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Στην Αυγή των Πρώτων Αγροτών 
Εκπαιδευτικέσ Δράςεισ ςτο Νεολιθικό Οικιςμό Αυγήσ 

 
 
Ειςαγωγή [>] 
 
Η αρχαιολογικό πρακτικό και ερμηνεύα καθορύζεται ςε μεγϊλο βαθμό από τον 
τρόπο με τον οπούο αντιλαμβανόμαςτε τουσ εαυτούσ μασ και τον ςύγχρονο 
κόςμο, ενώ η διαχεύριςη του παρελθόντοσ αποτελεύ πρϊξη ϊμεςα ςχετιζόμενη με 
το παρόν. Προςδιορύζεται από ςύγχρονεσ πολιτικϋσ και κοινωνικϋσ πρακτικϋσ, 
διαμορφώνει εθνικϋσ ςυνειδόςεισ & ταυτότητεσ, και επηρεϊζει τη ςύγχρονη 
κοινωνικό πραγματικότητα. Το παρελθόν δεν αποτελεύ ϋναν μακρινό, 
αυθύπαρκτο κόςμο, αλλϊ μια οντότητα, που ζει και εξελύςςεται μϋςα ςτο 
ςόμερα και αφορϊ -ό θα ϋπρεπε να αφορϊ- κάποιον [>], μια κοινωνικό ομϊδα ό 
ϋναν κοινωνικό ςκοπό. Τα αποτελϋςματα τησ αρχαιολογικόσ ϋρευνασ, εύτε ϋχουν 
την υλικό μορφό ενόσ ευρόματοσ, ενόσ μνημεύου ό χώρου, εύτε πρόκειται για 
αρχαιολογικϋσ πληροφορύεσ, ςυνιςτούν αναμφιςβότητα κοινωνικά αγαθά, που 
δεν απευθύνονται αποκλειςτικϊ ςτον επιςτημονικό κόςμο. Αντύθετα, θα ϋπρεπε 
να καταναλώνονται βιωματικά [>] από ϋνα ευρύτερο κοινό, να ϋχουν ενεργό 
ρόλο ςτην ςύγχρονη εκπαύδευςη, ςτην παραγωγό ιςτορικόσ γνώςησ και να 
ςυμμετϋχουν ςτη διαμόρφωςη του πολιτιςμικού τοπύου. Στα παραπϊνω 
πλαύςια, η αρχαιολογικό πρακτικό εύναι ςαφώσ επιφορτιςμϋνη και με την 
ευθύνη τησ ενςωμϊτωςησ του παρελθόντοσ ςτο παρόν, καθώσ και με την 
επιλογό των κατϊλληλων μϋςων, ώςτε να επιτύχει τη ςωςτό & γόνιμη 
επικοινωνύα με το ‘μη ειδικό’ κοινό.  
 
