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που ξζχαςε τα μαφρα πανιά
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Συμμετζχοντεσ
Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτιςμικήσ Εκπαίδευςησ Αλςοφπολησ
Τάξη / Τμήμα: Ε1, Ε2
Αριθμόσ μαθητών: 25
Αριθμόσ παλιννοςτοφντων / αλλοδαπών μαθητών: 25
Χώρεσ προζλευςησ των παλιννοςτοφντων / αλλοδαπών μαθητών: Αμερικι,
Αυςτραλία, Συρία, Αίγυπτοσ, Αικιοπία, Μαρόκο, Νιγθρία, Σεχχζλλεσ, Φιλιππίνεσ,
Ρολωνία, Γεωργία, Λίβανοσ, Αρμενία, Λνδία, Σρι Λάνκα, Νορβθγία.
Σφντομη περιγραφή του προφίλ τησ τάξησ και τησ κατάςταςησ που
διαμορφώνεται:
Θ τάξθ φιλοξενεί μακθτζσ που ζχουν γεννθκεί ςτθν Ελλάδα από αλλοδαποφσ
γονείσ, μακθτζσ που ζχουν γεννθκεί από μεικτοφσ γάμουσ, αλλοδαποφσ μακθτζσ
που ζχουν ζρκει ςτθν Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ζνα μακθτι από τθ Συρία που
ιρκε τον Λανουάριο χωρίσ να γνωρίηει κακόλου Ελλθνικά, ζνα μακθτι με ειδικζσ
μακθςιακζσ ανάγκεσ και μθδαμινι γνϊςθ ελλθνικϊν, κακϊσ ιρκε από τθ Νορβθγία
φζτοσ, ζνα μακθτι με γονείσ Αμερικανοφσ που φοιτοφςε τα προθγοφμενα χρόνια
ςτο American Community Schools of Athens με μθδαμινζσ γνϊςεισ ελλθνικϊν
(προφορικόσ και γραπτόσ λόγοσ) και δφο παλιννοςτοφντεσ από Αμερικι και
Αυςτραλία. Στθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ μια μακιτρια εγκατζλειψε το
ςχολείο ακολουκϊντασ τουσ γονείσ τθσ ςτθ Γαλλία, όπου βρικαν εργαςία, και μια
δεφτερθ μακιτρια μεταγράφθκε ςε ςχολείο τθσ γειτονιάσ τθσ, γιατί ο πατζρασ κα
ταξίδευε ςτθ Συρία και θ γυναίκα του δεν ικελε ι δεν τθσ επιτράπθκε να πθγαίνει
τισ κόρεσ ςτθ ςτάςθ του λεωφορείου για να περάςει το ςχολικό λεωφορείο να τισ
μεταφζρει ςτο ςχολείο.
Δεν υπάρχουν αντιπαλότθτεσ μεταξφ των μακθτϊν. Υπάρχει κρθςκευτικόσ,
πολιτιςμικόσ και γλωςςικόσ πλουραλιςμόσ. Τόςο το γλωςςικό όςο το κρθςκευτικό
και εκνικό υπόβακρο γίνονται απόλυτα ςεβαςτά. Θ ενςωμάτωςθ των μακθτϊν ςτο
ενδοςχολικό περιβάλλον ιταν πλιρθσ και ταχφτατθ. Εξαιρετικά ενδιαφζρουςα ιταν
θ προςαρμογι του αυτιςτικοφ αγγλόφωνου μακθτι, ο οποίοσ ςυμμετείχε ςτο
πρόγραμμα και ανζπτυξε κοινωνικζσ και επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ. Σθμειϊνεται ότι
ο αυτιςτικόσ μακθτισ δεν είχε παράλλθλθ ςτιριξθ.
Οι τάξεισ λειτουργοφν με επίπεδα. Στθν Ε2 υπιρχαν δφο επίπεδα. Στο επίπεδο
των αρχαρίων, οι μακθτζσ που δεν γνϊριηαν κακόλου ελλθνικά (3 μακθτζσ)
παρακολοφκθςαν τθ Δράςθ 2 «Ελλθνομάκεια» του Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ
Αλλοδαπϊν και Ραλιννοςτοφντων Μακθτϊν» και παράλλθλα διδάχκθκαν υλικό από
τα ςειρά «Μαργαρίτεσ». Στο επίπεδο των προχωρθμζνων, διδάχκθκαν τα ςχολικά
εγχειρίδια του Οργανιςμοφ. Στα γνωςτικά αντικείμενα των Μακθματικϊν,
2

