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Teaching Modern Languages on Ancient Roots
Archaeoschool for the Future: a Sustainability Approach

ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ ΜΙΛΑΝΕ
Anche le pietre parlano
També les pedres parlen
También las piedras hablan

Το εγχειρίδιο «Και οι Πέτρες Μιλάνε» δημιουργήθηκε ως ένα διδακτικό 
και γλωσσολογικό εργαλείο για να γίνουν γνωστές τρεις διαφορετικές 
πραγματικότητες που αφορούν στην Ισπανία, την Ιταλία και την 
Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στις πόλεις Ταραγόνα, Ρέους, Βερόνα, 
Βενετία, Καλαμάτα, Θούρια και Αρχαία Μεσσήνη. Σε αυτά τα μέρη ζουν, 
σπουδάζουν και εργάζονται οι συμμετέχοντες στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
Archaeoschoolforthefuture, το οποίο χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση 
στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmusplus για την τριετία 2015-2018. 
Με τη βοήθεια αυτού του εργαλείου ανοίγεται ένας διάλογος ανάμεσα σε 
μαθητές, καθηγητές, γονείς, αλλά και σε όλους όσοι έρχονται σε επαφή 
με τις διάφορες δραστηριότητες που προβλέπει το πρόγραμμα.
Κατά τη διάρκεια αυτών των τριών ετών οι μαθητές που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν κάποια αρχαιολογικά 
μνημεία των πόλεών τους, καθώς και των άλλων πόλεων που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα, μελετώντας τα μνημεία τόσο απο πλευράς ιστορικο-
καλλιτεχνικής όσο και αρχαιολογικής. Ταυτόχρονα, θα ξεκινήσουν σε 
ορισμένες επιπρόσθετες δραστηριότητες, που έχουν να κάνουν με τη γλώσσα, 
καθώς και με τον ψηφιακό κόσμο. Μέσω της ανάλυσης των αρχιτεκτονικών 
μαρτυριών του παρελθόντος, και χάρη στη μελέτη των ομιλουμένων 
γλωσσών στις τρεις χώρες που συμμετέχουν, γίνεται προσπάθεια:

 – Να δημιουργηθεί η ευαισθησία απέναντι στην αρχαιολογική 
κληρονομιά. Επίσης, να συνειδητοποιήσουν οι νέοι το πόσο 
σημαντικά είναι τα ιχνή του παρελθόντος που φτάνουν μέχρι και τις 
μέρες μας. Παράλληλα, να προωθηθεί η προστασία και η αξιοποίηση 
των αρχαιολογικών ευρημάτων, καθώς και του γλωσσικού εργαλείου.

 – Να μάθουν να χρησιμοποιούν με τρόποενεργότη γλώσσα τους σε 
σχέση με την ιστορικό-γλωσσική παράδοση. Να αξιοποιούν τη γνώ-
ση βασικών στοιχείων των γλωσσών των χωρών που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα, με σκοπό να προβληματιστούν σχετικά με την επι-
κοινωνιακή, ανθρωπιστική, ιστορική, ιδεολογική και πολιτική αξία 
των γλωσσών. Να γίνει σεβαστή η ευρωπαϊκή πολυγλωσσία και να 
συλλογιστεί κανείς σχετικά με τις γλώσσες, οι οποίες στο παρόν 
και το παρελθόν έχουν (ή είχαν) τον ρόλο της lingua franca. Σήμερα 
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χρησιμοποιούμε τα Αγγλικά προκειμένου να συνεννοηθούμε, αλλά 
είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ότι στο παρελθόν τα ελληνικά, τα 
λατινικά, καθώς και τα ιταλικά και τα ισπανικά είχαν ένα σημαντικό 
πολιτικό, πολιτιστικό και ιδεολογικό ρόλο.

