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Συμμετζχοντεσ 
 

Σχολείο: 4ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνησ 

Τάξη/Τμήμα: Σ' 

Αριθμόσ μαθητών: 16 

Αριθμόσ παλλινοςτοφντων/αλλοδαπών μαθητών: 6 

Χώρεσ προζλευςησ των παλιννοςτοφντων/αλλοδαπών μαθητών: Αλβανία/Βουλγαρία 

Προφίλ τησ τάξησ: Οι περιςςότεροι μακθτζσ που εμπλζκονται ςτισ δράςεισ και ςτισ 

δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ γεννικθκαν ςτθν Ελλάδα. Πολφ λίγοι ιρκαν ςτθ χϊρα 

μασ ςε βρεφικι θλικία. Αν και υςτεροφν ςτο γραπτό λόγο, μιλοφν άπταιςτα τθν ελλθνικι 

γλϊςςα. Μπόρεςαν, λοιπόν, να ςυμμετάςχουν ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν υλοποίθςθ του 

προγράμματοσ χωρίσ ιδιαίτερθ προςπάκεια κατανόθςθσ τθσ κάκε δράςθσ και 

δραςτθριότθτασ. Ζνα μειονζκτθμα που ανζκυψε ιταν το γεγονόσ ότι, επειδι οι μακθτζσ 

ςχεδόν όλο το ζτοσ ηουν ςτθν Ελλάδα (ίςωσ μια φορά το χρόνο επιςκεφτοφν τουσ ςυγγενείσ 

ςτθ χϊρα τουσ) και επειδι οι γονείσ τουσ είναι αρκετά νζοι ςτθν θλικία, οι μνιμεσ είναι 

λιγοςτζσ.  

Θ ςχζςθ και θ ςυνεργαςία των αλλοδαπϊν με τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ είναι ομαλι και 

δεν αποτελοφν ξεχωριςτζσ ομάδεσ ςτισ οποίεσ να προκφπτουν ςτοιχεία περικωριοποίθςθσ, 

αντιπαλότθτασ και απόρριψθσ. 

 

Όνομα εκπαιδευτικοφ: τζλλα Θλία 

 

Μουςείο ςυνεργαςίασ: Αρχαιολογικό Μουςείο Μυτιλήνησ 

Συλλογή ή αντικείμενα που ζγιναν αντικείμενα διαπραγμάτευςησ: Σα παιδιά 

πραγματεφτθκαν εκκζματα του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Μυτιλινθσ και κυρίωσ υδρίεσ και 

αμφορείσ. Επιςκζφτθκαν επίςθσ το Ρωμαϊκό Τδραγωγείο Μόριασ και τα Λουτρά Θερμίασ 

Αρτζμιδοσ ςτθ Θερμι. 

Διαπολιτιςμική δυναμική αντικειμζνων: Σα περιςςότερα αντικείμενα του Μουςείου είναι 

κακθμερινισ χριςθσ και κάποια παιδιά διλωςαν ότι τα ζχουν ςυναντιςει και ςτισ χϊρεσ 

καταγωγισ τουσ. 

 

Όνομα αρχαιολόγου/ εκπροςώπου του μουςείου: Μαρία Γιαννίκου 
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Στόχοι 
Γνωςτικοί 

- Δόκθκε ςτα παιδιά θ ευκαιρία να ζρκουν ς' επαφι και να γνωρίςουν τον πολιτιςμό του 

τόπου όπου ηοφνε. 

- Να γνωρίςουν όρουσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν επιςτιμθ τθσ αρχαιολογίασ. 

- Να μάκουν τι είναι τα υδραγωγεία και τα λουτρά και ποιοσ ο ςκοπόσ καταςκευισ τουσ. 

 

Κιναιςθητικοί 

- Να ζρκουν ς' επαφι  με γνιςιο απτικό υλικό, δθλαδι με κομμάτια αγγείων που βρίςκονται 

ςτο μουςείο ςε ειδικι προκικθ. 

- Να περιπλανθκοφν και ν' αγγίξουν τισ τοξοςτοιχίεσ ενόσ υδραγωγείου 

- Να ηωγραφίςουν, να παίξουν, να γράψουν παραμφκια. 

 

Στόχοσ με διαπολιτιςμική διάςταςη 

- Να αναςφρουν από τθ μνιμθ τουσ εικόνεσ του τόπου καταγωγισ τουσ με λίμνεσ, πθγάδια, 

βρφςεσ και να γνωρίςουν τθ ςθμαςία όλων αυτϊν ςτθ ηωι των κατοίκων. 