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ

Υποδράζη: Εκπαιδεσηικές Επιζκέψεις Μαθηηών

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

Γεωγραφίασ, Λςτορίασ, Φυςικϊν Επιςτθμϊν δίνονταν δίγλωςςεσ ςθμειϊςεισ και
γραπτζσ δοκιμαςίεσ.
Πνομα εκπαιδευτικοφ: Αικατερίνθ Αποςτολοποφλου
Μουςείο: Αρχαιολογικό Μουςείο Λαυρίου, Αρχαιολογικόσ χϊροσ Σουνίου
Συλλογή ή εκθζματα που ζγιναν αντικείμενα διαπραγμάτευςησ: Ηωφόροσ ναοφ
Ροςειδϊνα ςτο Σοφνιο (Κενταυρομαχία, Γιγαντομαχία, άκλοι Κθςζα), Ναόσ του
Ροςειδϊνα ςτο Σοφνιο.
Διαπολιτιςμική δυναμική που διακρίνεται ςτα ςυγκεκριμζνα αντικείμενα:
Διαπολιτιςμικόσ διάλογοσ διαφορετικϊν πολιτιςμϊν. Ο πολιτιςμόσ τθσ Ακινασ
ζρχεται ςε επαφι με τον πολιτιςμό τθσ Μινωικισ Κριτθσ μζςω του ταξιδιοφ του
Κθςζα ςτθν Κνωςό. Ταξιδεφοντασ ο άνκρωποσ ζρχεται ςε επαφι με διαφορετικζσ
κουλτοφρεσ, διαφορετικζσ γλϊςςεσ, διαφορετικζσ κρθςκείεσ. Το ταξίδι, θ
μετακίνθςθ για λόγουσ επιβίωςθσ από ζναν πόλεμο (περίπτωςθ Σφριου μακθτι), θ
μετακίνθςθ για οικονομικοφσ λόγουσ (εξεφρεςθ εργαςίασ γονζων), θ μετακίνθςθ για
επαγγελματικοφσ λόγουσ (επαγγελματικι ανζλιξθ γονζων - περίπτωςθ μακθτϊν από
τθν Αρμενία-Λίβανο και ΘΡΑ) δίνει τθ δυνατότθτα να προςδϊςουν οι μακθτζσ
προςωπικό νόθμα ςτο ταξίδι του Κθςζα τόςο ςτθν Ακινα, κατά τθν αναηιτθςθ του
πατζρα του, όςο και ςτθν Κνωςό για να απαλλάξει τθν πόλθ του από το βαρφ φόρο
αίματοσ με τθ εξόντωςθ του Μινϊταυρου.
Οι μακθτζσ αποδίδουν προςωπικό νόθμα ςτο ταξίδι του Κθςζα καλοφμενοι να
δθμιουργιςουν πρωτότυπα story boards με δικζσ τουσ εκδοχζσ τθσ εξζλιξθσ του
μφκου. Χαρακτθριςτικι είναι θ περίπτωςθ μακθτι που εμπλζκει ςτθν ιςτορία του
ζνα διαςτθμόπλοιο επιχειρϊντασ μετεγγραφι του μφκου ςε ζνα ςφγχρονο πλαίςιο
διιγθςθσ επιςτθμονικισ φανταςίασ. Ραράλλθλα, θχογραφοφν φράςεισ ςτθ μθτρικι
τουσ γλϊςςα προςδίδοντασ μια διαπολιτιςμικι διάςταςθ ςτθν περιπλάνθςθ του
Κθςζα. Τζλοσ, ενϊνουν τα χζρια τουσ παρουςιάηοντασ τθ ςθμαία τθσ χϊρασ τουσ
αποδεικνφοντασ ςτθν πράξθ τθν αδιριτθ ανάγκθ για διαπολιτιςμικι ςυνεργαςία και
αναδεικνφοντασ τα κετικά τθσ αποτελζςματα.
Πνομα μουςειοπαιδαγωγοφ ή άλλου προςϊπου του μουςείου:
Ελζνθ Αςθμάκου (αρχαιολόγοσ), Διμθτρα Κάθ (αρχαιολόγοσ): ψθφιακι
παρουςίαςθ ςτο ςχολείο, ξενάγθςθ ςτον αρχαιολογικό χϊρο του Σουνίου,
πραγματοποίθςθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςτο μουςείο (ςυμμετείχε ςτθν
ξενάγθςθ και θ αρχαιολόγοσ Μαρία Μζξθ).
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Λωάννα Βλάχου (μουςειακι ηωγράφοσ) – Μφκοσ του Αιγζα, δραματοποίθςθ μφκου,
μυκολογία και ηωγραφικι (παρουςίαςθ ζργων ηωγραφικισ), καταςκευι ςκθνικοφ
Σουνίου και χαρακτιρων, παραγωγι κινοφμενθ εικόνασ (animation), δθμιουργία
βίντεο με τουσ μακθτζσ ςτο ςχολείο.

