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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το Μουσείο Ν Καζαντζάκη μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία ποικίλων σχολικών 

γνωστικών αντικειμένων Λυκείου για την ανάδειξη αξιών της Εκπαίδευσης για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ). Η ανάγκη  μετατροπής του μαθητή από παθητικό δέκτη της 

γνώσης σε ενεργό συνδιαμορφωτή του Εκπαιδευτικού περιεχομένου καθόρισε τον  

τρόπο σχεδιασμού της συγκεκριμένης  πρότασης.  

Προετοιμάσαμε αρχικά ηλεκτρονική περιήγηση στην ιστοσελίδα του Μουσείου 

προκειμένου να προϊδεάσουμε τους μαθητές και να τους προκαλέσουμε την αίσθηση της 

περιέργειας. Κατά την επίσκεψη οι μαθητές  αφού χωρίστηκαν σε ομάδες  επιδόθηκαν 

στη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας που τους διανεμήθηκαν εκεί χωρίς περαιτέρω 

οδηγίες από τους καθηγητές. Μετά την παρέλευση του χρονικού ορίου που είχε τεθεί εξ 

αρχής για την εργασία τους ακολούθησε προβολή βίντεο στον ειδικά διαμορφωμένο 

χώρο του Μουσείου σχετικά με τη ζωή και το έργο του Ν Καζαντζάκη. Οι μαθητές  

έχοντας ήδη μια εικόνα για το συγγραφέα έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε από την 

προσωπική τους έρευνα και παρατήρηση ξεδίπλωσαν τους προβληματισμούς τους  και 

αυθόρμητα οδηγήθηκαν σε συσχετισμούς με τη σύγχρονη πραγματικότητα. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βιώσιμη διαχείριση περιοχών σε θέματα αειφόρου 

τουρισμού (ανάδειξη φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος της 

περιοχής) 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διδακτικό μονοπάτι, αξίες της εκπαίδευσης για την αειφόρο 

ανάπτυξη, ποικιλότητα, Νίκος Καζαντζάκης  

 



ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Οι μαθητές να μάθουν να αναγνωρίζουν τις αξίες της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη που σχετίζονται με το σεβασμό της ποικιλότητας στα φυσικά 

οικοσυστήματα και στην κοινωνική ζωή, οι οποίες αναδεικνύονται στο έργο του Ν. 

Καζαντζάκη. 

Ο σεβασμός και η διατήρηση της ποικιλότητας των φυσικών οικοσυστημάτων, της 

κοινωνικής ζωής και της πολιτιστικής κληρονομιάς, αποτελούν προτάγματα της 

UNESCO, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπαιδευτικό στόχο των Σχολικών 

Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.  

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Με την αξιοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων και των ΤΠΕ επιχειρήσαμε να 

διδάξουμε αξίες της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη που σχετίζονται με το 

σεβασμό στην ποικιλομορφία. Με έμφαση στην Ανακαλυπτική–Βιωματική Μέθοδο 

και εργασία σε ομάδες, χαράξαμε το διδακτικό μονοπάτι από τα σπίτια των μαθητών 

μας ως το Μουσείο του Ν Καζαντζάκη στη Μυρτιά Πεδιάδος. Η διδακτική 

παρέμβαση εστιάζει στα εξής: 

Οι αξίες να διασαφηνίζονται στις ομάδες συζήτησης, με προσωπική ανάλυση, με 

ιστορίες, ηθικά ζητήματα, προσομοιώσεις, με νοητή μεταφορά εκτός δωματίου. Ο 

Καζαντζάκης ταξιδεύει τους αναγνώστες του σε άλλα φυσικά και κοινωνικά 

περιβάλλοντα, για τη δομή των οποίων, τους νόμους και τις αρχές λειτουργίας τους, 

αφηγείται ιστορίες, σχηματίζει εικόνες, δημιουργεί διλήμματα και ωθεί στην 

προσομοίωση με τα σημερινά περιβάλλοντα. Έτσι, το περιβάλλον μάθησης 

μεγεθύνεται, γίνεται ολόκληρος ο κόσμος που περιγράφει ο Καζαντζάκης, ο κόσμος 

γύρω μας, και το ερευνητικό υλικό, σε συνδυασμό με τα ευρήματα από την 

αναζήτηση στο διαδίκτυο και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Γενικού 

Λυκείου, αξιοποιείται μεθοδολογικά και εποπτικά στην ύλη των μαθημάτων της 

Λογοτεχνίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης, Αρχών Περιβαλλοντικών Επιστημών της Β 

τάξης και Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Νεοελληνικής Γλώσσας και Κειμένων 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α τάξης.  

