προέκυψε ότι οι µαθητές γνωρίζουν τη γεωγραφική 
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τοποθεσία του χώρου που βρίσκεται η µονή, αλλά την προσδιορίζουν µε διαφορετικό 
τρόπο. Ειδικότερα, 6 στα 20 υποκείµενα αναφέρουν πως βρίσκεται στο ∆ήµο 
Ελατίων, 6 στα 20 αναφέρουν πως βρίσκεται κοντά στο χωριό Βολίµες, 4 στα 20 
αναφέρουν πως βρίσκεται κοντά στο χωριό Αναφωνήτρια, 2 στα 20 απαντούν Β.∆. 
της Ζακύνθου και 2 στα 20 απαντούν γενικά πως βρίσκεται στην ορεινή Ζάκυνθο.  
Στη 2η ερώτηση της 1ης θεµατικής ενότητας που ανιχνεύει αν οι µαθητές γνωρίζουν 

για ποιο λόγο το µοναστήρι πήρε την προσωνυµία «των Κρηµνών», όλοι οι µαθητές 
γνωρίζουν το λόγο και συγκεκριµένα 10 στα 20 υποκείµενα απαντούν, ότι «το 
µοναστήρι είχε κτιστεί σε απόκρηµνη περιοχή» και 10 στα 20 αναφέρουν µε 
περισσότερες λεπτοµέρειες ότι «η περιοχή που αρχικά κτίστηκε το µοναστήρι 
αργότερα αποχωρίστηκε από τη στεριά και έγινε νησάκι». 
Στην επόµενη 3η ερώτηση «Ποιος µοναχός που έγινε Άγιος ασκήτεψε στο 

µοναστήρι» όλα τα υποκείµενα γνώριζαν την απάντηση. Ειδικότερα, 6 στα 20 
υποκείµενα έκαναν απλή αναφορά στο όνοµα του Αγίου Γερασίµου, ενώ τα υπόλοιπα 
14  ανέφεραν, εκτός του ονόµατος, και το νησί της Κεφαλονιάς του οποίου είναι 
πολιούχος άγιος.  
Στην 4η ερώτηση «Τι εννοούµε όταν αναφερόµαστε στους κώδικες µιας µονής» ένα 

µεγάλο ποσοστό των υποκειµένων (16 στα 20) απάντησε ότι είναι χειρόγραφα που 
προέρχονται από τη µονή, 2 στα 20 απάντησαν ότι «κώδικες είναι ιερά κείµενα που 
γράφτηκαν από µοναχούς» και 2 στα 20 πιστεύουν ότι πρόκειται για ένα βιβλίο που 
υπάρχει καταγεγραµµένο το σύνολο των χειρογράφων της κάθε µονής. 
Η 5η ερώτηση που ανιχνεύει τη δυνατότητα των µαθητών να ονοµάζουν και να 

περιγράφουν εν συντοµία τους χώρους της µονής, απαντήθηκε ολοκληρωµένα από 6 
υποκείµενα που ανέφεραν τους χώρους της µονής και έδωσαν λεπτοµερή περιγραφή 
τους. ∆έκα (10) υποκείµενα ανέφεραν σωστά την ονοµασία των χώρων της µονής, 
χωρίς όµως να τους περιγράψουν και 4 υποκείµενα έκαναν µια ελλιπή αναφορά των 
χώρων χωρίς να τους περιγράψουν. 
Από την τελευταία ερώτηση της 1ης θεµατικής ενότητας «Πώς θα χαρακτήριζες τη 

επτανησιακή µοναστηριακή αρχιτεκτονική, τυπικό δείγµα της οποίας αποτελεί η µονή 
του Αγίου Γεωργίου των Κρηµνών», προκύπτει ότι 17 µαθητές/τριες αποδίδουν στην 
επτανησιακή µοναστηριακή αρχιτεκτονική τους χαρακτηρισµούς «λιτή» και «απλή».  
Τα υπόλοιπα τρία (3) υποκείµενα φαίνεται από τις απαντήσεις τους2 ότι συγχέουν την 
επτανησιακή µοναστηριακή αρχιτεκτονική µε την επτανησιακή µοναστηριακή 
ζωγραφική.  
Από την 1η ερώτηση της 2ης θεµατικής ενότητας, που ανιχνεύει το βαθµό που οι 