Για αρκετϊ χρόνια, τόςο ςτην Ελλϊδα, όςο και ςτο εξωτερικό εύχε διαπιςτωθεύ 
ϋνα ςημαντικό κενό ςτον τρόπο επικοινωνύασ τησ αρχαιολογύασ με το κοινό. Το 
κενό αυτό αρχύζει να γεφυρώνεται τα τελευταύα χρόνια με τη ςυμβολό των 
κλϊδων τησ «Δημόςιασ Αρχαιολογύασ» (public archaeology), τησ Μουςειολογύασ, 
τησ «Συμμετοχικόσ Αρχαιολογύασ» (participatory archaeology) και τησ 
«Αρχαιολογύασ τησ Κοινότητασ» (community archaeology). Καθοριςτικόσ υπόρξε 
ο ρόλοσ των Μουςεύων, αλλϊ και ϊλλων ιδρυμϊτων πολιτιςμού, που με τη 
ςυςτηματικό οργϊνωςη ποικύλων δραςτηριοτότων, θεματικών εκθϋςεων, 
ξεναγόςεων, διαλϋξεων, εκπαιδευτικών προγραμμϊτων, καλλιτεχνικών 
εκδηλώςεων, ϋντυπων εκδόςεων και διαδικτυακών χώρων, κατϊφεραν να 
δημιουργόςουν ϋναν δύαυλο επικοινωνύασ με το κοινό. Ωςτόςο, εξαιρετικϊ 
προβληματικόσ παραμϋνει ο τρόποσ με τον οπούο το κοινό αντιλαμβϊνεται και 
αφομοιώνει την αρχαιολογικό πρακτικό ςτουσ χώρουσ που ςυντελεύται και εύναι 
ζωντανή η αρχαιολογικό διαδικαςύα, δηλαδό ςτισ αναςκαφϋσ και τα 
αρχαιολογικϊ προγρϊμματα. Οι αναςκαφϋσ, τόςο ςτο αςτικό περιβϊλλον, όςο 
και ςτην περιφϋρεια, ςυνιςτούν περιςςότερο διεκπεραιωτικϋσ τεχνικϋσ 
διαδικαςύεσ, με τη ςημαςύα τουσ για τισ τοπικϋσ κοινωνύεσ να περιορύζεται ςτισ 
βραχύβιεσ θϋςεισ εργαςύασ που προςφϋρουν. [>] Και πότε θα γίνουν όλα αυτά 
ένα κιούπι; Εύπε χαρακτηριςτικϊ και ανυπόμονα ο πρόεδροσ τησ τοπικόσ 
κοινότητασ τησ Αυγόσ κοιτώντασ τα εκατοντϊδεσ απλωμϋνα όςτρακα ςτουσ 
πϊγκουσ του παλιού δημοτικού ςχολεύου. Η παραπϊνω φρϊςη εύναι ενδεικτικό 
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τησ ανυπομονηςύασ του κοινού για την ολοκλόρωςη τησ αρχαιολογικόσ 
διαδικαςύασ, ςτην προκειμϋνη περύπτωςη τησ μελϋτησ, ώςτε το αποςπαςματικό 
και μη αναγνώςιμο παρελθόν να αποκτόςει την τυπικό και ‘κατανοητό’ υλικό 
εικόνα του ευρόματοσ που όλοι αναμϋνουν.   
 
Το αρχαιολογικό πρόγραμμα του Νεολιθικού Οικιςμού Αυγόσ επιδιώκει να 
ενςωματώςει την αρχαιολογικό πρακτικό ςτη ςύγχρονη πραγματικότητα [>] με 
τη χρόςη ποικύλων μϋςων, απευθυνόμενο ςε διαφορετικϋσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ 
[>]. Σκοπόσ του προγρϊμματοσ εύναι η καλλιϋργεια μιασ βιωματικόσ ςχϋςησ 
ανϊμεςα ςτην τοπικό κοινωνύα και ςτην αρχαιολογικό ϋρευνα[>]. Για την 
επύτευξη των παραπϊνω ςτόχων οργανώθηκαν, όδη από τα πρώτα χρόνια, 
ξεναγόςεισ ςτην αναςκαφό [>], παρουςιϊςεισ ςτα τοπικϊ κυρύωσ μϋςα 
ενημϋρωςησ, καθώσ και διαλϋξεισ ενημϋρωςησ για την αρχαιολογικό ϋρευνα και 
τα αποτελϋςματϊ τησ, ενώ εξαιρετικϊ ςημαντικό υπόρξε και η ϊμεςη εμπλοκό 
[>] των κατούκων τησ περιοχόσ ςε ποικύλα ςτϊδια τησ αρχαιολογικόσ 
διαδικαςύασ. Καθοριςτικό όταν και η παραχώρηςη τησ χρόςησ του παλιού 
αςτυνομικού τμόματοσ [>], ενόσ διώροφου πϋτρινου κτιρύου ςτην πλατεύα του 
χωριού, που αναπαλαιώθηκε [>] και μετατρϊπηκε ςε ‘Κϋντρο Τεκμηρύωςησ των 
Αναςκαφών’, με ςύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλιςμό και χώρουσ μελϋτησ, 
ςυντόρηςησ, αποθόκευςησ και προβολών. Από την αναπαλαύωςη του κτιρύου 
και μετϊ οι κϊτοικοι τησ Αυγόσ το αποκαλούν ‘το Μουςείο’ παρότι οι 
περιςςότεροι γνωρύζουν πωσ δεν ϋχει καμιϊ τϋτοια χρόςη. Ο χαρακτηριςμόσ 
αυτόσ εύναι μϊλλον ενδεικτικόσ για το πώσ αντιλαμβϊνεται η ςύγχρονη κοινωνύα 
την αρχαιολογικό διαδικαςύα και τι ακριβώσ περιμϋνει από αυτό. Τϋλοσ, το παλιό 
Δημοτικό Σχολεύο τησ Αυγόσ [>], που λειτουργεύ πλϋον ωσ χώροσ αποθόκευςησ 
και επεξεργαςύασ των ευρημϊτων του Νεολιθικού Οικιςμού [>], φιλοξενεύ εδώ 
και κϊποια χρόνια μια μικρό ϋκθεςη με χαρακτηριςτικϊ ευρόματα από τισ 
αναςκαφϋσ ςτη θϋςη.  
 