Στόχοι
Γνωςτικοί ςτόχοι
Οι μακθτζσ να:
 μελετιςουν τουσ άκλουσ του Κθςζα
 διερευνιςουν μια εκδοχι τθσ ονοματοδοςίασ του Αιγαίου πελάγουσ
 αναγνωρίςουν αρχιτεκτονικοφσ ρυκμοφσ αρχαιοελλθνικϊν ναϊν
 αναγνωρίςουν τα αρχιτεκτονικά μζρθ του ναοφ του Ροςειδϊνα
 αναγνωρίςουν τα ςφμβολα των Δϊδεκα κεϊν του Ολφμπου
 μελετιςουν τθν Κενταυρομαχία
 μελετιςουν τθ Γιγαντομαχία
 εξαςκιςουν τον προφορικό και γραπτό λόγο
 καλλιεργιςουν τον ψθφιακό γραμματιςμό
 καλλιεργιςουν τον οπτικοακουςτικό γραμματιςμό

Συναιςθηματικοί ςτόχοι
Οι μακθτζσ να:
 εκφράηονται δθμιουργικά και να επικοινωνοφν μζςα από το λόγο και τισ
τζχνεσ
 είναι υπεφκυνοι για τθν ολοκλιρωςθ ενόσ πρότηεκτ
 αναπτφξουν το αίςκθμα του «ανικειν»
 αναπτφξουν κοινωνικζσ και οργανωτικζσ δεξιότθτεσ
 ςζβονται τθ διαφορετικότθτα (διγλωςςία, αυτιςμόσ)
 ςζβονται και να προςτατεφουν μνθμεία τθσ παγκόςμιασ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ
 ζλκουν ςε επαφι και να αποκτιςουν εμπειρίεσ από τθ ςυνεργαςία με
επαγγελματίεσ εκτόσ ςχολικοφ περιβάλλοντοσ (μζςα από το άνοιγμα του
ςχολείου ςτθν κοινωνία)
Στόχοι δεξιοτήτων
Οι μακθτζσ να:
 ςχεδιάςουν και να πραγματοποιιςουν διερευνιςεισ
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διατυπϊςουν υποκζςεισ
επιβεβαιϊςουν ι να απορρίψουν υποκζςεισ
αναηθτιςουν πλθροφορίεσ από πολλαπλζσ πθγζσ
κατανοιςουν και να περιγράψουν γεγονότα
αςκιςουν τθν παρατθρθτικότθτά τουσ
προςανατολιςτοφν ςτο χϊρο χρθςιμοποιϊντασ χάρτεσ και πυξίδα
αξιοποιιςουν ςφγχρονα ψθφιακά μζςα για λιψθ φωτογραφιϊν και βίντεο
(iPad)
κάνουν χριςθ των Νζων Τεχνολογιϊν για τθ δθμιουργία παρουςιάςεων
Power Point
ςυνεργαςτοφν ςε ομάδεσ
παρουςιάςουν ςτουσ μακθτζσ τουσ ςχολείου τθν εργαςία τουσ

Σφνδεςη με Ρρόγραμμα Σπουδϊν
Το πρόγραμμα εντάςςεται ςτα πλαίςια του Ρολιτιςτικοφ Ρρογράμματοσ που
εκπονείται από τθν τάξθ με τίτλο «Τα μνθμεία τθσ πόλθσ μασ». Επίςθσ, εντάςςεται
ςτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning με τίτλο “Mapping our cities’ monuments”
που πραγματοποιείται ςε ςυνεργαςία με ςχολεία τθσ Σουθδίασ (Hjortsbergskolan,
Ljungby) και τθσ Ρορτογαλίασ (Escola Básica de Santa Maria, Beja in Portugal). Για
τθν υλοποίθςι του αξιοποιικθκε ο χρόνοσ τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ.

