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5ο Δθμοτικό Σχολείο
Σταυροφπολθσ

Μουςείο
Βυηαντινοφ
Πολιτιςμοφ

Το Βυηάντιο μαγεφει…
με αμφορείσ και ςκεφθ!
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Συμμετζχοντεσ
Σχολείο: 5ο Δθμοτικό Σχολείο Σταυροφπολθσ
Τάξη/Τμήμα: Ε2
Αριθμόσ μαθητών: 23
Αριθμόσ παλιννοςτοφντων/αλλοδαπών μαθητών: 12
Χώρεσ προζλευςησ των παλιννοςτοφντων /αλλοδαπών μαθητών: 4 παλιννοςτοφντεσ από τθ Ρωςία,
5 από τθ Γεωργία, 2 από το Καηακςτάν και 1 από το Αηερμπαϊτηάν.
Σφντομη περιγραφή του προφίλ τησ τάξησ και τησ κατάςταςησ που διαμορφώνεται: Οι μακθτζσ του
τμιματοσ που εμπλζκονται ςτισ δράςεισ του προγράμματοσ γνωρίηουν ςε αρκετά καλό επίπεδο τθν
ελλθνικι γλϊςςα δεδομζνου ότι ζχουν γεννθκεί ςτθ χϊρα μασ και φοίτθςαν από τθν Αϋ Δθμοτικοφ
ςε ελλθνικά ςχολεία. ε κάκε περίπτωςθ, πάντωσ, από πλευράσ ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ του
προγράμματοσ γίνεται τζτοια προςπάκεια, ϊςτε οι δράςεισ των μακθτϊν να ζχουν βιωματικι και
παιγνιϊδθ μορφι και θ γλϊςςα να ακολουκεί και να ςυμπλθρϊνει τισ δραςτθριότθτεσ.
ε γενικζσ γραμμζσ θ ςυνεργαςία τουσ είναι ομαλι. Οι παλιννοςτοφντεσ μακθτζσ δεν
αποτελοφν ξεχωριςτζσ ομάδεσ. ε ςτιγμζσ ζνταςθσ γίνονται κάποιεσ φορζσ αρνθτικά ςχόλια, αλλά
αυτό δεν είναι κακθμερινό φαινόμενο.
Ονόματα εκπαιδευτικϊν: Αντιγόνθ Σραϊανοφ ΠΕ 70, Νεραντηοφλα εβαςλίδου ΠΕ 19.
Μουςείο: Μουςείο Βυηαντινοφ Πολιτιςμοφ
Συλλογή ή αντικείμενα που ζγιναν αντικείμενα διαπραγμάτευςησ: Αντικείμενα τθσ ζκκεςθσ
«Παλαιοχριςτιανικι πόλθ και κατοικία» του ΜΒΠ και ςυγκεκριμζνα: χϊροσ υποδοχισ
παλαιοχριςτιανικισ οικίασ (τρικλίνιο), μαγειρικά ςκεφθ (τςοφκεσ - τςουκάλια, τθγάνια),
επιτραπζηια ςκεφθ (πινάκια, οινοχόεσ, κφπελλα), αμφορείσ, κλειδιά, κλειδαριζσ και λυχνάρια.
Διαπολιτιςμική δυναμική των αντικειμζνων: Σα περιςςότερα αντικείμενα που είδαμε ςτο
μουςείο ιταν κακθμερινισ χριςθσ και τα ςυναντάμε και ςε άλλουσ πολιτιςμοφσ.
Όνομα μουςειοπαιδαγωγοφ: Ιουλία Γαβριθλίδου