Σημαντικό μϋςο διϊχυςησ [>] τησ αρχαιολογικόσ πληροφορύασ ςε ευρύτερο 
κοινό αποτελεύ η δύγλωςςη ιςτοςελύδα τησ θϋςησ www.neolithicavgi.gr, ενώ 
χρηςιμοποιούνται και ϊλλεσ ςύγχρονεσ μορφϋσ κοινωνικόσ δικτύωςησ, όπωσ 
ιςτολόγιο και μια ςελύδα ςτο facebook, που ϋχουν ενημερωτικό χαρακτόρα για 
τισ δρϊςεισ που ςχετύζονται με το ερευνητικό πρόγραμμα των Αναςκαφών 
Αυγόσ. 
   
Το πιο ουςιαςτικό βόμα [>] για την επύτευξη των κοινωνικών ςτόχων του 
προγρϊμματοσ πραγματοποιόθηκε με το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, ςτην Αυγή 
των Πρώτων Αγροτών, που ςχεδιϊςτηκε ειδικϊ για παιδιϊ, ςυγκεκριμϋνα για 
μαθητϋσ Δημοτικού και Γυμναςύου.  
 
Τα παιδιά 
 
Οι λόγοι που μασ ώθηςαν να απευθυνθούμε ςε μαθητϋσ μϋςα ςτα πλαύςια των 
κοινωνικών ζητούμενων του αρχαιολογικού προγρϊμματοσ εύναι πολλού. 
Καταρχόν, θεωρόςαμε πωσ τα παιδιϊ αντιπροςωπεύουν μια ανοικτό, δεκτικό 
και ςαφϋςτατα επικοινωνιακό ομϊδα [>], που μπορούν να αφομοιώςουν τα 
χαρακτηριςτικϊ τησ Νεολιθικόσ περιόδου και να αντιληφθούν το αρχαιολογικό 
εύρημα [>], όχι με μια αναπτυξιακό και οικονομικό οπτικό, όπωσ ςυχνϊ 

http://www.neolithicavgi.gr/
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ςυμβαύνει ςτην περύπτωςη των ενηλύκων, αλλϊ με μια πιο ανοιχτή ματιά [>]. 
Επύςησ, μϋςα από τα παιδιϊ εύναι εφικτό η οικοδόμηςη μιασ αρτιότερησ ςχϋςησ 
[>] τησ αναςκαφόσ με την τοπικό κοινωνύα, καθώσ μετϊ τη ςυμμετοχό τουσ ςτο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορούν να λειτουργόςουν ωσ φορεύσ ενημϋρωςησ 
του ϊμεςου οικογενειακού και κοινωνικού τουσ περιβϊλλοντοσ [>] για το 
αρχαιολογικό ϋργο που ςυντελεύται ςτην περιοχό τουσ. Με αυτό τον τρόπο 
ςυμβϊλλουν εκούςια και ακούςια ςτη διϊχυςη τησ αρχαιολογικόσ πληροφορύασ 
ςε κοινωνικϋσ ομϊδεσ  που ενδεχομϋνωσ να μην εύχαν καμύα ϊλλου εύδουσ επαφό 
με το αρχαιολογικό πρόγραμμα.  
 