Προκειμένου να γίνει το πρόγραμμα πιο ομοιογενές επιλέξαμε να 
εστιάσουμε την προσοχή πάνω στα αρχαία ρωμαϊκά θέατρα που υπάρχουν 
στις συμμετέχουσες πόλεις και αποφασίσαμε να προσφέρουμε την 
ευκαιρία να υπάρχουν ειδικά μαθήματα ώστε να υπάρξει μια προσέγγιση 
στις τέσσερις γλώσσες που ομιλούνται στις χώρες που συμμετέχουν: 
ιταλικά, ισπανικά, καταλανικά και ελληνικά. Σε δεύτερη φάση θα υπάρξει 
κι ένα δεύτερο κομμάτι εμβάθυνσης, αφιερωμένο στα αρχαία ελληνικά και 
τα λατινικά, απ’ όπου προέρχονται οι σημερινές γλώσσες που ομιλούνται.
Ο διάλογος μεταξύ των σχολείων έχει ως στόχο την εμβάθυνση της γνώσης 
των μνημείων που έχουν επιλεγεί, καθώς και να καθορίσει τις γνώσεις 
των συμμετεχόντων την ανάγκη της κηδεμονίας του παρελθόντος και του 
παρόντος, προκειμένου να διαδοθεί στις νέες γενιές πως η αντίληψη της 
συνέχειας θα πρέπει να οδηγήσει σε μια πιο ήρεμη συνύπαρξη με εμάς τους 
ίδιους και με ό,τι έχουμε λάβει απο το παρελθόν. Αναγκαστικά ο διάλογος 
θα είναι, εν μέρει, στα αγγλικά. Τα Αγγλικά είναι ήδη μια κοινή lingua franca 
της τρίτης χιλιετίας και οι μαθητές μας, γεννημένοι γύρω στο 2000, πρέπει 
να αρχίσουν να μαθαίνουν να σέβονται και να αξιοποιούν την πολυγλωσσία. 
Οπότε, ο διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα γίνεται 
στις τέσσερις γλώσσες που ομιλούνται στις χώρες αυτές. Οι ακόλουθες 
σελίδες έχουν ως σκοπό να δώσουν βασικές πληροφορίες σχετικές με τις 
συμμετέχουσες χώρες και προσβλέπει στην ευαισθητοποίηση απέναντι στο 
ιστορικο-γλωσσικό και ιστορικο-πολιτιστικό και φυσικό τους περιβάλλον.
Εμείς προσπαθούμε να προβληματιστούμε, μαζί με τους μαθητές, πάνω 
στην «ιστορικο-γλωσσική και αρχαιολογική αλυσίδα» που μας ενώνει, για 
να εγγυηθούμε την προστασία της συνέχειας με το παρελθόν, το σεβασμό 
για το παρόν, καθώς και τη δημιουργία μιας νέας συνείδησης. Το χρέος 
μας είναι να εγγυηθούμε ένα μέλλον για την ιστορικο-αρχαιολογική 
κληρονομιά και για τις γλώσσες της Μεσογείου.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μεταξύ των γλωσσών και των διαφορετικών 
χωρών θα έχουμε ως οδηγό έξι ιδεατούς φίλους.

 – Enric, καθηγητής, 38 ετών, απο την Ταραγόνα
 – MariaJosè, 15 ετών, μαθήτρια απο την Ταραγόνα
 – Paolo, αρχαιολόγος, 43 ετών, απο τη Βερόνα
 – Carla, 15 ετών, μαθήτρια απο τη Βερόνα
 – Elena, 36 ετών, ερευνήτρια απο την Καλαμάτα
 – Kostas, 16 ετών, μαθητής απο την Καλαμάτα

Οι φίλοι μας δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, αλλά θα έχουν πολλά 
κοινά στοιχεία με τα παιδιά και τους καθηγητές του προγράμματος.
Ξεκινάμε και καλή διασκέδαση....
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Η επιστημονική ευθύνη του διδακτικού υλικού που προτείνεται 
για τα μαθήματα των γλωσσών στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Archaeoschoolforthefuture» είναι της καθηγήτριας CaterinaCarpinato.

Για τις διδακτικές ενότητες της νέας ελληνικής γλώσσας προβλέπονται 
κύκλοι γλωσσικής ένταξης 40 ωρών τον χρόνο. Για τα ιταλικά, τα 
καταλανικά και τα ισπανικά προβλέπονται αντιθέτως κύκλοι 10 ωρών 
ετησίως. Οπότε οι συμμετέχοντες (Ιταλοί και Ισπανοί) έχουν 60 ώρες 
γλωσσικής προσέγγισης (40 ώρες ελληνικών, 10 καταλανικών και 10 
ιταλικών). Οι ομιλούμενες νεολατινικές γλώσσες, έχουν ήδη κοινά βασικά 
στοιχεία χάρη στις κοινές ρίζες, ενώ πιο σύνθετη είναι η προσέγγιση της 
νεοελληνικής γλώσσας για τους μαθητές απο την Ιταλία και την Ισπανία. 
Αντιθέτως, οι Έλληνες μαθητές θα έχουν κύκλους μαθημάτων της 
ιταλικής, καταλανικής και καστιλιάνικης γλώσσας συνολικής διάρκειας 
60 ωρών (online).
Στη σύνταξη των διδακτικών ενοτήτων συνεργάστηκαν οι:
Tatiana Bovo, Eleni Galani, Eugenia Liosatou, Eliana Mescalchin, Ariadna 
Calbo Molvèn, Kyriaki Tsoumaka.
Giulia Allegro, Alicia Martinez Crespo, Maria Andrià.