Δράςεισ
Ραρακολοφθηςη ημερίδασ: «Σχολικζσ επιςκζψεισ ςε μουςεία ςτο πλαίςιο τθσ
διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ» ςτθν Ακινα (Σάββατο 19 Λανουαρίου 2013,
Ξενοδοχείο Τιτάνια)
Επικοινωνία με φορείσ του Μουςείου
 Τθλεφωνικι επικοινωνία με τισ αρχαιολόγουσ και τθ ηωγράφο του μουςείου.
Θλεκτρονικι επικοινωνία (e-mail, facebook).
 Συναντιςεισ με τθ ηωγράφο Λωάννα Βλάχου.
Μελζτη των άθλων του Θηςζα
Ανάγνωςθ βιβλίων με κζμα το Κθςζα μζςα ςτθν τάξθ, διάλογοσ και διατφπωςθ
απόψεων για τουσ άκλουσ του Κθςζα.
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Μζθοδοσ: ανάγνωςθ βιβλίων, αφιγθςθ μφκων, ςυηιτθςθ με τουσ μακθτζσ,
παρατιρθςθ αγγειογραφιϊν και εικόνων
Μαθηςιακοί πόροι: βιβλία, αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο
Μανδθλαράσ, Φ. 2008. Ο Θηςζασ. Εκδόςεισ Ραπαδόπουλοσ
Σακκά-Νικολακοποφλου, Ν. 2011. Τα οικογενειακά των τεράτων. Εκδόςεισ
Λιβάνθ
Καποφςθ, Σ. 2006. Θηςζασ. Εκδόςεισ Διάπλαςθ
Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ, Β’ Εφορία Ρροϊςτορικϊν και
Κλαςςικϊν Αρχαιοτιτων (2011) Σοφνιο: ο Ναόσ του Ποςειδώνοσ και η
Ζωφόροσ. Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Λαυρίου.
Εκδόςεισ Τ.Α.Ρ.Α.
Ελλθνικι Μυκολογία, εκδοτικι Ακθνϊν, τόμοσ 3. Ήρωεσ.

Εικόνα 1: Ο ταφροσ του Μαραθϊνα

Οι ήρωεσ τησ χϊρασ μου-Διαπολιτιςμική διάςταςη
Αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο, ςυνζντευξθ από γονείσ για ιρωεσ τθσ χϊρασ των
μακθτϊν.
 Μζθοδοσ: ανάγνωςθ βιβλίων, αφιγθςθ μφκων, ςυηιτθςθ με τουσ μακθτζσ,
ςυμπλιρωςθ φφλλου εργαςίασ
 Μαθηςιακοί πόροι: βιβλία, αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο, ςυνζντευξθ με γονείσ,
πλθροφοριακό υλικό από το διαδίκτυο.
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Εικόνα 2: Λάπου-Λάπου, ο ιρωασ
από τισ Φιλιππίνεσ

Επίςκεψη ςυγγραφζα ςτο ςχολείο - Ελληνική Μυθολογία
Επίςκεψθ τθσ ςυγγραφζωσ Ναννίνασ Σακκά-Νικολακοποφλου ςτο ςχολείο και
πραγματοποίθςθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ.
 Μζθοδοσ:
αφιγθςθ
ιςτοριϊν,
ιδεοκαταιγιςμόσ,
καλλιτεχνικζσ
δραςτθριότθτεσ – δθμιουργία μάςκασ Μζδουςασ.
 Μαθηςιακοί πόροι: βιβλία, φφλλα εργαςίασ.
 Υλικό: μάςκεσ, μαρκαδόροι, χαρτόνια, λαςτιχάκια, ψαλίδια, ςυρραπτικό.