Με βϊςη τουσ παραπϊνω ϊξονεσ, όταν ςχεδιϊζαμε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
θϋςαμε ϋναν βαςικό ςτόχο [>]: να μην ϋχει τον χαρακτόρα διϊλεξησ ό ςχολικού 
μαθόματοσ με τουσ αρχαιολόγουσ ςε ρόλο δαςκϊλου. Αντύθετα, ςτοχεύςαμε 
ςτην ενεργό ςυμμετοχό των παιδιών  ςε όλα τα ςτϊδια του προγρϊμματοσ, ςτη 
διαρκό ενθϊρρυνςό τουσ [>] προκεύμενου να εκφρϊςουν ελεύθερα τισ ςκϋψεισ 
τουσ χωρύσ τον φόβο τησ ‘λανθαςμϋνησ απϊντηςησ’ και να αξιοποιόςουν τισ 
εμπειρύεσ και τισ γνώςεισ τουσ, ώςτε να ςχολιϊςουν τα όςα θα δουν και να 
καταθϋςουν τη δικό τουσ ερμηνεύα για το αρχαιολογικό υλικό [>]. 
       
Το Πρόγραμμα 
 
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ‘Στην Αυγό των Πρώτων Αγροτών’ [>] ξεκύνηςε 
τον Μϊιο του 2009 και επαναλόφθηκε το 2010, το 2011 και το 2012. Μϋχρι 
ςόμερα ϋχουν ςυμμετϋχει ςε αυτό περιςςότεροι από 1500 μαθητϋσ με τουσ 
δαςκϊλουσ τουσ από τα ςχολεύα τησ ευρύτερησ περιοχόσ τησ Καςτοριϊσ.  
 

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρύωσ ςε μαθητϋσ των τελευταύων τϊξεων [>] του 
Δημοτικού (δ΄, ε΄ και ςτ΄ τϊξη) και του Γυμναςύου, καθώσ κρύθηκε πωσ με βϊςη 
την διδακτϋα ςχολικό ύλη οι τϊξεισ αυτϋσ εύναι ωριμότερεσ, ώςτε να 
αντιληφθούν πληρϋςτερα την περύοδο τησ Νεολιθικόσ και τα χαρακτηριςτικϊ 
τησ. Επιλϋξαμε να ενςωματώςουμε τισ δρϊςεισ του προγρϊμματοσ ςε 
διαφορετικϊ ςημεύα του χωριού [>]: από την πλατεύα και το καφενεύο, ςτουσ 
χώρουσ του Κϋντρου Τεκμηρύωςησ, ςτουσ δρόμουσ τησ Αυγόσ [>] και τϋλοσ ςτο 
Παλιό Δημοτικό Σχολεύο [>]. Στόχοσ μασ εύναι οι δρϊςεισ να εύναι ευδιϊκριτεσ 
από την τοπικό κοινωνύα, δύνοντασ, ϋςτω και για λύγεσ ώρεσ, ζωό ςε ϋνα χωριό, 
ςτο οπούο πλϋον δεν διαμϋνουν παρϊ ελϊχιςτα παιδιϊ.   
 
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αςχολεύται με τρύα βαςικϊ πεδύα: την επιςτήμη τησ 
αρχαιολογίασ, τη Νεολιθική Εποχή και το Νεολιθικό Οικιςμό τησ Αυγήσ.  
 
Οι εκπαιδευτικού ϋχουν τη δυνατότητα να προετοιμϊςουν τουσ μαθητϋσ για τη 
ςυμμετοχό τουσ. Καθοριςτικό ρόλο ςτην προετοιμαςύα ϋχει η ιςτοςελύδα των 
αναςκαφών, όπου παρουςιϊζονται αναλυτικϊ τα ςτϊδια και ο τρόποσ 
διεξαγωγόσ του προγρϊμματοσ, διατύθεται κεύμενο ειςαγωγόσ ςτη Νεολιθικό 
Εποχό καθώσ και ςχετικό φωτογραφικό υλικό. 
 
