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Συμμετζχοντεσ 
 

Σχολείο: 51ο Δθμοτικό Σχολείο Αθθνών 

Τάξη / Τμήμα: Ε1ϋ 

Αριθμόσ μαθητών: 13 

Αριθμόσ παλιννοςτοφντων / αλλοδαπών μαθητών: 8 

Χώρεσ προζλευςησ των παλιννοςτοφντων / αλλοδαπών μαθητών: Αλβανία, 

Ουκρανία, Τουρκία, Βουλγαρία, Γεωργία. 

Προφίλ τησ τάξησ: Πλοι οι μακθτζσ μιλοφν ελλθνικά, με οριςμζνουσ αλλοδαποφσ 

μακθτζσ να ζχουν μια ςχετικι δυςκολία κυρίωσ ςτο γραπτό λόγο. 

 

Όνομα εκπαιδευτικοφ: Ιωάννθσ Λεμονιάσ 

 

Μουςείο: Βυηαντινό και Χριςτιανικό Μουςείο Αθθνών 

 

Συλλογή ή εκθζματα που ζγιναν αντικείμενα διαπραγμάτευςησ: πρόκειται για τα 

αντικείμενα κακθμερινισ χριςθσ που χρθςιμοποιοφςαν οι Βυηαντινοί ςτο 

μαγείρεμα, ςτο ςερβίριςμα, τθν αποκικευςθ και μεταφορά τροφίμων που 

βρίςκονται ςτισ προκικεσ του μουςείου, ψθφιδωτά με αναπαραςτάςεισ αμπελιϊν 

και μαρμάρινα ανάγλυφα που κα χρθςιμοποιθκοφν κατά τθν επίςκεψθ. 

 

Ονόματα εκπροςώπων του μουςείου: Ευςτάκιοσ Γκότςθσ και Ραναγιϊτθσ 

Βοςνίδθσ. 

 

Στόχοι 
 

Γνωςτικοί 

Οι μακθτζσ: 

 Να γνωρίςουν ςτοιχεία τθσ κακθμερινισ ηωισ ςτο Βυηάντιο, με ζμφαςθ ςτθν 

ποικιλία προϊόντων που χρθςιμοποιοφςαν και ςτον τρόπο που παραςκεφαηαν το 

φαγθτό τουσ με αναγωγζσ ςτο ςιμερα. 

 Να εντοπίςουν τισ επιρροζσ τθσ Βυηαντινισ παράδοςθσ ςτθν κακθμερινι ηωι 

τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςε όλουσ τουσ λαοφσ τθσ Βαλκανικισ. 

 Να διακρίνουν και να ονομάςουν τισ ομοιότθτεσ που υπάρχουν ςτισ διατροφικζσ 

ςυνικειεσ του τότε και του ςιμερα. 

 Να ςυλλζξουν πλθροφορίεσ και να εντοπίςουν πωσ ό,τι ζχει να κάνει με τθν 

διατροφι αποτυπϊνεται ςτα ζργα τζχνθσ εκείνθσ τθσ περιόδου. 
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 Να ςυνειδθτοποιιςουν πωσ υπάρχουν πάρα πολλά κοινά ςτοιχεία ςτισ 

παραδόςεισ των λαϊν που μασ ενϊνουν. 

 

Συναιςθθματικοί 

Οι μακθτζσ: 

 Nα εργαςτοφν ομαδοςυνεργατικά. 

 Να εξοικειωκοφν με φαινομενικά μακρινά αλλά ςτθν ουςία οικεία πολιτιςμικά 

ςτοιχεία και δεδομζνα (ςυνταγζσ μαγειρικισ, μαγειρικά ςκεφθ, διατροφικζσ 

ςυνικειεσ, κ.ά.). 

 Να ςυνκζςουν τα κοινά πολιτιςμικά ςτοιχεία για τθ δθμιουργία ενόσ δικοφ τουσ 

ζργου τζχνθσ (ςκεφοσ από πθλό). 

 

 

Σφνδεςθ με Πρόγραμμα Σπουδών 
 

Οι ςυγκεκριμζνεσ επιςκζψεισ ςτο μουςείο ςυνδζονται με το ΑΡΣ των μακθμάτων 

τθσ Ιςτορίασ, τθσ Φυςικισ και των Θρθςκευτικϊν τθσ Εϋδθμοτικοφ.  

 

 

Δράςεισ 
 

Στθ διάρκεια τθσ θμερίδασ «Σχολικζσ επιςκζψεισ ςε μουςεία ςτο πλαίςιο τθσ 

διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ» (Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013, Ξενοδοχείο Τιτάνια, 

Ακινα), ζγινε θ πρϊτθ ςυνάντθςθ και ςυνεργαςία εκπαιδευτικοφ και 

μουςειοπαιδαγωγοφ, ϊςτε να αποφαςιςτεί από κοινοφ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

και να δοκεί θ ανάλογθ διαπολιτιςμικι διάςταςθ. 