Στόχοι
Γνωςτικοί:
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ:
 να προςεγγίςουν τον χϊρο και τθν ζννοια του μουςείου
 να μάκουν να παρατθροφν τα αντικείμενα και να αντλοφν πλθροφορίεσ από αυτά
 να προχωριςουν ςτθν ερμθνεία των αντικειμζνων
 να αντλιςουν πλθροφορίεσ για τθν κακθμερινι ηωι ςτθν παλαιοχριςτιανικι εποχι
 να ςυγκρίνουν αντικείμενα και καταςτάςεισ του χκεσ και του ςιμερα
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να αντιλθφκοφν τθν αξία και τθ ςθμαςία του βυηαντινοφ πολιτιςμοφ ωσ τμιματοσ τθσ
πολιτιςτικισ παράδοςθσ και κλθρονομιάσ του ελλθνιςμοφ αλλά και των άλλων λαϊν ςτα
Βαλκάνια, τθν Ανατολικι Ευρϊπθ, τθ Ρωςία, τθ Μζςθ Ανατολι.
να αντιλθφκοφν τθν ιςτορικι ςυνζχεια του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ ςτον ελλαδικό χϊρο
να ςυνειδθτοποιιςουν ότι θ ελλθνικι γλϊςςα είναι θ ςυνζχεια τθσ βυηαντινισ.
να γνωρίςουν τθν ετυμολογία κάποιων λζξεων.
να καλλιεργιςουν δεξιότθτεσ επεξεργαςίασ ιςτορικϊν πθγϊν κακϊσ και κατανόθςθσ
ιςτορικϊν όρων

Συναιςκθματικοί:
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ:
 να ενταχκοφν ςε ομάδα και να ςυνεργαςτοφν αρμονικά.
 να ενκαρρυνκοφν ϊςτε να εκφραςτοφν δθμιουργικά.
 να καλλιεργιςουν τθ φανταςία τουσ.
 να εξοικειωκοφν με τον χϊρο του μουςείου με τρόπο βιωματικό και ψυχαγωγικό.
Κιναιςκθτικοί:
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ:
 να αναπτφξουν τισ αντιλθπτικζσ τουσ ικανότθτεσ: κιναιςκθτικι αντίλθψθ, οπτικι αντίλθψθ,
αντίλθψθ μζςω τθσ αφισ.
 να παρατθριςουν τον όγκο, τισ γραμμζσ και τθ φόρμα των αντικειμζνων και να κάνουν
κινθτικι αναπαράςταςθ μζςα από το ςϊμα τουσ.
 να αναπτφξουν τθ μθ λεκτικι επικοινωνία: εκφραςτικι και δθμιουργικι κίνθςθ.
 να αναπτφξουν απλζσ ςωματικζσ δεξιότθτεσ: ευλυγιςία, ευκινθςία.
 να ανακαλφψουν πωσ το ςϊμα τουσ μπορεί να ιςορροπιςει μόνο του, ι ςε ςυνεργαςία με
άλλουσ ανκρϊπουσ.
Παιδαγωγικοί:
 Ομαδικι εργαςία
 Καλλιζργεια ςυηιτθςθσ και ακρόαςθσ.
 Ενίςχυςθ διαλόγου.
Στόχοσ με διαπολιτιςμικι διάςταςθ:
 Περιιγθςθ ςτθν ποικιλομορφία και ςτον πλοφτο των πολιτιςμϊν ανάλογα με τθν
πολιτιςτικι αφετθρία των μακθτϊν.
 το πλαίςιο τθσ ομαδικισ εργαςίασ, ςε κάκε ομάδα ςυμμετείχαν παιδιά από διαφορετικι
χϊρα. υνεργάςτθκαν χωρίσ να παρατθρθκοφν ρατςιςτικζσ τάςεισ.
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Σφνδεςθ με Πρόγραμμα Σπουδϊν