Το πρόγραμμα χωρύζεται ςε τέςςερα αλληλένδετα ςτάδια: 
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Στο πρώτο ςτάδιο τα παιδιϊ μϋςα από μια ειδικϊ ςχεδιαςμϋνη παρουςύαςη ςε 
PowerPoint, γνωρύζουν την επιςτήμη τησ αρχαιολογίασ [>], τισ κύριεσ μεθόδουσ 
και πρακτικϋσ, όπωσ η αναςκαφό και η μελϋτη των ευρημϊτων που οι 
αρχαιολόγοι χρηςιμοποιούν για να κατανοόςουν το παρελθόν. Επύςησ, οι 
μαθητϋσ εξοικειώνονται με την περίοδο τησ Προΰςτορίασ [>], κατϊ κύριο λόγο με 
τη Νεολιθική Εποχή, δηλαδό τισ καθημερινϋσ αςχολύεσ των ανθρώπων, τα υλικϊ 
που χρηςιμοποιούςαν [>] και τα αντικεύμενα που καταςκεύαζαν με αυτϊ. 
Στόχοσ εύναι τα παιδιϊ να αφομοιώςουν τα χαρακτηριςτικά τησ Νεολιθικήσ που 
ϋπαιξαν καθοριςτικό ρόλο ςτην μετϋπειτα ιςτορικό πορεύα του ανθρώπου και 
να γνωρύςουν μια ιςτορικό περύοδο για την οπούα οι αναφορϋσ των ςχολικών 
βιβλύων εύναι εξαιρετικϊ περιοριςμϋνεσ, ενώ εμπεριϋχουν και πολλϊ 
προβληματικϊ ςτοιχεύα, όπωσ ο χαρακτηριςμόσ «πρωτόγονεσ κοινωνύεσ», που 
βαςύζονται ςε ξεπεραςμϋνεσ αντιλόψεισ για την απώτερη προώςτορύα. Ένασ 
πρόςθετοσ λόγοσ που η Προώςτορύα εν γϋνει, και κυρύωσ η Παλαιολιθικό και η 
Νεολιθικό, ϋχει αφαιρεθεύ από τα ςχολικϊ εγχειρύδια εύναι γιατύ δεν αποτελούν 
αυταπόδεικτα «ελληνικό πολιτιςμό», όπωσ οι μεταγενϋςτεροι πολιτιςμού τησ 
όψιμησ προώςτορύασ και οι μετϋπειτα των ιςτορικών χρόνων. 
 
Στο τελευταύο ςκϋλοσ τησ παρουςύαςησ οι μαθητϋσ ενημερώνονται για το 
Νεολιθικό Οικιςμό Αυγήσ [>] και τα αποτελϋςματα τησ αρχαιολογικόσ ϋρευνασ, 
γνωρύζουν το ϊμεςο περιβϊλλον του οικιςμού, τη χρόςη των φυςικών πόρων 
τησ περιοχόσ από τουσ Νεολιθικούσ κατούκουσ, την οργϊνωςη του Νεολιθικού 
χωριού, τουσ τρόπουσ δόμηςησ των νεολιθικών ςπιτιών [>], όλα ενταγμϋνα ςτο 
γενικότερο πλαύςιο τησ Νεολιθικόσ, όπωσ παρουςιϊςτηκε ςτο προηγούμενο 
ςτϊδιο, αλλϊ και μϋςα από τισ ιδιαιτερότητεσ τησ ςυγκεκριμϋνησ νεολιθικόσ 
κοινωνύασ.  
 
Σε όλη τη διϊρκεια τησ παρουςύαςησ [>] τα παιδιϊ καλούνται να ςχολιϊςουν 
ελεύθερα κϊθε διαφϊνεια που βλϋπουν με την παρότρυνςη και τη διακριτικό 
καθοδόγηςη των εκπαιδευτών αρχαιολόγων, ςυγκεκριμϋνα του Νύκου 
Κατςικαρύδη και του Τϊςου Μπεκιϊρη. Σκοπόσ μασ εύναι η ελεύθερη έκφραςη 
των παιδιών, η ανϊπτυξη τησ κριτικόσ τουσ ικανότητασ και η δυνατότητα 
διατύπωςησ προςωπικών ερμηνειών. Για το λόγο αυτό, επιλϋχθηκαν μϋθοδοι 
εργαςύασ, όπωσ η μαιευτική και οι ερωταποκρίςεισ και η δραςτηριότητα τησ 
παρατόρηςησ εικόνων [>] ωσ βαςικϋσ μορφϋσ εργαςύασ ςτο πρώτο μϋροσ του 
εκπαιδευτικού προγρϊμματοσ.  
 
