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Δημοτικό Σχολείο 
Επιςκοπήσ-Γωνιάσ 
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Όταν ςτο Μουςείο τα κουροφπια 

γίνανε αμφορείσ, υδρίεσ και κφλικεσ 
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Συμμετζχοντεσ 
 
 
Σχολείο: Δημοτικοφ Σχολείου Επιςκοπήσ-Γωνιάσ Θήρασ 

Τάξη: Δϋ Τάξθ 

Αριθμόσ μαθητών: 14 

Αριθμόσ παλιννοςτοφντων/αλλοδαπών μαθητών: 10 

Χώρα προζλευςησ των παλιννοςτοφντων/αλλοδαπών μαθητών: Αλβανία 9, Γεωργία 

1 

Όνομα εκπαιδευτικοφ: Γεϊργιοσ Γεωργιάδθσ  

         

Μουςείο: Αρχαιολογικό Μουςείο Θήρασ 
 
Όνομα αρχαιολόγου: Μάγια Ευςτακίου 

Σφντομη περιγραφή του προφίλ τησ τάξησ και τησ κατάςταςησ που διαμορφώνεται: 
Πλοι οι αλλοδαποί μακθτζσ τθσ τάξθσ δεν ζχουν πρόβλθμα γλϊςςασ γιατί ζχουν 
γεννθκεί και μεγαλϊςει ςτθν Ελλάδα. Τα παιδιά ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ και δεν 
υπάρχει πρόβλθμα αντιπαλότθτασ. Το κλίμα εντόσ και εκτόσ τθσ τάξθσ είναι αρκετά 
καλό. 

Διδακτικζσ ώρεσ: 30  

 
Γενικοί ςτόχοι 

 

 Θ εξοικείωςθ των παιδιϊν με το Μουςείο και τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά 

του τόπου.  

 Θ ανάδειξθ τθσ επίςκεψθσ ςτο Μουςείο ςε ευχάριςτθ εμπειρία, 

προςαρμοςμζνθ ςτισ ανάγκεσ και τισ δυνατότθτεσ των παιδιϊν. 

 Θ ανάπτυξθ μζςα από τα εκκζματα του Μουςείου των ικανοτιτων των 

παιδιϊν για παρατιρθςθ, εξερεφνθςθ και κατανόθςθ των αντικειμζνων του 

τεχνθτοφ κόςμου. 

 Σφνδεςθ τόςο του μακιματοσ ιςτορίασ όςο και του μακιματοσ των 

εικαςτικϊν του ςχολικοφ προγράμματοσ με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

 Θ ανάπτυξθ τθσ ενεργθτικισ ςυμμετοχισ και του ςυνεργατικοφ πνεφματοσ 

των παιδιϊν.  

 Μείωςθ τθσ κοινωνικισ απομόνωςθσ, ενδυνάμωςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτουσ 

άλλουσ, ομαδικι εργαςία, ενδυνάμωςθ του ρόλου των γονζων και 

ςυνεργαςίασ με τθν κοινότθτα, πλθρζςτερθ γνωριμία με τον τόπο.  
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Ειδικοί ςτόχοι 
 

 Θ ανάδειξθ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ κεραμικισ διαχρονικά. 

 Τα πιλινα αγγεία ωσ πθγι πλθροφοριϊν για τθν αρχαιότθτα. 

 Θ ανάδειξθ των δυνατοτιτων προςζγγιςθσ των αγγείων: ςχιμα, 

διακόςμθςθ, χριςθ, εμπόριο, χρονολόγθςθ, ονομαςίεσ. 

 Θ γνωριμία των μακθτϊν με μερικά είδθ αγγείων. 

 Θ γνωριμία των μακθτϊν με τον τρόπο καταςκευισ των πιλινων αγγείων 

ςτθν αρχαιότθτα και ςιμερα. 

 Σφγκριςθ παραδοςιακϊν ςκευϊν των τόπων τουσ με τα αρχαία αγγεία ωσ 

προσ τθ μορφι, το ςχιμα, τθ διακόςμθςθ και τθ χριςθ τουσ. 

 Οι μακθτζσ να καταςκευάςουν το δικό τουσ αγγείο. 

 Οι μακθτζσ να κάνουν μια δικι τουσ ζκκεςθ βαςιςμζνθ ςτο πρόγραμμα. 

 Οι μακθτζσ να ξεναγιςουν τουσ γονείσ τουσ. 

 
 

Δράςεισ 
 

 Ειςαγωγι ςτθν τάξθ από το δάςκαλο: γενικι ειςαγωγι ςτο πρόγραμμα. 

 Επίςκεψθ αρχαιολόγου του μουςείου ςτο ςχολείο: τα πιλινα αγγεία ωσ 

πθγι πλθροφοριϊν για τθν ελλθνικι αρχαιότθτα και θ εν γζνει ςθμαςία 

τουσ. Μία ειςαγωγι ςτο κζμα του προγράμματοσ βαςιςμζνθ ςε οπτικό 

υλικό. 

 Συγκρότθςθ των παιδιϊν ςε ομάδεσ, τα οποία αναλαμβάνουν ανά ομάδα 

ζνα από τα κζματα που κα ςυηθτθκεί ςτο μουςείο και ςυγκεντρϊνουν, από 

το βιβλίο τουσ και από άλλεσ πθγζσ, πλθροφορίεσ για αυτά, προκειμζνου 

κατά τθν επίςκεψθ ςτο μουςείο να ςυμμετάςχουν ενεργά. 

 Δθμιουργία εντφπου για όλουσ τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ που περιζχει 

εικόνεσ, πλθροφορίεσ, παιχνίδια και δραςτθριότθτεσ ςχετικά με τα αγγεία. 