µαθητές/τριες του δείγµατος είναι ικανοί να προβαίνουν σε συγκρίσεις των έργων της 
Βυζαντινής και  Μεταβυζαντινής αγιογραφίας, προκύπτει ότι όλα τα υποκείµενα 
έχουν σαφή εικόνα των βασικότερων χαρακτηριστικών της Βυζαντινής Αγιογραφίας  
που τη σηµατοδοτούν και την κάνουν να ξεχωρίζει εκφραστικά και καλλιτεχνικά από 
µεταγενέστερες τεχνικές. Συγκεκριµένα, έξι (6) υποκείµενα απαντούν ότι «τα 
πρόσωπα εµφανίζονται ακίνητα και τα χαρακτηριστικά τους είναι λεπτά», 
δεκατέσσερα (14) από αυτά ότι «το φόντο των αγιογραφιών είναι συνήθως βαθύ 

                                                 
2 Υποκ.1: «Η επτανησιακή µοναστηριακή αρχιτεκτονική δέχεται πολλές επιρροές από τη ∆ύση, 
γεγονός που σε συνδυασµό µε την οικονοµική ανάπτυξη, την κάνουν να συνδυάζει πολλές 
διαφορετικές µεθόδους, αρµονικά δεµένες µεταξύ τους, που δίνουν ένα εντυπωσιακό και επιβλητικό 
αποτέλεσµα» 
Υποκ.2: «Κλασικίζουσα µορφή αρχιτεκτονικής, µε σαφείς τάσεις αποµάκρυνσης από το µπαρόκ» 
Υποκ.3: «Η επτανησιακή µοναστηριακή αρχιτεκτονική συνδύασε αρµονικά τις τεχνοτροπίες της 
∆ύσης, δηµιουργώντας ένα ισορροπηµένο, χωρίς υπερβολές, αλλά συγχρόνως µεγαλόπρεπο 
αποτέλεσµα».  

 8



σκούρο µπλε ή χρυσό χρώµα, χωρίς τοπία», δεκαοκτώ (18) ότι «τα σώµατα 
εµφανίζονται λιπόσαρκα και πανύψηλα» και δυο (2) ότι «τα άκρα τους είναι 
µικρότερα σε σύγκριση µε το υπόλοιπο σώµα».  
Στην επόµενη ερώτηση ( ερ. 14 του ερωτηµατολογίου) σχετικά µε τις επιδράσεις 

που δέχτηκε η Μεταβυζαντινή Αγιογραφία, τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οκτώ (8) 
στα 20 υποκείµενα απαντούν ότι η Μεταβυζαντινή Αγιογραφία δέχτηκε επιδράσεις 
από Κρητικούς καλλιτέχνες, από την Ιταλική τεχνοτροπία και από τάσεις της ∆υτικής 
τέχνης, όπως ο νατουραλισµός, ο µανιερισµός, το µπαρόκ και η φλαµανδική 
ζωγραφική. Ικανοποιητικές θεωρούνται και οι απαντήσεις οκτώ (8) υποκειµένων που 
αναφέρουν ότι επιδράσεις υπήρξαν από την Κρητική και την Ιταλική τέχνη, όπως και 
αυτές των υπολοίπων τεσσάρων (4) που απαντούν ότι η Μεταβυζαντινή Αγιογραφία 
επηρεάστηκε από τη ∆υτική τεχνοτροπία. Μάλιστα δυο (2) υποκείµενα από αυτά 
συνέδεσαν τις δυτικές επιρροές µε τη λατινική κυριαρχία διάρκειας 400 ετών τόσο 
στα Επτάνησα όσο και στην Κρήτη. 
Από την 3η ερώτηση της 2ης θεµατικής ενότητας, που ανιχνεύει αν τα υποκείµενα 