Εικόνα 3: Με τισ μάςκεσ τθσ
Μζδουςασ

Ραρουςίαςη προγράμματοσ ςτο ςχολείο πριν την επίςκεψη ςτον αρχαιολογικό
χϊρο και το Αρχαιολογικό μουςείο Λαυρίου
Επίςκεψθ των αρχαιολόγων και τθσ ηωγράφου του μουςείου ςτο ςχολείο και
παρουςίαςθ προγράμματοσ ευαιςκθτοποίθςθσ μακθτϊν ςτισ 24/5/2013. Διάρκεια
3 ϊρεσ.
Θ παρουςίαςθ πραγματοποιικθκε ςε δφο μζρθ. Αρχικά αναδείχτθκε θ
προχπάρχουςα γνϊςθ των μακθτϊν με μια δραςτθριότθτα ιδεοκαταιγιςμοφ, όπου
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οι μακθτζσ διατφπωςαν τισ γνϊςεισ και τισ απόψεισ τουσ γφρω από το μφκο του
Κθςζα. Ακολοφκθςε παρουςίαςθ, όπου αναλφκθκαν οι αρχιτεκτονικοί ρυκμοί
αρχαιοελλθνικϊν ναϊν, τα αρχιτεκτονικά μζρθ του ναοφ του Ροςειδϊνα ςτο
Σοφνιο, παρουςιάςτθκε τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ του ναοφ και τοπογραφικοί
χάρτεσ τθσ περιοχισ του αρχαιολογικοφ χϊρου του Σουνίου, όπου εντοπίςτθκαν το
ιερό τθσ Ακθνάσ, οι νεϊςοικοι, ο οικιςμόσ και το τείχοσ του φρουρίου. Κατόπιν, οι
μακθτζσ ζπαιξαν ζνα παιχνίδι αναγνϊριςθσ των ςυμβόλων των Δϊδεκα Κεϊν του
Ολφμπου. Τζλοσ, ζγινε ςυηιτθςθ για τθ γεωςτρατθγικι κζςθ του ακρωτθρίου του
Σουνίου, του νοτιότερου τμιματοσ τθσ Αττικισ, όπου το ακθναϊκό κράτοσ είχε
ιδρφςει φροφριο οικοδομϊντασ οχυρωματικά τείχθ και νεωςοικοφσ και είχε
εγκαταςτιςει φρουρά για να ελζγχει τθ δίοδο μεταξφ Αιγαίου και Ρειραιά και να
προςτατεφει τα μεταλλεία αργφρου τθσ Λαυρεωτικισ.
 Μζθοδοσ: ανάδειξθ προχπάρχουςασ γνϊςθσ, κφελλα ιδεϊν, Νζεσ
Τεχνολογίεσ.
 Μαθηςιακοί πόροι: Ραρουςίαςθ Power Point.
 Υλικοτεχνική υποδομή: laptop, projector.

Εικόνα 4: Θ αρχαιολόγοσ ςτο
ςχολείο μασ

Ξενάγηςη ςτον αρχαιολογικό χϊρο του Σουνίου
Ραρακολοφκθςθ ξενάγθςθσ από τισ αρχαιολόγουσ του Μουςείου ςτον
αρχαιολογικό χϊρο του Σουνίου ςτισ 27/5/2013. Διάρκεια 1 ϊρα.
Οι μακθτζσ παρατιρθςαν τα τείχθ του φρουρίου, εντόπιςαν το ιερό τθσ Ακθνάσ,
τουσ νεωςοικοφσ και το αρχαίο λιμάνι. Ζκαναν αςκιςεισ προςανατολιςμοφ
επιδεικνφοντασ τα τζςςερα ςθμεία του ορίηοντα με τθ χριςθ πυξίδασ και
αναγνϊριςαν τον προςανατολιςμό του ναοφ. Εντόπιςαν τθν περιοχι τθσ
Λαυρεωτικισ, όπου βρίςκονταν τα μεταλλεία αργφρου και το Αρχαιολογικό
μουςείο, που ιταν ο επόμενοσ ςτακμόσ τθσ εκπαιδευτικισ τουσ επίςκεψθσ, κακϊσ
επίςθσ και τισ νιςουσ Μακρόνθςο και Ράτροκλο. Επζλεξαν ςθμεία του ακρωτθρίου
που είχαν κζα προσ τθν Κριτθ, διατφπωςαν υποκζςεισ για τθν πικανι κζςθ πτϊςθσ
του Αιγαία ςτθ κάλαςςα και απευκφνκθκαν ςτισ αρχαιολόγουσ για επιβεβαίωςθ ι
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απόρριψθ των υποκζςεϊν τουσ. Ραρατιρθςαν το φυςικό ανάγλυφο και το
ςυςχζτιςαν με ζντυπουσ τοπογραφικοφσ χάρτεσ τθσ περιοχισ. Αναγνϊριςαν τα
αρχιτεκτονικά μζρθ του ναοφ (πρόδομοσ, ςθκόσ, οπιςκόναοσ, περιςτφλιο),
παρατιρθςαν τα μζρθ των κιόνων, αναγνϊριςαν τουσ δωρικοφσ κίονεσ και τισ
παραςτάδεσ που ςτιριηαν τθ ηωφόρο του ναοφ.
 Μζθοδοσ: μελζτθ ςτο πεδίο, λιψθ φωτογραφιϊν και βίντεο, ςυηιτθςθ,
επίλυςθ προβλιματοσ.
 Μαθηςιακοί πόροι: χάρτεσ και ενθμερωτικά φυλλάδια του αρχαιολογικοφ
χϊρου.
 Υλικοτεχνική υποδομή: iPad.