ε ςχζςθ με το μάκθμα τθσ Γλϊςςασ: καταγραφι ςτοιχείων, ανάπτυξθ λεξιλογίου,
παραγωγι προφορικοφ και γραπτοφ λόγου, περιγραφι αντικειμζνου, ςυμπλιρωςθ φφλλων
εργαςίασ, ςτερεότυπεσ φράςεισ.
ε ςχζςθ με το μάκθμα τθσ Ιςτορίασ: ζνταξθ των πλθροφοριϊν ςε ιςτορικό πλαίςιο.
ε ςχζςθ με το μάκθμα τθσ Γεωγραφίασ: ζνταξθ των πλθροφοριϊν ςε χωροχρονικό
πλαίςιο.
ε ςχζςθ με το μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ: ςυλλογι πλθροφοριϊν και εικόνων από το
διαδίκτυο, καταγραφι των δεδομζνων, δθμιουργία τράπεηασ πλθροφοριϊν.
ε ςχζςθ με το μάκθμα τθσ Θεατρικισ Αγωγισ: να αναπτφξουν εκφραςτικι ικανότθτα μζςω
του αυτοςχζδιου διαλόγου και τθσ παντομιμικισ ζκφραςθσ, να προςεγγίςουν διακεματικά
άλλα γνωςτικά αντικείμενα μζςω τθσ δραματοποίθςθσ
ε ςχζςθ με το μάκθμα τθσ Αιςκθτικισ Αγωγισ: ηωγραφικι, προβολι βίντεο.

Δράςεισ
Πριν τθν επίςκεψθ

Παρακολοφκθςθ τθσ θμερίδασ «χολικζσ επιςκζψεισ ςε μουςεία ςτο πλαίςιο τθσ
διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ», που πραγματοποιικθκε ςτθ 1-12-2012 ςτο Μουςείο
Βυηαντινοφ Πολιτιςμοφ. τθν θμερίδα ζγινε γνωριμία με τθ μουςειοπαιδαγωγό.

Σθλεφωνικι επικοινωνία με τθ μουςειοπαιδαγωγό για τθν οργάνωςθ τθσ επίςκεψθσ ςτο
μουςείο.

Ανάγνωςθ του βιβλίου «10 μικροί διάλογοι για ζνα μουςείο» τθσ Ζλςασ Μυρογιάννθ,
εκδ. Καλειδοςκόπιο.

υηιτθςθ με τουσ μακθτζσ για τθ ςωςτι ςυμπεριφορά ςε χϊρουσ πολιτιςμοφ.
Κατά τθν επίςκεψθ
 Επίςκεψθ των μακθτϊν ςτο μουςείο και ςυμμετοχι ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«Όψεισ τθσ κακθμερινισ ηωισ ςτθν παλαιοχριςτιανικι εποχι» του Μουςείου
Βυηαντινοφ Πολιτιςμοφ1 ϊςτε να μελετιςουν εκκζματα, να ςυμπλθρϊςουν τα φφλλα
εργαςίασ και να οργανϊςουν τθν πορεία του προγράμματοσ ςτο ςχολείο.

1

http://www.mbp.gr/edu/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=79&lang=el
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Εικόνα 1.Προετοιμαςία μζςα ςτθν αίκουςα
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων του μουςείου:
φοράμε καρτελάκια με τα ονόματά μασ.

Μετά τθν επίςκεψθ
 Επίςκεψθ των μακθτϊν ςτα μνθμεία τθσ παλαιοχριςτιανικισ Θεςςαλονίκθσ.
 υηιτθςθ ςτθν τάξθ για τα αντικείμενα που είχαν τθν ευκαιρία να δουν ςτθν αίκουςα
«Παλαιοχριςτιανικι πόλθ και κατοικία» ςτο μουςείο.
Σα παιδιά εκδιλωςαν μεγαλφτερο ενδιαφζρον για τα μαγειρικά ςκεφθ (τςουκάλι, τθγάνι),
για τα οικιακά ςκεφθ (πινάκια, κφπελλα, οινοχόεσ) και κατ’ επζκταςθ για τθ μαγειρικι, τθ
διατροφι, τουσ τεχνίτεσ και επαγγελματίεσ που τα καταςκεφαηαν, κακϊσ και για τθ κζςθ
τθσ γυναίκασ που χρθςιμοποιεί αυτά τα ςκεφθ τθν εποχι εκείνθ. Επίςθσ, εκδιλωςαν
ενδιαφζρον για τουσ αμφορείσ και κατ’ επζκταςθ για το εμπόριο, τα ταξίδια και τα
ναυάγια εμπορικϊν πλοίων που τουσ μετζφεραν.
 Χρόνοσ. Αναφορά ςτα ςπουδαιότερα γεγονότα τθσ εποχισ.
 Καταςκευι ιςτορικισ γραμμισ θ οποία αναρτικθκε μζςα ςτθν τάξθ.