- Να ςυνεργαςτοφν με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ μζςα ςτισ ομάδεσ εργαςίασ χωρίσ φαινόμενα 

ρατςιςτικισ ςυμπεριφοράσ. 

 

Συναιςθηματικοί 

- Να εκφράςουν προςωπικά τουσ ςυναιςκιματα 

- Να ταξιδζψουν νοερά ςτισ πατρίδεσ τουσ 

 

Δράςεισ 
 

1. Παρακολοφκθςθ τθσ επιμορφωτικισ θμερίδασ με τίτλο ''χολικζσ επιςκζψεισ ςε μουςεία 

ςτο πλαίςιο τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ'' που πραγματοποιικθκε ςτθν Ακινα ςτισ 

19/1/2013, ςτο ξενοδοχείο Σιτάνια. Εκεί ζγινε και θ γνωριμία με τθν εκπρόςωπο του 

μουςείου. 

2. υναντιςεισ εκπαιδευτικοφ με τθν εκπρόςωπο του μουςείου. 

3. Σθλεφωνικι και θλεκτρονικι επικοινωνία εκπαιδευτικοφ και εκπροςϊπου του μουςείου. 

4. Επίςκεψθ εκπαιδευτικοφ ςτο μουςείο, ϊςτε να δει τα εκκζματα. 

5.Επίςκεψθ των μακθτϊν ςτο μουςείο, ξενάγθςθ και παρουςίαςθ του προγράμματοσ 

''Φωνζσ νεροφ μυριάδεσ'' από τθν εκπρόςωπο του μουςείου. 

6. Επίςκεψθ ςτο Ρωμαϊκό Τδραγωγείο ςτθν περιοχι Μόρια τθσ Μυτιλινθσ. 

7. Επίςκεψθ ςτα λουτρά τθσ Θερμίασ Αρτζμιδοσ ςτθ Θερμι τθσ Μυτιλινθσ. 

8. Επίςκεψθ τθσ αρχαιολόγου ςτο ςχολείο τθν Πζμπτθ 6/6/2013 και παρουςίαςθ 

ςτουσ μακθτζσ των ςθμαντικότερων μνθμείων τθσ Μυτιλινθσ με ζμφαςθ ςτο κανάλι του 
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Ευρίπου, που ςχετίηεται με το νερό, και ςτο αρχαίο ρωμαϊκό κζατρο τθσ Μυτιλινθσ. 

 

Διάρκεια προγράμματοσ: Από 19/1/2013 ζωσ 11/6/2013 

 

Ανάλυςη δράςεων 

15/2/2013: Ανάγνωςθ από το βιβλίο τθσ Γλϊςςασ τθσ Σ' τάξθσ (ενότθτα 16 -Μουςεία) του 

ποιιματοσ του Άκωνα Δθμουλά ''Σο  άγαλμα'' και ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ με τουσ μακθτζσ για 

το ρόλο των μουςείων, τθ ςθμαςία των αρχαίων ευρθμάτων και τθ ςυμβολι τουσ ςτθ 

γνϊςθ τθσ ιςτορίασ και του πολιτιςμοφ κάκε λαοφ. 

 

Ανάγνωςθ του αποςπάςματοσ από τθν ίδια ενότθτα του βιβλίου τθσ Γλϊςςασ ''Σο άγαλμα 

που κρφωνε'' του Χριςτου Μπουλϊτθ. υηιτθςθ για τον αναγκαςτικό ξεριηωμό κάποιων 

ανκρϊπων απ' τθν πατρίδα τουσ, τισ δυςκολίεσ που ςυναντοφν ςτισ νζεσ πατρίδεσ και τα 

ςυναιςκιματα που βιϊνουν. Σα παιδιά ζδειξαν τεράςτιο ενδιαφζρον και ξεδίπλωςε το 

κακζνα τθ δικι του προςωπικι ιςτορία. Σζλοσ, επιςθμάνκθκε πωσ κάκε ζκκεμα των 

μουςείων κουβαλά τθ δικι του μακραίωνθ ιςτορία που μασ τθ διθγείται μζςα από τθ γνϊςθ 

των ειδικϊν. 

  

20/2/2013: Ανάγνωςθ ςτθν τάξθ του βιβλίου τθσ Ζλςασ Μυρογιάννθ ''10 μικροί διάλογοι για 

ζνα μουςείο''. υηιτθςθ για τα εκκζματα των μουςείων, τθν πολιτιςμικι αξία τουσ, τθν 

επιςτιμθ τθσ αρχαιολογίασ, τα εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται, τισ ειδικότθτεσ που 

εμπλζκονται ς' αυτιν, τον τρόπο ζρευνασ και τθν προςφορά τθσ ςτθ διάςωςθ τθσ ιςτορίασ 

και του πολιτιςμοφ κάκε τόπου. 