Εικόνα 5: Επίςκεψθ ςτο Σοφνιο

Επίςκεψη και πραγματοποίηςη εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςτο Αρχαιολογικό
Μουςείο του Λαυρίου
Επίςκεψθ ςτο αρχαιολογικό μουςείο Λαυρίου και πραγματοποίθςθ εκπαιδευτικοφ
προγράμματοσ ςτισ 27/5/2013. Διάρκεια 2 ϊρεσ.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςτο μουςείο ξεκίνθςε με τθν επίδειξθ χαρτϊν και
φωτογραφιϊν από τον αρχαιολογικό χϊρο του Σουνίου, το ναό του Ροςειδϊνα και
το ιερό τθσ Ακθνάσ με ςκοπό τθν αναςκόπθςθ τθσ μελζτθσ ςτο πεδίο, τθ ςφνδεςθ με
τθν προθγοφμενθ επίςκεψθ ςτο Σοφνιο και τθν ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων και
εντυπϊςεων για τθν πορεία του προγράμματοσ. Στθ ςυνζχεια, οι μακθτζσ
χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ, τουσ μοιράςτθκαν κάρτεσ – αινίγματα και περιθγικθκαν ςτα
εκκζματα του μουςείου προκειμζνου να βρουν τισ «απαντιςεισ», ςυνοδεία των
αρχαιολόγων του μουςείου. Για κάκε ςωςτό εντοπιςμό εκκζματοσ θ ομάδα κζρδιηε
ζνα κομμάτι του πάηλ. Με τθν ολοκλιρωςθ του παιχνιδιοφ όλεσ οι ομάδεσ
ςυγκεντρϊκθκαν και ςυναρμολόγθςαν το πάηλ τθσ ηωφόρου του ναοφ του
Ροςειδϊνα. Τζλοσ, τα παιδιά περιθγικθκαν ςτουσ χϊρουσ του μουςείου,
παρατιρθςαν τα ςωηόμενα τμιματα τθσ ηωφόρου του ναοφ του Ροςειδϊνα και
ςειρά εκκεμάτων από αναςκαφζσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι.
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Μζθοδοσ: μελζτθ ςτο πεδίο, διάλεξθ, επίλυςθ προβλιματοσ,
ομαδοςυνεργατικι προςζγγιςθ, δθμιουργία πάηλ, παρατιρθςθ εκκεμάτων,
ςυηιτθςθ.
Μαθηςιακοί πόροι: χάρτεσ, τριςδιάςτατεσ αναπαραςτάςεισ ναϊν του
Ροςειδϊνα και τθσ Ακθνάσ, εκκζματα μουςείου.