Το δεύτερο ςτάδιο [>] αποβλϋπει ςτη δημιουργικό ςυμμετοχό των παιδιών ςε 
θεματικϋσ δραςτηριότητεσ. Οι μαθητϋσ χωρύζονται ςε μικρϋσ ομϊδεσ [>] και κϊθε 
ομϊδα καλεύται να επεξεργαςτεύ και να εμβαθύνει ςε ϋνα πεδύο τησ Νεολιθικόσ 
ζωόσ. Σε κϊθε ομϊδα δύνεται ϋνασ φϊκελοσ που περιϋχει μια ςειρϊ από 
ερωτόςεισ [>], που λειτουργούν καθοδηγητικϊ για το εκϊςτοτε θϋμα, καθώσ και 
φωτογραφικό υλικό από ευρόματα του νεολιθικού οικιςμού [>]. Επύςησ, 
δύνονται και αυθεντικϊ ευρόματα από επιφανειακό περιςυλλογό, τα οπούα θα 
πρϋπει να επεξεργαςτούν τα παιδιϊ, να τα ςχεδιϊςουν και να καταθϋςουν τη 
δικό τουσ ερμηνεύα ςχετικϊ με τη χρόςη τουσ [>]. Στόχοσ του ςυγκεκριμϋνου 
ςταδύου εύναι να προϊγει την ομαδική εργαςία και τη ςυνεργαςία μεταξύ των 
μαθητών, ώςτε να απαντόςουν ςτισ ερωτόςεισ που τουσ δύνονται, αλλϊ και να 
παρουςιϊςουν τα αποτελϋςματϊ τησ εργαςύασ τουσ ςτουσ ςυμμαθητϋσ και τουσ 
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δαςκϊλουσ τουσ [>]. Η επιλογό τησ ςυγκεκριμϋνησ μορφόσ εργαςύασ ςχετύζεται 
ϊμεςα με τον χαρακτήρα της αρχαιολογικής έρευνας [>] που απαιτεί 
ςυλλογικότητα και ςυνεργαςία, ςε ςυνδυαςμό με την προςωπική παρατήρηςη 
και ερμηνεία. Σκοπόσ μασ εύναι να κατανοόςουν τα παιδιϊ πόςο ςημαντικϊ εύναι 
αυτϊ τα ςτοιχεύα [>] όχι μόνο για την αρχαιολογικό ϋρευνα, αλλϊ γενικότερα για 
οποιαδόποτε ερευνητικό εργαςύα.   
 
Το τρίτο ςτάδιο περιλαμβϊνει μια ςύντομη επύςκεψη ςε ϋνα πλύθινο ςπύτι [>] 
ςτο χωριό τησ Αυγόσ, όπου τα παιδιϊ καλούνται να αναγνωρύςουν υλικϊ δομόσ 
και τρόπουσ δόμηςησ, που χρηςιμοποιούνταν και ςτη Νεολιθικό και για τα 
οπούα ϋχουν ενημερωθεύ ςτο πρώτο ςτϊδιο του προγρϊμματοσ. Επύςησ, 
αναγνωρύζουν και τα ςύγχρονα υλικϊ που δεν υπόρχαν ςτη Νεολιθικό. Στόχοσ 
τησ επύςκεψησ εύναι να αντιληφθούν οι μαθητϋσ τη διαχρονικότητα ςτη χρόςη 
κϊποιων υλικών και να αποκτόςουν μια πιο παραςτατικό εικόνα ςχετικϊ με την 
παραδοςιακό αρχιτεκτονικό, ςτοιχεύο που ακόμα εύναι ιδιαύτερα ζωντανό ςε 
πολλϋσ περιοχϋσ του Νομού Καςτοριϊσ.  
 
Το τελευταίο ςτάδιο [>] περιλαμβϊνει επύςκεψη ςτο παλιό Δημοτικό Σχολεύο 
τησ Αυγόσ που –όπωσ όδη ϋχουμε αναφϋρει- λειτουργεύ ωσ χώροσ αποθόκευςησ 
και επεξεργαςύασ των ευρημϊτων του Νεολιθικού Οικιςμού Αυγόσ. Τα παιδιϊ 
ξεναγούνται ςτη μικρό ϋκθεςη [>] που φιλοξενεύται ςτουσ χώρουσ του Σχολεύου 
και ϋχουν την ευκαιρύα να δουν από κοντϊ τα πιο χαρακτηριςτικϊ ευρόματα από 
την αναςκαφό. Κατϊ τη διϊρκεια τησ ξενϊγηςησ και με την καθοδόγηςη μασ των 
εκπαιδευτών αρχαιολόγων [>], ανακαλούν ςτοιχεύα από τα προηγούμενα 
ςτϊδια του Εκπαιδευτικού Προγρϊμματοσ και παρακινούνται να τα 
χρηςιμοποιόςουν προκειμϋνου να διατυπώςουν τη δικό τουσ ερμηνεύα ςχετικϊ 
με τα ευρόματα. 
 