είναι σε θέση να γνωρίζουν τις διαφορές ανάµεσα στη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή 
ζωγραφική, διαπιστώνεται ότι οι µαθητές/τριες του δείγµατος στην συντριπτική τους 
πλειοψηφία είναι σε θέση να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά των τεχνοτροπιών. 
Ειδικότερα, όσον αφορά στη βυζαντινή αγιογραφία τα υποκείµενα στο σύνολό τους 
γνωρίζουν ότι: (α) διακρίνεται για τα αλλοιωµένα χρώµατά της, (β) πίσω από τις 
µορφές υπάρχει φόντο σε χρυσό ή σκούρο µπλε χρώµα χωρίς τοπία και (γ) τα 
πρόσωπα φαίνονται σα να είναι ακίνητα. Επιπλέον πέντε (5) υποκείµενα 
χαρακτήρισαν τα πρόσωπα της βυζαντινής αγιογραφίας ως λιπόσαρκα και πανύψηλα 
ενώ άλλα πέντε (5) υποκείµενα αναγνώρισαν ότι η βυζαντινή εικόνα στρέφεται προς 
την αφαίρεση. Όσον αφορά τη µεταβυζαντινή αγιογραφία, τα υποκείµενα στο σύνολό 
τους θεωρούν τα έντονα χρώµατα και τις φωτοσκιάσεις βασικό της χαρακτηριστικό, 
γνωρίζουν τη χρήση των τοπίων ως φόντου και επισηµαίνουν τα εκφραστικά 
πρόσωπα της τεχνοτροπίας. Πέντε (5) υποκείµενα ήταν σε θέση να διακρίνουν 
πλούσια ενδύµατα που νεωτερίζουν, ενώ άλλα πέντε (5) υποκείµενα δήλωσαν ότι η  
µεταβυζαντινή αγιογραφία διεγείρει το συναίσθηµα. 
Από την επεξεργασία των δεδοµένων της 1ης ερώτησης της 3ης θεµατικής ενότητας, 

σχετικά µε το αν θεωρούνται τα εκκλησιαστικά µνηµεία µέρος της πολιτιστικής µας 
κληρονοµιάς, προκύπτει ότι η απόλυτη πλειοψηφία των µαθητών θεωρεί τα 
εκκλησιαστικά µνηµεία ως µέρος της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς τεκµηριώνοντας 
βάσιµα τη θέση αυτή. Ενδεικτικά παρατίθενται µερικές απαντήσεις:   

 
«Πιστεύω ότι όλα τα εκκλησιαστικά µνηµεία είναι µέρος της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. 

Ο ρόλος της εκκλησίας τα παλιότερα χρόνια ήταν πιο πολύπλευρος. ∆ηλαδή οι άνθρωποι 
(µοναχοί, ιερείς κλπ) δεν ασχολούνταν µόνο µε την διακήρυξη των Ευαγγελίων  και το Λόγο 
του Θεού. Ήταν ,θα έλεγε κανείς, πιο δηµιουργικοί. Έπαιξαν  σηµαντικό ρόλο  στο  χώρο των 
γραµµάτων και των τεχνών, είτε δηµιουργώντας είτε διασώζοντας κι αυτοί µε τη σειρά τους. Γι’   
αυτό ό,τι κληρονοµήσαµε έχουµε ιερό χρέος να το διασώσουµε και να το παραδώσουµε σε 
επόµενες γενιές, γιατί ο θησαυρός είναι συνέχεια της πολιτιστικής µας ζωής».  

 
«Όλα τα εκκλησιαστικά µνηµεία προάγουν τον πολιτισµό κάθε λαού, εποµένως αποτελούν 

και την πολιτιστική κληρονοµιά του. Από αυτά έχουµε τη δυνατότητα να διασώζουµε σπουδαία 
έργα τέχνης από µεγάλους καλλιτέχνες ανά τους αιώνες. Η εκκλησιαστική τέχνη άλλωστε είναι 
ένας από ένας βασικούς παράγοντες για να θεωρήσουµε ότι ένας λαός έχει πολιτισµό». 