 

Η επικοινωνία εκπαιδευτικοφ και μουςειοπαιδαγωγοφ από τθ λιξθ τθσ θμερίδασ 

ζωσ και τθν πρϊτθ επίςκεψθ ιταν διαπροςωπικι με επίςκεψθ ςτο μουςείο, 

τθλεφωνικι και θλεκτρονικι. 

 

Ρριν τθν επίςκεψθ ςτο μουςείο, θ προετοιμαςία βαςίςτθκε ςε ζνα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα που λειτουργοφςε ςτο μουςείο, το «Βρϊματα και μαγειρείεσ», με κζμα 

τθν αναηιτθςθ των βυηαντινϊν γεφςεων.  

 

Για τθ ςυγκεκριμζνθ επίςκεψθ ςχεδιάςτθκαν ςτο μουςείο καινοφργιεσ 

δραςτθριότθτεσ - φφλλα εργαςίασ για τουσ μακθτζσ. Επιπλζον, ςτο ςχολείο ζγινε 

ζρευνα ςτο διαδίκτυο για τθ ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν και φωτογραφικοφ υλικοφ 
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ςχετικά με το τι ζτρωγαν οι Βυηαντινοί κακϊσ και ςυνταγζσ από τισ χϊρεσ 

προζλευςθσ των μακθτϊν. 

 

Οι μακθτζσ, πριν τθν επίςκεψι τουσ, ενθμερϊκθκαν από τον εκπαιδευτικό τουσ για 

το πρόγραμμα, ςυγκζντρωςαν κείμενα παραδοςιακϊν ςυνταγϊν και κατζγραψαν 

τισ εβδομαδιαίεσ τουσ διατροφικζσ ςυνικειεσ. Το υλικό φάνθκε πολφ χριςιμο και 

ςυνζβαλε ςτθν επίτευξθ όλων των ςτόχων του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. 

 

Ρραγματοποιικθκε μία επίςκεψθ των μουςειοπαιδαγωγϊν ςτθν τάξθ, τθν  

Ραραςκευι 1 Μαρτίου, και δφο επιςκζψεισ των μακθτϊν ςτο Μουςείο, τθν Ρζμπτθ 

16 Μαΐου 2013 και τθν Κυριακι 16 Ιουνίου 2013. 

 

 
  

Η επίςκεψθ των μουςειοπαιδαγωγϊν ςτθν τάξθ πραγματοποιικθκε τθν Ραραςκευι 

1 Μαρτίου. Τισ προθγοφμενεσ μζρεσ είχε προθγθκεί θ μελζτθ των διατροφικϊν 

ςυνθκειϊν κάκε μακθτι, μζςα από τθν καταγραφι των φαγθτϊν που κατανάλωςε 

ο κακζνασ μζςα ςε μια εβδομάδα, αλλά και με τθν παρουςίαςθ ςυνταγϊν 

παραδοςιακϊν φαγθτϊν από τθ χϊρα προζλευςθσ κάκε μακθτι. Τθν θμζρα, 

λοιπόν, τθσ επίςκεψθσ ζγινε ςυηιτθςθ και προετοιμαςία με τθν παρουςία και των 

μουςειοπαιδαγωγϊν για το κζμα που μασ απαςχόλθςε, δθλαδι, τισ διατροφικζσ 

ςυνικειεσ ςτο Βυηάντιο. 

 

Η πρϊτθ επίςκεψθ ςτο Μουςείο πραγματοποιικθκε τθν Ρζμπτθ 16 Μαΐου. Εκεί, τα 

παιδιά είδαν από κοντά τα ςχετικά εκκζματα και ζλαβαν μζροσ ςε διάφορεσ 

δραςτθριότθτεσ, όπωσ ςτθν καταςκευι αγγείων από πθλό.  

Εικόνα 1. Οι μουςειοπαιδαγωγοί 
επιςκζπτονται το Ε1 ςτο ςχολείο. 
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Στθ δεφτερθ επίςκεψθ, τθν Κυριακι 16 Ιουνίου, τα παιδιά, μαηί με τουσ γονείσ αυτι 

τθ φορά, είχαν τθν ευκαιρία να δουν ξανά τα εκκζματα και να τα παρουςιάςουν 

ςτουσ γονείσ τουσ, βαςιηόμενα ςτισ γνϊςεισ και τισ πλθροφορίεσ τθσ προθγοφμενθσ 

επίςκεψθσ.  

 

  
 

Μετά το τζλοσ τθσ ξενάγθςθσ ακολοφκθςε πικ νικ με παραδοςιακά πιάτα που είχαν 

ετοιμάςει οι μακθτζσ μαηί με τουσ γονείσ τουσ, και που προθγουμζνωσ είχαν 

παρουςιάςει ωσ ςυνταγζσ ςτθν τάξθ. Μζςα ςε αυτό το εφκυμο κλίμα είχαμε τθν 

ευκαιρία να ςυηθτιςουμε για το φαγθτό, για τισ παραδοςιακζσ ςυνταγζσ, τισ 

βυηαντινζσ ςυνταγζσ και τα κοινά ςτοιχεία που κάποιεσ από αυτζσ παρουςιάηουν. 