Μελλοντικοί ςτόχοι 
 
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ‘Στην Αυγό των Πρώτων Αγροτών’ αποτελεύ το 
πρώτο ςτϊδιο μιασ ςειρϊσ Εκπαιδευτικών Δρϊςεων που οραματιζόμαςτε και 
ελπύζουμε να υλοποιόςουμε ςτο ϊμεςο μϋλλον, αλλϊ  και μεςοπρόθεςμα. Οι 
δρϊςεισ αυτϋσ, ςυνδυαζόμενεσ με οργανωμϋνα προγρϊμματα πειραματικήσ 
αρχαιολογίασ, με πεζοπορικϋσ ό και ποδηλατικϋσ διαδρομϋσ και μια ςειρϊ ϊλλεσ 
δραςτηριότητεσ γνωςτικού και πολιτιςτικού-ψυχαγωγικού περιεχομϋνου ςτην 
ευρύτερη περιοχό τησ Αυγόσ, και με αφορμό το γνωςτό νεολιθικό οικιςμό τησ, 
και ςε ςυνεργαςία -μεταξύ ϊλλων- με γεωλόγουσ και εκπαιδευτικούσ, 
μουςικούσ και τεχνύτεσ πλινθοκαταςκευών, και ακόμη αρχιτϋκτονεσ και 
παραμυθϊδεσ, αγρότεσ και ζωγρϊφουσ, εθελοντϋσ και μουςειοπαιδαγωγούσ, 
ονειρευόμαςτε να ςυμβιώνουν αρμονικϊ με τη ςυνϋχιςη των αναςκαφών και το 
προςωπικό τουσ και να αποτελούν ςυςτατικό ςτοιχεύο του Διαδραςτικού 
Αρχαιολογικού Πάρκου Αυγήσ με πυρόνα του τον επιςκϋψιμο, ζωντανό και φιλικό 
ςτον επιςκϋπτη αρχαιολογικό χώρο του νεολιθικού οικιςμού, αλλϊ και ϊλλα 
ενδιαφϋροντα ςημεύα αναφορϊσ τόςο ςτο ςύγχρονο χωριό τησ Αυγόσ, όςο και 
ςτα πϋριξ του. 
 
Από το καλοκαύρι του 2012 ξεκινόςαμε ϋνα πειραματικό πρόγραμμα [>], που 
θα περιλαμβϊνει και εκπαιδευτικϋσ δρϊςεισ και αφορϊ ςτουσ τρόπουσ 
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επεξεργαςίασ και μαγειρέματοσ τησ τροφήσ ςτη Νεολιθική Εποχή. Η 
προκαταρκτικό φϊςη του προγρϊμματοσ, που ςχεδόν ολοκληρώθηκε το 2012 
με τη ςυνεργαςύα τησ κεραμϋωσ Φανόσ Σκαμϊγκη, περιλϊμβανε την καταςκευό 
αγγεύων από ντόπιεσ πρώτεσ ύλεσ και ςε ςχόματα γνωςτϊ για το Νεολιθικό 
Οικιςμό. Ολόκληρη η διαδικαςύα, από την ςυλλογό πηλού μϋχρι και το χτύςιμο 
των αγγεύων βιντεοςκοπόθηκε, ώςτε να αποτελϋςει το πρωτογενϋσ υλικό για 
την ειςαγωγό των μαθητών ςτην τϋχνη τησ αγγειοπλαςτικόσ [>], αλλϊ και την 
ϋννοια του αρχαιολογικού πειρϊματοσ. Οι μαθητϋσ θα κληθούν να ςυμμετέχουν 
ενεργά ςτα επόμενα ςτϊδια, κυρύωσ ςτη διαδικαςύα προετοιμαςύασ τησ τροφόσ, 
ςυγκεκριμϋνα ςτην επεξεργαςύα φυτικών τροφών με τη χρόςη λύθινων τριβεύων 
και τριπτόρων και ςτο μαγεύρεμα. Βαςικό ςτοιχεύο αυτού του προγρϊμματοσ 
εύναι η βιωματικό ςχϋςη των μαθητών με τισ παραγωγικϋσ και τροφοπαρα-
ςκευαςτικϋσ διαδικαςύεσ των πρώιμων αγροτικών κοινωνιών. 
 