Εικόνα 2. Η ιςτορικι γραμμι του χρόνου.





Χϊροσ. Για να καταλάβουν πόςο μεγάλθ είναι θ αυτοκρατορία τθν εποχι αυτι, τθ
ςφγκριναν με ςφγχρονο χάρτθ τθσ ίδιασ περιοχισ.
Σα παιδιά χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ για να ψάξουν και να καταγράψουν κείμενα για όλα τα
αντικείμενα και τα υποκζματα.
Παρουςίαςαν πάλι τα φφλλα εργαςίασ που είχαν ςυμπλθρϊςει ςτο μουςείο για να τα
ξανακυμθκοφν.
5

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

Εικόνα 3. Παρουςίαςθ εργαςιϊν μζςα ςτθν
τάξθ.










Αντιςτοιχία με το ςιμερα για τα δικά μασ ςκεφθ (τα παιδιά που κατάγονται από άλλεσ
χϊρεσ, ζγραψαν για τα μαγειρικά και οικιακά ςκεφθ που χρθςιμοποιοφν ςτθ χϊρα από τθν
οποία κατάγονται).
Γρίφοι, κρυπτόλεξα, εικονόλεξα και αινίγματα με τα είδθ τροφίμων και τα ςκεφθ
κακθμερινισ χριςθσ.
Καταςκευι ενόσ καταλόγου εδεςμάτων ς’ ζνα υποκετικό βυηαντινό εςτιατόριο.
Καταγραφι ςυνταγϊν (πάλι εδϊ τα παιδιά που κατάγονται από άλλεσ χϊρεσ κατζγραψαν
ςυνταγζσ από Ρωςία, Καηακςτάν, Γεωργία, Αηερμπαϊτηάν). Όπου υπιρξε δυνατότθτα οι
μακθτζσ μαγείρεψαν εδζςματα με βάςθ τισ ςυνταγζσ ςτο ςπίτι τουσ και ζφεραν και ςτο
ςχολείο, ϊςτε να δοκιμάςουν όλα τα παιδιά τισ διαφορετικζσ γεφςεισ.
Γλωςςικζσ αςκιςεισ. Δθμιουργία οικογζνειασ λζξεων, π. χ. αμφορζασ (αμφί +φζρω),
μεγεκυντικϊν και υποκοριςτικϊν λζξεων, και χριςθ φράςεων.
Ανάγνωςθ μζςα ςτθν τάξθ του βιβλίου «Πρόςκλθςθ ςε γεφμα». Σα παιδιά ανακάλυψαν
μικρζσ ιςτορίεσ κρυμμζνεσ ςε βυηαντινά φαγθτά. Εικονογράφθςθ και δραματοποίθςθ τθσ
ιςτορίασ «Ο Άγιοσ Γεϊργιοσ και το ςφουγγάτο».

Εικόνεσ 4-5. Δραματοποίθςθ τθσ ιςτορίασ «Ο Άγιοσ Γεϊργιοσ και το ςφουγγάτο».
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Οι εικαςτικζσ, κινθτικζσ, κεατρικζσ δραςτθριότθτεσ ζγιναν ςε ςυνεργαςία με τισ
εκπαιδευτικοφσ μουςικισ, εικαςτικϊν και κεατρικισ αγωγισ. Σα παιδιά παρουςίαςαν
κάποια αντικείμενα με παντομίμα και κεατρικό παιχνίδι, ηωγράφιςαν και «ηωντάνεψαν»
αντικείμενα, ςκεφθ και αγγεία με ανκρϊπινα χαρακτθριςτικά.