 
«Ναι, αποτελούν µια απεικόνιση όχι µόνο της πίστης, αλλά και της νοοτροπίας και των ηθών 

της εκάστοτε εποχής. Μέσα από τα µνηµεία αυτά διαφαίνεται η ιστορία του τόπου µας». 
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Τα αποτελέσµατα της 2ης ερώτησης (ερ. 17 του ερωτηµατολογίου) δείχνουν πως η 

συντριπτική πλειοψηφία τα υποκείµενα συναινούν στην αναγκαιότητα διαφύλαξης 
και ανάδειξης των τοπικών και εθνικών πολιτιστικών µας θησαυρών, αιτιολογώντας 
τη θέση τους αυτή. Ενδεικτικά αναφέρονται:  

 
«Ειδικά εµείς οι Έλληνες που έχουµε πλούσια πολιτιστική παράδοση και ιδιαίτερα 

εκκλησιαστική, επιβάλλεται να την διαφυλάξουµε και να την  αναδείξουµε, γιατί  η πορεία µας 
και η εξέλιξή µας είναι άµεσα συνδεδεµένες και θα έλεγε κανείς σε µερικούς τοµείς 
εξαρτηµένες, από τους πολιτιστικούς µας θησαυρούς. Αν τους γυρίσουµε την πλάτη θα είναι σαν 
να απαρνιόµαστε την ταυτότητά µας µε ό,τι αυτό συνεπάγεται».  

 
«Το µέλλον µας βασίζεται στο παρελθόν µας και ο κάθε λαός χαρακτηρίζεται από τα ήθη, τα 

έθιµα, τις παραδόσεις και τη γλώσσα του. Η παράδοση βοηθά στην ταυτοποίηση κάθε λαού, 
απαραίτητη προϋπόθεση να αντιµετωπίσουµε το κύµα της παγκοσµιοποίησης.»,  

 
«Φυσικά και είναι αναγκαίο να διαφυλαχθούν και να αναδειχθούν οι τοπικοί και εθνικοί 

πολιτιστικοί µας θησαυροί. Χωρίς αυτούς η επιβίωση κάθε λαού θα ήταν αδύνατη. Επιπλέον 
συµβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη, καθώς τα µνηµεία αυτά αποτελούν πόλο έλξης για 
µεγάλο αριθµό τουριστών κάθε ηλικίας.» 

 
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσµάτων του ερωτηµατολογίου 

αξιολόγησης του ιστότοπου «Η µονή του Αγ. Γεωργίου» πρέπει να αναφερθεί ότι οι 
µαθητές/τριες του δείγµατος απάντησαν και σε µια τελευταία ερώτηση (ερ. 18 στο 
ερωτηµατολόγιο) ανοικτού τύπου, η οποία προέτρεπε τα υποκείµενα του δείγµατος 
να καταγράψουν, εάν επιθυµούν, τα θετικά ή αρνητικά τους σχόλια καθώς και τις 
παρατηρήσεις-προτάσεις τους για τον ιστότοπο www.zante-monastery.com. Η 
πλειοψηφία των µαθητών χαρακτήρισε ενδιαφέρον και κατατοπιστικό το 
εκπαιδευτικό υλικό και διατύπωσε θετικά σχόλια σχετικά µε τη σχεδίαση και την 
αισθητική του ιστότοπου. Μερικά υποκείµενα περιέλαβαν στις απαντήσεις τους και 
προτάσεις που αφορούσαν στην ενίσχυση του ιστότοπου µε περισσότερες και πιο 
διαδραστικές δραστηριότητες. Ενδεικτικά παρατίθενται µερικές από τις απαντήσεις 
των υποκειµένων:  

 
«Είναι µια κατατοπιστική ιστοσελίδα και προβάλλει µε κατανοητό τρόπο τη µονή του Αϊ-

Γιώργη στα Γκρεµνά. Η πλοήγηση είναι ευχάριστη και οι πληροφορίες που αντλεί κανείς είναι 
ποικίλες».  

 
«Μπαίνοντας στη συγκεκριµένη ιστοσελίδα οι πληροφορίες που πήραµε ήταν πολύ 

ενδιαφέρουσες. Είναι µια σηµαντική προσπάθεια που αναδεικνύει ένα σηµαντικό κειµήλιο της 
πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και µας δίνει το ερέθισµα να το επισκεφτούµε από κοντά». 

 
«Να προστεθούν και άλλες δραστηριότητες».  
 
«Θα ήταν προτιµότερο στην αρχική σελίδα να υπάρχουν όλες οι υποενότητες η µια κάτω από 

την άλλη, ούτως ώστε να έχει µια µορφή συνεχόµενων άρθρων πάνω στο ίδιο θέµα». 
 
