
ΤοΤο ««δικόδικό μουμου»» ΡέθυμνοΡέθυμνο: : 
ΜνημΜνημείαεία, , μνήμμνήμεςες καικαι βιώματαβιώματα

στηνστην πόληπόλη πουπου ζωζω



ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ
Μια παράδοση με
μακρά ιστορία στο
Ρέθυμνο
Η ανακάλυψη τόπων και
σημείων μέσα από την
αποκάλυψη γρίφων
ΚΙΝΗΤΡΟ ταχύτητα, 
ανταγωνισμός και νίκη
ομάδας



 ‘Το ΔΙΚΟ μου
ΡΕΘΥΜΝΟ’

‘να αποδομήσω και να
χαρτογραφήσω τον
τρόπο που το έγώ’
προσλαμβάνει το
Ρέθυμνο μέσα από

 ό,τι βλέπω (μνημεία, 
δρόμοι, τοπωνύμια, 
φωτογραφίες)--
ΜΑΚΡΟΙΣΤΟΡΙΑ

 ό,τι ακούω
(οικογενειακές μνήμες)

 ό,τι ζω (τα βιώματα μου, 
τα σημεία της πόλης και
ότι ζω)—ΤΟΠΙΚΗ-

Ο ΝΟΗΤΙΚΟΣ ΜΟΥ ΧΑΡΤΗΣ



Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΥ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΟΥ

Τι είναι ‘Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΥ’; Μην είν' οι κάμποι;
Μην είναι τ' άσπαρτα ψηλά βουνά;
Μην είναι ο ήλιος της, που χρυσολάμπει;
Μην είναι τ' άστρα της τα φωτεινά;

Μην είναι τάχατε τα ερειπωμένα
αρχαία μνημεία της χρυσή στολή
που η τέχνη εφόρεσε και το καθένα
μια δόξα αθάνατη αντιλαλεί;

Όλα ‘Ο ΤΟΠΟΣ ‘μας! Κι αυτά κι εκείνα,
και κάτι που 'χουμε μες την καρδιά
και λάμπει αθώρητο σαν ήλιου αχτίνα
και κράζει μέσα μας..



ΤΟΠΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ-ΜΙΚΡΟΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣτην τοπική ιστορία εξετάζονται στη μικρή
κλίμακα θεσμοί, γεγονότα, πρόσωπα που έδρασαν στη σκιά των
μεγάλων γεγονότων της ΜΑΚΡΟΙΣΤΟΡΙΑΣ

τοπική ιστορία διατηρεί το χαρακτήρα της ΜΙΚΡΟΙΣΤΟΡΙΑΣ, γιατί
μέσα από ειδικές και περιορισμένες σε χρόνο και σε τόπο περιπτώσεις
μπορεί να δώσει δείγματα για ευρύτερες ιστορικές εξελίξεις

προσφορά της- πολύ σημαντική, ιδιαίτερα όπου συνδέεται με
την ανάδειξη πηγών και πληροφοριών που δύσκολα προσεγγίζονται
από τη "μεγάλη ιστορία", όπως υλικό ιδιωτικών συλλογών, 
προφορικές μαρτυρίες, υλικό επιτόπιας έρευνας και προσωπικές
γνώσεις, αναμνήσεις και εμπειρίες των κατοίκων.



 ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

 Το εγώ συγκροτεί ταυτότητες (εθνική, 
θρησκευτική, τοπική..)

 Μέσα από γνώσεις (Ιστορικά γεγονότα αλλά
και μνημεία, πρόσωπα ιστορικά)

 Ενθυμήσεις (οικογενειακές μνήμες για
μνημεία, σημεία της πόλης..)

 Ακούσματα (αναμνήσεις και προφορικές
ιστορίες μεγαλύτερων)

 Κοινωνική/Πολιτισμική εικόνα πόλης
(φεστιβαλ, διαχείριση μνημείων..)

 Τη θέση μου και τη θέση της οικογένειάς
μου στην πόλη (κοινωνική δικτύωση, 
στατους..)



 ΟΜΙΛΟΣ ‘ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ’

 ΣΤΟΧΟΙ
 να γνωρίσω μνημεία της πόλης μου

(Μακροιστορία)—ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΣ ΓΙΑΤΙ
 Να σχεδιάσω (αποτυπώσω) τον επίσημο

χάρτη των μνημείων



 Να κατανοήσω/να ξεκλειδώσω τον τρόπο που τα προσλαμβάνω
(γιατί ένα ασήμαντο μνημείο είναι σημαντικό για μένα—τι συνέβη
εκει—τι έχω ακούσει από τους γονείς μου)—ΜΙΚΡΟΙΣΤΟΡΙΑ

 Να σχεδιάσω τους δικούς μου νοητικούς χάρτες της πόλης μου



ΝΟΗΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
COGNITIVE MAP

Ονομάστηκε έτσι επειδή
αντικατοπτρίζει
τον τρόπο που λειτουργεί
ο νους: προς όλες τις
κατευθύνσεις και με πολύ
οργανωμένο τρόπο, 
από το σύνολο
προς το

μέρος και αντίστροφα.



 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οι νοητικοί χάρτες είναι εικονογραφικοί

τρόποι (πχ., ΜΕ ΒΕΛΗ) αποτύπωσης της
κύριας ιδέας στο χαρτί. (ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΥΝ
ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ-
ΑΙΤΙΑΣ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ-ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ
κτλπ.) ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 



ΝΟΗΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ χρησιμοποιούνται για παραδειγμα στη
Διδασκαλία ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ή σε διαθεματικα προγραμματα όταν μια ΕΝΝΟΙΑ (ΑΚΡΟΠΟΛΗ) 
μπορει να ειδωθει από πολλαπλα διαθεματικα/επιστημονικα
πεδια (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ κα)



ΝΟΗΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΕΔΩ Ο ΝΟΗΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ
ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΩ ΤΗΝ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΟΥ ΜΕΣΑ από την πρόσληψη του
τόπου μου



 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 ΙΔΕΟΘΥΕΛΛΑ—ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΑΠΌ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ
ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

 ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ-ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ-
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ-ΑΡΧΕΙΑ

 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ σε GIS (συνεργασία με
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών)

 Προφορικη Ιστορία (συνεντεύξεις-φωτογραφίες)

 ΝΟΗΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ της πόλης μου--΄πως ΕΓΩ την
αντiλαμβάνομαι και τι σημαίνει για μένα

 AYTOEIKONA-ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ-
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ



ΝοητικοίΝοητικοί χάρτεςχάρτες μιαςμιας πόληςπόλης