Ένασ ϊλλοσ ςτόχοσ των εκπαιδευτικών δρϊςεων εύναι η δημιουργύα μιασ 
εκπαιδευτικήσ αναςκαφήσ, όπου τα παιδιϊ θα ςυμμετϋχουν ενεργϊ ςε όλα τα 
ςτϊδια τησ αναςκαφικόσ διαδικαςύασ: από την αποκϊλυψη των ευρημϊτων ςτο 
πεδύο και τη ςυμπλόρωςη αναςκαφικού ημερολογύου, ςτον καθαριςμό, τη 
ςυντόρηςη, την καταγραφό και τη φωτογρϊφιςό τουσ ςτο εργαςτόριο. Έτςι, τα 
παιδιϊ θα ϋχουν μια μϊλλον ςπϊνια ευκαιρύα να βιώςουν ϊμεςα την αναςκαφικό 
διαδικαςύα και τισ αρχαιολογικϋσ μεθόδουσ καθώσ και τουσ τρόπουσ 
προςϋγγιςησ, μελϋτησ και ερμηνεύασ του παρελθόντοσ.  
 
Κϊποιεσ από τισ μελλοντικϋσ εκπαιδευτικϋσ δρϊςεισ θα μπορούςαν να μην 
απευθύνονται αποκλειςτικϊ ςε μαθητϋσ αλλϊ να ςχεδιαςτούν ειδικϊ για 
κοινωνικέσ ομάδεσ ενηλίκων και να εμπλϋκονται ςε αυτϋσ και ϊλλοι 
επιςτημονικού κλϊδοι, όπωσ η λαογραφύα, η κοινωνικό ανθρωπολογύα, η ιςτορύα 
και η περιβαλλοντικό εκπαύδευςη.  Στο ϊμεςο μϋλλον ςχεδιϊζουμε την ϋναρξη 
ενόσ κύκλου ανοιχτών ςυζητήςεων με τουσ κατούκουσ τησ ευρύτερησ 
περιοχόσ με θϋματα, όπωσ την παραδοςιακό αρχιτεκτονικό, την κεραμικό 
τεχνολογύα, την αγροτικό παραγωγό, την υλοτομύα κ.ϊ.  
 
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ‘Στην Αυγό των πρώτων αγροτών’ [>] ελπύζουμε  
ότι θα ςυνεχιςτεύ απρόςκοπτα τισ επόμενεσ χρονιϋσ με τη ςτόριξη και τησ 
τοπικόσ κοινωνύασ, και μϊλιςτα θα εμπλουτιςτεύ ςε περιεχόμενο! Πιςτεύουμε 
πωσ μπορεύ να λειτουργόςει πολύ εποικοδομητικϊ ςτον τρόπο με τον οπούο 
κϊθε παιδύ αντιλαμβϊνεται την ϋννοια του παρελθόντοσ και ύςωσ να το ωθόςει 
[>] να αναπτύξει μια ενεργό ςτϊςη απϋναντι ςτο πολιτιςμικό γύγνεςθαι τησ 
περιοχόσ του. Παρϊλληλα, ςε ςυνεργαςύα με το Δόμο  ό και την Περιφϋρεια, θα 
[>], επιθυμούςαμε το πρόγραμμα να απευθυνθεύ και ςε ςχολεύα εκτόσ του 
Νομού Καςτοριϊσ [>]. Τα ςχολεύα αυτϊ μπορούν να επιςκϋπτονται την 
Καςτοριϊ ςτα πλαύςια ςχολικών εκδρομών και η Αυγό [>] να αποτελεύ ένα 
μόνο ςταθμό ςτα πλαύςια ενόσ ευρύτερου πολιτιςμικού χϊρτη ξεναγόςεων ςε 
μνημεύα και αξιοθϋατα του Νομού, τονύζοντασ την ιςτορύα και τη 
διαχρονικότητα τησ περιοχόσ τησ Καςτοριϊσ.  

                          