«…Πιστεύω πως αυτή η ιστοσελίδα µπορεί να ευαισθητοποιήσει αρκετά παιδιά και να τα 

ερεθίσει προκειµένου να ψάξουν για τον πολιτισµό τους και να προσπαθήσουν να τον 
διατηρήσουν ή να τον αλλάξουν προς το καλύτερο». 
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∆. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Η παρούσα εργασία είναι µια πιλοτική ερευνητική προσπάθεια, η οποία στοχεύει 

να διερευνήσει το βαθµό που η ενασχόληση των µαθητών/τριών µε τον ιστότοπο «Η 
µονή του Αγ. Γεωργίου» και η µελέτη του εκπαιδευτικού υλικού που περιλαµβάνεται 
σε αυτόν τους/τις βοηθά να αποκτήσουν εξειδικευµένες γνώσεις για το τοπικό 
πολιτιστικό περιβάλλον τους και να οικοδοµήσουν ένα αξιακό σύστηµα που 
προκρίνει την αναγκαιότητα ανάληψης ευθυνών σε ατοµικό ή/και συλλογικό επίπεδο 
για τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς.  
Τα κύρια συµπεράσµατα που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδοµένων 

συνοψίζονται ως εξής: 
• Η διερεύνηση των γνώσεων των µαθητών γύρω από τη µοναστηριακή ιστορία 
και αρχιτεκτονική επιβεβαίωσε ότι οι µαθητές/τριες του δείγµατος, 
αλληλεπιδρώντας µε  το εκπαιδευτικό υλικό που περιλαµβάνεται στον ιστότοπο 
«Η µονή του Αγ. Γεωργίου», απέκτησαν γνώσεις σχετικά µε την ιστορία και την 
αρχιτεκτονική της µονής του Αγίου Γεωργίου των Κρηµνών.  

• Οι απαντήσεις που έδωσαν στις ερωτήσεις της 2ης θεµατικής ενότητας µετά την 
πλοήγησή τους στον εκπαιδευτικό ιστότοπο «Η µονή του Αγ. Γεωργίου», 
αποδεικνύουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των υποκειµένων είναι σε θέση να 
αναλύει και να µελετά µε συγκριτικό τρόπο τα εκκλησιαστικά έργα των σχολών 
της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής αγιογραφίας, αποτέλεσµα που θεωρείται 
αρκετά ενδιαφέρον από την άποψη ότι το γνωστικό αντικείµενο που 
πραγµατεύτηκαν τους ήταν πρωτόγνωρο και ανεξερεύνητο.  

• Τα υποκείµενα είναι σε θέση, µετά την πειραµατική εφαρµογή του 
εκπαιδευτικού ιστότοπου, να εκτιµούν, τεκµηριώνοντας τις θέσεις τους, την αξία 
της µοναστηριακής κουλτούρας και τέχνης και να συνειδητοποιούν την 
αναγκαιότητα διατήρησης και ανάδειξης τέτοιου είδους πολιτιστικών θησαυρών 
για την εξασφάλιση της αειφορικής προοπτικής.  

Συµπερασµατικά µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι τα µαθησιακά αποτελέσµατα 
που προέκυψαν από τη µελέτη της µοναστηριακής κουλτούρας και των διασυνδέσεων 
της τέχνης µε τη θρησκευτική λατρεία σε ένα διαδραστικό και ελκυστικό διαδικτυακό 
περιβάλλον είναι ενθαρρυντικά για την προοπτική εµπλουτισµού του Αναλυτικού 
Προγράµµατος Σπουδών µε νέο, ανανεωµένο εκπαιδευτικό υλικό που θα αξιοποιεί τα 
διδακτικά οφέλη από τη συστηµατική και µεθοδική εκπαιδευτική αξιοποίηση του 
τοπικού πολιτισµού µε βάση τις αρχές της Πολιτισµικής Οικολογίας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 

Ηµεροµηνία ……/……/2012                             Ονοµατεπώνυµο……………..………. 
 