 

 

 

 



ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Α. ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

Β. ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ν ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΜΕΣΩ Η/Υ ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Γ. ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΌΣ 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΥΛΛΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ν ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ε. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΥ 

ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Αναλυτικά,  

Α. ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΑΑ) ΠΟΥ 

ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Ν ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

Στην Τυφλίδα, το 1977, οι αξίες στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ιεραρχήθηκαν ως 

φύση, σχέσεις του ανθρώπου με τη φύση, δομημένο περιβάλλον (σχεδιασμός-εξέλιξη 

κοινωνιών), ατομικό προφίλ (αυτοπροσδιορισμός), προφίλ των άλλων, 

συμπεριλαμβανομένης και της επόμενης γενιάς. Στη σχεδιαζόμενη διδακτική 

παρέμβαση αναζητούνται οι αξίες τις οποίες προωθεί η ΕΑΑ που αναφέρονται στην 

κοινωνική και προσωπική ηθική και οι οποίες αναδύονται από τη ζωή και το έργο του 

Ν Καζαντζάκη. Οι αξίες αυτές ομαδοποιήθηκαν σε τρεις κύριες κατηγορίες που 

αφορούν:  

Α. στις προϋποθέσεις για αγαθή διαβίωση μέσα στις κοινωνίες 

Β. στη θέση του ατόμου ως προς τα άλλα μέλη της κοινωνίας που ζει  

Γ. στην προσωπική διάσταση και ανάπτυξη 

 

Β. ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ν ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ-ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μουσείου Ν. Καζαντζάκης 

http://www.kazantzakis-museum.gr και απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν; 

Ερωτήσεις: 

 

 

 

http://www.kazantzakis-museum.gr/


1) Σε πόσες γλώσσες δίνεται η δυνατότητα περιήγησης στην ιστοσελίδα του 

Μουσείου; 

α) Σε 4 Γλώσσες                                  γ) Σε 6 γλώσσες 

β) Σε 2 γλώσσες δ) Σε 8 Γλώσσες 

 Απάντηση:  

2) Πού βρίσκεται το Μουσείο ;   

α) Στο Ηράκλειο  γ) Στο Χουδέτσι 

β) Στη Μυρτιά  δ) Στα Πεζά 

 Απάντηση:  

3) Ποιο το έτος ίδρυσης του Μουσείου; 

α) Το 1970 γ) Το 1982 

β) Το 1992 δ) Το 2000 

 Απάντηση: 

4) Ποιος ο ιδρυτής του Μουσείου; 

α) Το υπουργείο Πολιτισμού γ) Έλληνες Ομογενείς  

β) Ο σκηνογράφος Γιώργος 

Ανεμογιάννης 

δ) ο Δήμος Ν. Καζαντζάκης 

 Απάντηση: 

5) Έχει αδερφοποιηθεί με το παρακάτω Μουσείο: 

α) το μουσείο του τσέχου συνθέτη 

Buhoslav Martinu 

γ) το μουσείο Paul Valery 

στηΓαλλίας 

β) το μουσείο Juan Ramon Jimenez στο 

Moguer της Ισπανίας 

δ) Με όλα τα παραπάνω 

 Απάντηση: 

6) Το έργο του Νίκου Καζαντζάκη διακρίνεται στις παρακάτω κατηγορίες: 

α) μυθιστόρημα, ταξιδιωτικά γ) ποίηση , θέατρο, δοκίμιο 

β) φιλοσοφία και μεταφράσεις δ) Σε όλα τα παραπάνω 

  Απάντηση: 

7) Περιγράψτε σύντομα την υπόθεση του έργου του Αναφορά στο Γκρέκο 

(επισκεφτείτε το σχετικό link και αντιγράψτε και επικολλείστε το σχετικό 



χωρίο) 

 

 

 

 

8) Σε πόσες γλώσσες έχει μεταφραστεί ο Καπετάν Μιχάλης;  

α) Σε 8 γ) Σε 5 

β) Σε 14 δ) Σε 28 

 Απάντηση: 

9) Σε τι διαφέρει ο Οδυσσέας του Καζαντζάκη από τον Οδυσσέα του Ομήρου 

στο έργο του Οδύσσεια; 

  

 

 

 

10) Σε ποια εκδήλωση του Μουσείου έχει συμμετάσχει το Λύκειο Μελεσών; 

 

 

 

 

11) Στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ιστοσελίδας μπορούμε να προμηθευτούμε 

dvd από έργα του Ν. Καζαντζάκη 

 α) Σωστό β) Λάθος 

 Απάντηση: 

 

12) Διαβάστε το βιβλίο επισκεπτών και επιλέξτε δύο αναφορές που σας έκαναν 

εντύπωση 

  

 

 

13) Η ηλεκτρονική περιήγηση σας δημιούργησε την επιθυμία να επισκεφθείτε το 

Μουσείο; 



 Απάντηση: 

Γ.  ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΡΓΩΝ Ν ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

1. Επιλέξτε ένα βιβλίο του Ν Καζαντζάκη για να το διαβάσετε.  