Εικόνεσ 2 και 3. Μακθτικζσ καταςκευζσ από πθλό. 

Εικόνα 4. Οι μακθτζσ παρουςιάηουν 
εκκζματα ςτουσ γονείσ τουσ κατά τθ 
δεφτερθ επίςκεψι τουσ ςτο μουςείο. 
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Δράςη με ςαφή διαπολιτιςμικό χαρακτήρα 

 

1. Οι αλλοδαποί και οι Έλλθνεσ μακθτζσ ανζλαβαν να φζρουν ςτθν τάξθ 

ςυνταγζσ και ςτο μουςείο φαγθτά, χαρακτθριςτικά δείγματα τθσ 

παραδοςιακισ τουσ κουηίνασ, φζρνοντασ ζτςι ςε επαφι τουσ ςυμμακθτζσ 

τουσ με ζνα κομμάτι τθσ κουλτοφρασ και του πολιτιςμοφ τθσ χϊρασ τουσ. 

2. Στθ διαδικαςία αυτι ενεπλάκθςαν ενεργά και οι γονείσ που κλικθκαν ζτςι 

να εκπροςωπιςουν τισ παραδόςεισ τθσ χϊρασ τουσ και να ζρκουν ςε μια 

δθμιουργικι και χωρίσ προκαταλιψεισ επαφι και επικοινωνία με τθ 

διαφορετικότθτα. 

3. Τα παιδιά γνϊριςαν ςτοιχεία τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ των ςυμμακθτϊν 

τουσ.  

4. Μζςα από τθ βυηαντινι παράδοςθ τουσ δόκθκε θ ευκαιρία να γνωρίςουν 

κάποια από τα κοινά πολιτιςτικά χαρακτθριςτικά που προζκυψαν μζςα από 

τθ μακραίωνθ ςυμβίωςθ των λαϊν κάτω από τθ ςκζπθ  του Βυηαντίου, και 

όλα αυτά να λειτουργιςουν ωσ ςφμβολο ελπίδασ για ζνα καλφτερο μζλλον 

Εικόνα 5. Ρικ νικ ςτον εξωτερικό 
χϊρο του μουςείο με παραδοςιακζσ 
ςυνταγζσ από τισ χϊρεσ καταγωγισ 
των μακθτϊν. 

Εικόνα 6. Σφουγγάτο με χόρτα. 
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που κα βαςίηεται ςτον αμοιβαίο ςεβαςμό, ςτθ ςυνεργαςία, ςτθν ομόνοια, 

ςτθν ομοψυχία και ςτθν αλλθλοκατανόθςθ. 

Η δράςθ ξεκίνθςε το Φεβρουάριο και ολοκλθρϊκθκε τον Ιοφνιο του 2013 (4 

μινεσ).  

 

Αξιολόγθςθ 
 

Μζςα από τθν παρατιρθςθ και φςτερα από ςυηιτθςθ με τουσ μακθτζσ και τουσ 

γονείσ, προζκυψε ότι οι ςτόχοι επετεφχκθςαν ςε ικανοποιθτικό βακμό και πωσ θ 

δράςθ αυτι αποτζλεςε τθν αφορμι για να ζρκουν πιο κοντά γονείσ και μακθτζσ και 

να δουν τθ διαφορετικότθτα μζςα από μια τελείωσ διαφορετικι οπτικι. Οι ίδιοι οι 

γονείσ παραδζχτθκαν ότι δεν περίμεναν μζςα από αυτι τθ δράςθ να γνωρίςουν 

τόςα πράγματα, ότι μαηί με τα παιδιά τουσ κα ςυμμετείχαν ςε κάτι τόςο 

δθμιουργικό και πρωτόγνωρο γι’ αυτοφσ. Ήταν μια πολφ καλι αφορμι,  ειδικά για 

τισ μαμάδεσ, να κουβεντιάςουν πάνω ςε παραδοςιακά γαςτρονομικά κζματα, αλλά 

και να αναπτφξουν γόνιμο διάλογο γονείσ (Έλλθνεσ – αλλοδαποί) που δεν είχαν 

ανταλλάξει κουβζντα μεταξφ τουσ όλα αυτά τα χρόνια. Κςωσ το μόνο αρνθτικό ιταν 

πωσ δεν είχαμε υπολογίςει ότι ςτθ δεφτερθ επίςκεψθ, λόγω τθσ λιξθσ τθσ ςχολικισ 

χρονιάσ που είχε προθγθκεί, δεν είχαμε τθ ςυμμετοχι που περιμζναμε. Ράντωσ, 

όλα κφλθςαν ομαλά και θ εμπειρία αυτι πιςτεφουμε ότι κα λειτουργιςει ωσ οδθγόσ 

για μελλοντικά εγχειριματα. 