 Επίςκεψθ των μακθτϊν ςτο μουςείο: τα παιδιά μζςα από ζνα παιχνίδι 

παρατιρθςθσ-αναηιτθςθσ εντοπίηουν οριςμζνα είδθ αρχαίων αγγείων και 

ανακαλφπτουν το ςχιμα και τθ διακόςμθςι τουσ, τθ χριςθ τουσ, τουσ 

τόπουσ προζλευςισ τουσ και τθν εποχι καταςκευισ τουσ. Ειδικά, γνωρίηουν 

αντιπροςωπευτικά αγγεία τθσ γεωμετρικισ, μελανόμορφθσ και 

ερυκρόμορφθσ κεραμικισ. 
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 Επίςκεψθ ςε εργαςτιρι κεραμικισ. Οι μακθτζσ καταςκευάηουν αγγεία με τθ 

βοικεια του αγγειοπλάςτθ, κ. Αντρζα Μάκαρθ. Τα αφινουν κάποιεσ μζρεσ 

να ψθκοφν και ζπειτα τα παίρνουν ςτθν τάξθ και τα χρωματίηουν. 

 

 

Εικόνα 1: Επίςκεψθ ςτο μουςείο 

 

Εικόνα 2: Ραρατιρθςθ-αναηιτθςθ 
αγγείων μζςα ςτο μουςείο 

 

Εικόνα 3: Επίςκεψθ ςτο εργαςτιρι 
κεραμικισ 
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 Στο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ ζγινε ζκκεςθ ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων του 

ςχολείου με τισ καταςκευζσ των παιδιϊν και με το ενθμερωτικό υλικό που 

είχαν ςυγκεντρϊςει για να παρουςιάςουν το κζμα ςε άλλεσ τάξεισ του 

ςχολείου και ςτουσ γονείσ τουσ. 

 

 
 

 

 

 

Εικόνα 4: Το γφριςμα του τροχοφ 

 

Εικόνα 5: Τα δικά μασ αγγεία 
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Δραςτηριότητεσ 
 

 Καταςκευι και επιηωγράφιςθ των αγγείων από τα παιδιά. 

 Χειροτεχνίεσ ςχετικζσ με το κζμα, καταςκευι αγγείων από διάφορα υλικά, 

ηωγραφικι τουσ, ςυναρμολόγθςθ (puzzle) ςτο χϊρο τθσ τάξθσ.  

 Συγκζντρωςθ πλθροφοριϊν από τα ίδια τα παιδιά για ςφγχρονα πιλινα 

αγγεία από τισ χϊρεσ προζλευςισ τουσ ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνο 

ερωτθματολόγιο που καταρτίςτθκε από τουσ υπεφκυνουσ του 

προγράμματοσ. 

 Ξενάγθςθ των γονζων από τα παιδιά ςτο χϊρο του μουςείου. 

 Ζκκεςθ με πλθροφοριακό υλικό ςυγκεντρωμζνο από τα παιδιά για τα αρχαία 

αγγεία και τα πιλινα αγγεία του τόπουσ τουσ και με τισ χειροτεχνίεσ τουσ 

 
Μακθςιακοί πόροι: 

βιβλία, εικόνεσ, διαδίκτυο, φφλλα εργαςίασ, ζντυπο ζγχρωμο εγχειρίδιο. 

Δράςεισ με ςαφή διαπολιτιςμικό χαρακτήρα 

Στο ςχολείο, αφοφ τα οι μακθτζσ ιρκαν ςε επαφι με τθν αρχαιότθτα, γνϊριςαν 

τθν τζχνθ και τισ ςυνικειεσ του αρχαίου πολιτιςμοφ, τθν κακθμερινι ηωι των 

ανκρϊπων. Ζγινε αναφορά και ςφνδεςθ με απλά πιλινα δοχεία και αγγεία 

κακθμερινισ χριςθσ που υπάρχουν ςτισ χϊρεσ καταγωγισ τουσ. Άλλωςτε, θ 

ομαδικότθτα των εργαςιϊν και θ ςυνεργατικότθτα των μακθτϊν, αλλοδαπϊν και 

μθ, αποτελοφν από μόνα τουσ ςτοιχεία διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ. 

 

     
 

 

Αξιολόγηςη 
 

Το πρόγραμμα κφλιςε ικανοποιθτικά, κακϊσ επιτεφχκθκαν οι περιςςότεροι 

ςτόχοι που είχαμε κζςει εξαρχισ. Θ ςυνεργαςία με τθν αρχαιολόγο ιταν πάρα πολφ 

καλι. Οι μακθτζσ ιρκαν ςε επαφι με τουσ αρμόδιουσ του Αρχαιολογικοφ μουςείου 

και είχαν τθ δυνατότθτα να διατυπϊςουν τισ απορίεσ τουσ. Δεν παρατθρικθκαν 

δυςκολίεσ ι αρνθτικά ςθμεία ςτθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ. Αντικζτωσ, υπιρξε 

Εικόνα 6, 7: Ηωγραφιζσ αγγείων 
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άψογθ ςυνεργαςία μεταξφ μακθτϊν και εκπαιδευτικοφ κακϊσ και μεταξφ 

εκπαιδευτικοφ και αρχαιολόγου. 

Οι μακθτζσ ζδειξαν ενδιαφζρον κατά τθ διάρκεια των επιςκζψεων, κακϊσ και 

κατά τθ διάρκεια των παρουςιάςεων και των δραςτθριοτιτων, κατά τθ διάρκεια 

των οποίων ο ενκουςιαςμόσ τουσ ιταν ζκδθλοσ. 