2. Απομονώσετε τις φράσεις εκείνες που κατά τη γνώμη σας αναφέρονται σε μια από 

τις παρακάτω αξίες και εντάξτε τις σε κάθε κατηγορία. Να υπογραμμίζετε τις 

σχετικές προτάσεις στο βιβλίο και να σημειώνετε τις σελίδες σε κόλλα χαρτί. 

• Α. στις προϋποθέσεις για αγαθή διαβίωση μέσα στις κοινωνίες: Ειρήνη, 

Δικαιοσύνη, Ισότητα, Ελευθερία, Πολιτική της μη Βίας 

• Β. στη θέση του ατόμου ως προς τα άλλα μέλη της κοινωνίας που ζει: Κοινωνική 

Συνοχή, Αλληλεγγύη-Αλληλοβοήθεια, Συμφιλίωση 

• Γ. στην προσωπική διάσταση και ανάπτυξη: Αξιοπρέπεια-Περηφάνια, 

Υπευθυνότητα-ανάληψη προσωπικής και διεθνούς ευθύνης-Χρέος, 

Ανεκτικότητα-ανοχή στην ετερότητα, Αυτονομία, όχι Εγωισμός 

 

Δ1. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ν ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ-ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

1. Γράψτε 5 χώρες στις οποίες έζησε για σχετικά μεγάλο διάστημα της ζωής του ο Ν 

Καζαντζάκης 

2. Γράψτε 5 ονόματα άλλων λογοτεχνών με τους οποίους ο Ν Καζαντζάκης 

εικονίζεται σε φωτογραφίες 

3. Είχε βραβευτεί ο Ν Καζαντζάκης; 

4. Με ποια επαγγελματική του ιδιότητα προώθησε σημαντικά την αξία της 

Αλληλεγγύης; 

5. Σε ποιο Μυθιστόρημα αναλύει το φιλοσοφικό πρόβλημα του κακού; 

Ολοκληρώθηκε αυτό το μυθιστόρημα;  

6. Σε ποιο μυθιστόρημα προσεγγίζονται τα θέματα της προσφυγιάς και του 

πραγματικού νοήματος του χριστιανισμού  

7. Σε ποιο έργο του αναφέρεται η λεζάντα του Μουσείου «θεματοποιεί τη σύγκρουση 

ανάμεσα στο απολλώνειο μέτρο και τη διονυσιακή κατάφαση της ζωής»  

8. Βρήκατε ελκυστικό το Μουσείο; 

 

Δ2. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ν ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ-ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

1. Με ποια είδη λόγου ασχολήθηκε ο Ν Καζαντζάκης 

2. Το έργο «Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται» 

Α. πότε γράφηκε 



Β. Σε τι μορφές διασκευάστηκε 

Γ. Αναφέρατε μια κριτική που έχει γίνει για το έργο αυτό και σας εντυπωσίασε 

3. Το υλικό του Μουσείου εκτίθεται άμεσα ή είναι διαδραστικό; 

4. Ποια ομάδα έργων του έχει εκτεθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα στο Μουσείο; 

5. Ποιες επιρροές έχει δεχτεί από ιδεολογίες και θρησκείες; 

6. Ποιους τρόπους «ανάγνωσης» της ζωής του Καζαντζάκη εντοπίσατε στο 

Μουσείο 

7. Ποιος ήταν ο κατεξοχήν σκηνογράφος και ενδυματολόγος των θεατρικών 

έργων του Καζαντζάκη; 

8. Η σημασία της έκθεσης των επιστολών από και προς τον Καζαντζάκη στην 

ανάλυση του έργου του 

9. Βρήκατε ελκυστικό το Μουσείο; 

 

Ε. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΥ 

ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το μάθημα εκτός σχολικής τάξης και η διαφοροποίηση από την παραδοσιακή 

διδασκαλία προκάλεσαν αρχικά άγχος και αμηχανία στους μαθητές. Γρήγορα όμως 

ανταποκρίθηκαν και προσαρμόστηκαν  στην ανάγκη συμπλήρωσης των φύλλων 

εργασίας. Απέκτησαν αίσθηση του χώρου και  προσανατολίστηκαν εύκολα στα 

σημεία όπου έπρεπε. Αντιμετώπισαν τη διαδικασία ως παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού 

με αποτέλεσμα να προκύψει  ένταση και ενθουσιασμός ακόμα και σε  μαθητές που 

στις συνήθεις συνθήκες της σχολικής τάξης έμεναν απαθείς. Παρατήρησαν 

αναγκαστικά όλα τα εκθέματα ψάχνοντας για τις απαντήσεις και η μια ομάδα 

συμπλήρωνε την άλλη όπου χρειαζόταν.  Οι καθηγητές παρακολουθούσαν διακριτικά 

χωρίς να παρεμβαίνουν και να καθοδηγούν ενισχύοντας έτσι την αυτενέργεια των 

μαθητών. 

 

«Το ταξίδι είναι ο σκοπός κι εμείς στοχεύουμε σ΄αυτόν» (Breiting S. et al, 2005). 

 