Εικόνα 6: Ραιχνίδι με τισ κάρτεσαινίγματα

Εικόνα 7: Κζρδιςα ζνα κομμάτι του
παηλ

Εικόνα 8: Το παηλ με τθ ηωφόρο του
ναοφ του Ροςειδϊνα
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Γραπτή ζκθεςη για τον αρχαιολογικό χϊρο του Σουνίου και το αρχαιολογικό
μουςείο του Λαυρίου
Σφνταξθ γραπτισ ζκκεςθσ από τουσ μακθτζσ για τισ επιςκζψεισ τουσ ςτον
αρχαιολογικό χϊρο του Σουνίου και ςτο αρχαιολογικό μουςείο του Λαυρίου.
Διάρκεια 2 διδακτικζσ ϊρεσ.
 Μζθοδοσ: παραγωγι γραπτοφ λόγου.
 Υλικό: τετράδια γραπτισ ζκφραςθσ.
Δημιουργία και παρουςίαςη Power Point – Διαπολιτιςμική δράςη
Δθμιουργία δφο παρουςιάςεων Power Point από τουσ μακθτζσ, μία για τον
αρχαιολογικό χϊρο του Σουνίου και μία δεφτερθ για το Αρχαιολογικό μουςείο του
Λαυρίου ςτα αγγλικά και ςτα ελλθνικά. Αποςτολι τθσ αγγλικισ παρουςίαςθσ ςτουσ
μακθτζσ του ςουθδικοφ και πορτογαλικοφ ςχολείου και ανταλλαγι απόψεων.
Διάρκεια: 6 διδακτικζσ ϊρεσ.
 Μζθοδοσ: ςυνεργατικι μάκθςθ με τθν υποςτιριξθ υπολογιςτϊν (CSCLComputer Supported Collaborative Learning), μζκοδοσ project.
 Υλικό: ψθφιακζσ φωτογραφίεσ, iPad, θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, eTwinning
platform, Dropbox.
 Αξιολόγηςη: Συμμετοχι όλων των μακθτϊν ςτισ ομάδεσ εργαςίασ. Πλοι οι
μακθτζσ ετοίμαςαν από μια διαφάνεια Power Point. Ζδειξαν μεγάλο
ενκουςιαςμό για τθ δραςτθριότθτα.
Σημαίεσ και λζξεισ ςε διάφορεσ γλϊςςεσ – Διαπολιτιςμική δράςη
Αναηιτθςθ ςθμαιϊν των χωρϊν προζλευςθσ των μακθτϊν και μετάφραςθ τθσ
φράςθσ «Γεια ςου» ςτισ γλϊςςεσ των μακθτϊν. Δθμιουργία εγγράφου Word με τισ
ςθμαίεσ των χωρϊν προζλευςθσ και τθ φράςθ «Γεια ςου» ςτθν αντίςτοιχθ γλϊςςα.
 Μζθοδοσ: ομαδοςυνεργατικι προςζγγιςθ, ςυνεργατικι μάκθςθ με τθν
υποςτιριξθ υπολογιςτϊν (CSCL-Computer Supported Collaborative
Learning), αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο, ςυνζντευξθ από γονείσ.
 Μαθηςιακοί πόροι: Google, Google translator.
 Υλικό: MS Word, ζγχρωμοσ εκτυπωτισ, αυτοκόλλθτεσ λευκζσ κόλλεσ Α4.
 Αξιολόγηςη: Πλοι οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ ςυμμετείχαν ςτισ ομάδεσ
εργαςίασ με μεγάλο ενδιαφζρον.
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Εικόνα 9: Σθμαίεσ

Ραρουςίαςη του προγράμματοσ ςτουσ μαθητζσ του ςχολείου
Ραρουςίαςθ των Power Point από τουσ μακθτζσ ςτισ τάξεισ Ε1 και Δ1, Δ2.
 Μζθοδοσ: παρουςίαςθ και διαλογικι ςυηιτθςθ.
 Υλικοτεχνική υποδομή: laptop, projector.
Δημιουργία animation
Δραματοποίθςθ του μφκου του Κθςζα, καλλιτεχνικι δθμιουργία θρϊων,
δθμιουργία video – animation ςτισ 11/6. Διάρκεια 6 διδακτικζσ ϊρεσ.
Αρχικά, οι μακθτζσ δραματοποίθςαν τθν εξόντωςθ του Μινϊταυρου από το
Κθςζα, ϊςτε να γίνει ςφνδεςθ με το μφκο. Στθ ςυνζχεια, δθμιουργικθκε το ςκθνικό
και οι ιρωεσ τθσ ταινίασ, θχογραφικθκαν ιχοι και διάλογοι, ςυντάχκθκαν story
boards και πραγματοποιικθκαν οι λιψεισ των ςκθνϊν. Στο τζλοσ, όλοι οι μακθτζσ
ζγραψαν το όνομά τουσ ςτον πίνακα, κόλλθςαν τισ ςθμαίεσ τουσ ςτα χζρια τουσ και
τα ζνωςαν πάνω από τα ονόματά τουσ.



Μζθοδοσ: δραματοποίθςθ, ςφνταξθ story board, δθμιουργία θρϊων τθσ
ιςτορίασ, δθμιουργία ςκθνικοφ Σουνίου.
Υλικοτεχνική υποδομή: ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι, iPad, τρίποδο,
τραπεηάκι με επιφάνεια μαυροπίνακα, κιμωλίεσ, κουφετάκια, φφλλα
εργαςίασ, διπλόκαρφα, μαρκαδόροι, ψαλίδια, κόλλεσ, γκοφρζ χαρτί,
προβολείσ, καςετόφωνο θχογραφιςεων, χαρτόνια χρωματιςτά, χαρτόνια
οντουλζ.
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Εικόνα 10: Δραματοποίθςθ

Εικόνα 11: Δθμιουργία ςτόρυ
μπορντ

Εικόνα 12: Ραράδειγμα ςτόρυ
μπορντ

Εικόνα 13: Πλοι μαηί

Θεατρική παράςταςη – Διαπολιτιςμικό Φεςτιβάλ «Ραναιτϊλιο» ςτο Ρολιτιςτικό
Κζντρο Δήμου Νζασ Ιωνίασ
Κεατρικι Ραράςταςθ: «Ειρινθ» του Αριςτοφάνθ.
 Μζθοδοσ: δραματοποίθςθ, δθμιουργία ςκθνικοφ και κουςτουμιϊν.
 Υλικό: κοςτοφμια, χαρτόνια, κόλλεσ, ψαλίδια, μαρκαδόροι, μικρόφωνα,
αρμόνιο.