 

Ε ΡΩ ΤΗΜΑΤΟΛΟ Γ Ι Ο  Ι Σ Τ Ο ΤΟΠΟΥ  
www.zante-monastery.com

 
ΤΜΗΜΑ Α΄ 
 
1. ΦΥΛΟ :           ΑΓΟΡΙ                             ΚΟΡΙΤΣΙ       
 
2. ΤΑΞΗ :   …………………………………………………. 
 
3. ΣΧΟΛΕΙΟ : ……………………………………………… 
 
4. Έχεις λάβει µέρος σε κάποιο πολιτιστικό πρόγραµµα; Αν ναι, ανέφερε τον τίτλο 

του, το θέµα που πραγµατευόταν και το φορέα εκπόνησής του. 
 
5. Έχεις αναζητήσει στο διαδίκτυο ιστοσελίδες που να περιέχουν πληροφοριακό 

υλικό σχετικό µε θέµατα πολιτισµού (ιστορικά και πολιτιστικά µνηµεία, έργα τέχνης,  
µονές κ.ά.); Αν ναι, ανέφερε, αν θυµάσαι, ποια ή ποιες ιστοσελίδες ήταν αυτές και µε 
ποια αφορµή τις επισκέφτηκες.  

 
6. Έχεις επισκεφτεί το µοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Κρηµνών;   Αν ναι, πότε, µε 

ποιους και µε ποια ευκαιρία; 
 
 
ΤΜΗΜΑ Β΄  
 
Αγαπητέ µαθητή, αγαπητή µαθήτρια, 
Με το ερωτηµατολόγιο που κρατάς στα χέρια σου µπορείς, χωρίς κανένα δισταγµό, 

να αποτυπώσεις τις γνώσεις και τις σκέψεις σου σχετικά µε τη µονή του Αγίου 
Γεωργίου Κρηµνών στη Ζάκυνθο. Με τον τρόπο αυτό βοηθάς στην αξιολόγηση  του 
εκπαιδευτικού υλικού που περιλαµβάνεται στον ιστότοπο www.zante-monastery.com 
και αφορά στο µοναστήρι αυτό.  
Γι’ αυτό σε παρακαλούµε να διαβάσεις προσεκτικά τις παρακάτω ερωτήσεις και να 

απαντήσεις µε ακρίβεια και σαφήνεια.  
 
7. Πού βρίσκεται το µοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Κρηµνών;  
 
8. Γιατί η συγκεκριµένη µονή ονοµάστηκε Αϊ- Γιώργης των Κρηµνών; 
 
9. Ποιος µοναχός, που έγινε Άγιος, ασκήτεψε στο µοναστήρι; 
 
10. Τι εννοούµε όταν αναφερόµαστε στους «κώδικες» µιας µονής;  
11. Ονόµασε και περιέγραψε µε συντοµία τους χώρους της µονής Αγ. Γεωργίου 

Κρηµνών.  
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12. Πώς θα χαρακτήριζες τη επτανησιακή µοναστηριακή αρχιτεκτονική, τυπικό 
δείγµα της οποίας αποτελεί η µονή του Αγ. Γεωργίου Κρηµνών; 

 
13. Ανέφερε τουλάχιστον δυο χαρακτηριστικά που έχουν οι πίνακες της 

Βυζαντινής Αγιογραφίας. 
 
14. Ποιες επιδράσεις δέχτηκε η Μετα-βυζαντινή Αγιογραφία; 
 
15. Ανέφερε τουλάχιστον τρεις διαφορές που µπορείς να θυµηθείς µεταξύ της 

Βυζαντινής και Μετα-βυζαντινής Τεχνοτροπίας στην εκκλησιαστική  ζωγραφική;  
 
16. Θεωρείς ότι τα εκκλησιαστικά µνηµεία (π.χ. ξωκλήσια, µονές, κειµήλια κ.ά.) 

αποτελούν µέρος της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς; Αιτιολόγησε την απάντησή σου. 
 
17. Πιστεύεις στην αναγκαιότητα διαφύλαξης και ανάδειξης των τοπικών και 

εθνικών πολιτιστικών µας θησαυρών; Αιτιολόγησε την απάντησή σου.  
 
18. Στον παρακάτω χώρο µπορείς να διατυπώσεις κρίσεις, παρατηρήσεις, 

προτάσεις σχετικά µε τον ιστότοπο www.zante-monastery.com. 
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