Χρονικι διάρκεια
Σο πρόγραμμα που περιγράφεται παραπάνω διιρκθςε από τισ 18-2-2013, οπότε και
πραγματοποιικθκε θ επίςκεψι μασ ςτο μουςείο, μζχρι το τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ.

Μακθςιακοί πόροι
Οι μακθςιακοί πόροι, αν και αναφζρονται ςτισ επιμζρουσ δράςεισ, επιγραμματικά είναι:
 διαδίκτυο
 φφλλα εργαςίασ
 εικόνεσ αγγείων
 χάρτεσ
 φωτογραφίεσ από τα εκκζματα του μουςείου
 βιβλία: «10 μικροί διάλογοι για ζνα μουςείο» τθσ Ζλςασ Μυρογιάννθ, εκδ.
Καλειδοςκόπιο και «Πρόςκλθςθ ςε γεφμα» τθσ Ελζνθσ ταμπόγλθ, εκδ.
Καλειδοςκόπιο.

Μζκοδοι & τεχνικζσ







Ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία.
Ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ ςτα φφλλα εργαςίασ και ςτθν αναηιτθςθ εικόνων ςτο
διαδίκτυο.
Δραματοποίθςθ ιςτορίασ.
Εικονογράφθςθ ιςτορίασ.
Χριςθ νζων τεχνολογιϊν.
Καλλιτεχνικι ζκφραςθ.

το πλαίςιο του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςτο μουςείο:
 μαιευτικι (κατευκυνόμενθ ςυηιτθςθ), που βαςίηεται ςτο ςυνεχι διάλογο με τουσ
μακθτζσ
 ανακαλυπτικι, που βαςίηεται ςτθν παρατιρθςθ και τθ μελζτθ των μουςειακϊν
αντικειμζνων με ομαδικι εργαςία και με τθ βοικεια φφλλων εργαςίασ
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εικαςτικι δραςτθριότθτα
προφορικζσ παρουςιάςεισ των αποτελεςμάτων τθσ ομαδικισ εργαςίασ

Δράςθ διαπολιτιςμικοφ χαρακτιρα
Σα παιδιά επεξεργάςτθκαν το κζμα με ιδιαίτερο ηιλο και αδιάκοπο ενδιαφζρον. Θζλω να
πιςτεφω ότι ωφελικθκαν, γιατί ςυνικιςαν να δουλεφουν ομαδικά και γνϊριςαν μια ςθμαντικι
περίοδο τθσ ιςτορίασ μασ μζςα από τθν προςωπικι τουσ ζκφραςθ και δθμιουργία. Η
ςυνεργαςία γθγενϊν και αλλοδαπϊν παιδιϊν ιταν άψογθ, χωρίσ να εκδθλωκοφν φαινόμενα
ρατςιςμοφ ι διάκριςθσ.

Αξιολόγθςθ
Με βάςθ τθν προφορικι αξιολόγθςθ, όλα τα παιδιά βρικαν πολφ ενδιαφζρον όλο το
πρόγραμμα και τισ δραςτθριότθτεσ που υλοποιικθκαν και ςτο μουςείο (ξενάγθςθ,
παρατιρθςθ, ςυμπλιρωςθ φφλλων εργαςίασ και ερμθνεία των αντικειμζνων) και ςτο ςχολείο
(αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο, παρουςίαςθ εργαςιϊν, ανάγνωςθ βιβλίων, εικονογράφθςθ,
δραματοποίθςθ).
Μζςα από τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι τουσ απελευκζρωςαν τθ φανταςία τουσ και
εξοικειϊκθκαν με το παρελκόν.
Η εμπειρία τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ ιταν κετικι και εποικοδομθτικι για όλουσ.
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