Εικόνα 14: Θ «Ειρινθ» του
Αριςτοφάνθ
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Εικόνα 15: Φαγθτά από όλο τον
κόςμο

 Αξιολόγηςη
Τι κζρδιςα
Ιρκα ςε επαφι με τισ αρχαιολόγουσ και τθ μουςειακό ηωγράφο του
Αρχαιολογικοφ μουςείου Λαυρίου. Θ ςυνεργαςία μασ ιταν πολφ εποικοδομθτικι
και παραγωγικι. Σε προςωπικό επίπεδο ζκανα καινοφριεσ φιλίεσ. Σε επαγγελματικό
επίπεδο ιμουν ςυντονίςτρια 2 τάξεων και 4 τμθμάτων που ςυμμετείχαν ςτο
πρόγραμμα. Είχαμε εξαιρετικι ςυνεργαςία και αποδοτικότθτα.
Οι μακθτζσ ςυμμετείχαν ςτο ςφνολό τουσ ςτισ δραςτθριότθτεσ του
προγράμματοσ, ιρκαν ςε επαφι με επαγγελματίεσ εκτόσ ςχολείου και εξάςκθςαν
επικοινωνιακζσ και κοινωνικζσ δεξιότθτεσ. Επίςθσ, γνϊριςαν καλφτερα τουσ
ςυμμακθτζσ τουσ από διαφορετικά τμιματα και διαφορετικζσ τάξεισ και
δθμιουργικθκαν ςχζςεισ φιλίασ και ςυνεργαςίασ. Οι δίγλωςςοι μακθτζσ και ο
μακθτισ με ειδικζσ μακθςιακζσ ανάγκεσ δζκθκαν περιςςότερο με τουσ ςυμμακθτζσ
τουσ εγκακιδρφοντασ ζνα κλίμα αςφάλειασ και εμπιςτοςφνθσ.
Οι επιςκζψεισ ςτο πεδίο (Σοφνιο και Λαφριο) προςζδωςαν μεγάλθ αξία ςτο
πρόγραμμα.
Τι κζρδιςαν οι άνθρωποι του Μουςείου
Γνϊριςαν το ςχολείο μου και τουσ μακθτζσ του. Συνεργαςτικαμε άψογα και
δθμιουργικθκαν νζοι φίλοι του μουςείου και του αρχαιολογικοφ χϊρου του
Σουνίου. Ρραγματοποιικθκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του μουςείου και
δοκιμάςτθκε ςε δίγλωςςουσ μακθτζσ. Δθμιουργικθκε ταινία μικροφ μικουσanimation.
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Θετικά και αρνητικά ςημεία του προγράμματοσ
Θ επαφι με τισ αρχαιολόγουσ και τθ μουςειακό ηωγράφο ιταν ζνα από τα
κετικότερα ςθμεία του προγράμματοσ. Θ ςυηιτθςθ και ςυνεργαςία για τθν
εκπόνθςθ του προγράμματοσ ζφερε το ςχολείο πιο κοντά ςτο μουςείο και το
μουςείο πιο κοντά ςτο ςχολείο. Απαραίτθτθ ιταν και θ ενθμζρωςθ των μακθτϊν
πριν τθν επίςκεψθ με τθν παρουςίαςθ του προγράμματοσ από τισ αρχαιολόγουσ
ςτουσ χϊρουσ του ςχολείου. Θ ςυνεχισ επαφι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
διευκόλυνε τθν εκπόνθςθ του προγράμματοσ ςε μζγιςτο βακμό, κακϊσ οι
μετακινιςεισ ιταν δφςκολεσ. Θ δθμιουργία animation, τζλοσ, ενκουςίαςε τουσ
μακθτζσ.
Δεν υπιρξαν αρνθτικά ςθμεία ςτο πρόγραμμα.
Δυςκολίεσ και πώσ αντιμετωπίςτηκαν
Θ μόνθ δυςκολία που προζκυψε ιταν θ μετάβαςθ των αρχαιολόγων ςτο χϊρο
του ςχολείου που επιλφκθκε άμεςα.
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