Σα παιδιά αναηιτθςαν ςτο διαδίκτυο εικόνεσ με ςπουδαία ευριματα που φυλάςςονται 

ςε γνωςτά μουςεία του κόςμου.  Επίςθσ, άκουςαν από το  CD ''Εδϊ Λιλιποφπολθ'' το 

τραγοφδι τθσ Μαριανίνασ Κριεηι ''Μεσ ςτο μουςείο''. 

 

6/3/2013: Επίςκεψθ τθσ εκπαιδευτικοφ ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Μυτιλινθσ, ςυνάντθςι 

τθσ με τθν αρχαιολόγο και ςυηιτθςθ για το πρόγραμμα που ιδθ εξελίςςεται ςτο μουςείο, 

με τίτλο ''Φωνζσ νεροφ μυριάδεσ''. 

 

15/3/2013: υηιτθςθ ςτθν τάξθ και προετοιμαςία των μακθτϊν για το πρόγραμμα που κα 

πραγματοποιιςουν. Χωριςμόσ ςε ομάδεσ των τεςςάρων παιδιϊν. Μζςα από το 

ςχεδιάγραμμα του ιλιου τα παιδιά ανακαλφπτουν τθ ςθμαςία του ςτθ ηωι των ανκρϊπων 

από τθν αρχαιότθτα ωσ ςιμερα. Για να κατανοιςουν τθ ςχζςθ ςεβαςμοφ που ανζπτυςςαν 

οι αρχαίοι πολιτιςμοί με το νερό, επιςθμάνκθκε ότι οι περιςςότεροι πολιτιςμοί γεννικθκαν 

και αναπτφχκθκαν γφρω από το νερό. 
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19/4/2013:Επίςκεψθ των μακθτϊν ςτο μουςείο, ξενάγθςθ και γνωριμία με τα εκκζματα. 

 Παρουςίαςθ του  προγράμματοσ ''Φωνζσ νεροφ μυριάδεσ'' από τθν αρχαιολόγο. υηιτθςθ 

για το Ρωμαϊκό Τδραγωγείο, το ρόλο του ςτθ ηωι του νθςιοφ και τα λουτρά τθσ Θερμίασ 

Αρτζμιδασ. Σα παιδιά διατυπϊνουν πολλζσ ερωτιςεισ. Επίςθσ, οι αλλοδαποί μακθτζσ 

αναςφρουν μνιμεσ απ' τισ πατρίδεσ τουσ για πθγάδια, βρφςεσ, ποτάμια από τα οποία 

υδροδοτοφνται μζχρι ςιμερα τα χωριά τουσ. Σζλοσ, τα παιδιά ηωγραφίηουν ό,τι τουσ 

εντυπωςίαςε. 

  
 

25/4/2013: Επίςκεψθ των μακθτϊν ςτο Ρωμαϊκό Τδραγωγείο τθσ Μόριασ, τμιμα του οποίου 

ςϊηεται ςε πολφ καλι κατάςταςθ, κακϊσ και ςτα λουτρά τθσ Θερμίασ Αρτζμιδοσ. 

Παρουςίαςθ των μνθμείων και ςυηιτθςθ με τθν αρχαιολόγο. 

 

14/5/2013: Οι μακθτζσ πραγματοποιοφν ςτο διαδίκτυο μία ζρευνα για τα Ρωμαϊκά 

Τδραγωγεία τθσ Ευρϊπθσ. 

 

14/5/2013: Οι ομάδεσ των μακθτϊν φτιάχνουν παηλ με αμφορζα και χρωματίηουν τισ κρινεσ 

από τα φφλλα εργαςίασ του μουςείου. Ηωγραφίηουν νφμφεσ και καταςκευάηουν το 

τριςδιάςτατο Ρωμαϊκό Τδραγωγείο. Επίςθσ, ςυμπλθρϊνουν αςκιςεισ ςωςτοφ - λάκουσ. 

Εικόνα 1. χεδιάγραμμα για τθ ςθμαςία του 
νεροφ. 

Εικόνα 2. Ηωγραφίηω μζςα ςτο μουςείο ό,τι 

μου κάνει εντφπωςθ . 
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16/5/2013: Οι ομάδεσ γράφουν από ζνα παραμφκι με τίτλο ''Ιςτορίεσ νεροφ'' και το 

παρουςιάηουν ςτθν τάξθ. Οι αλλοδαποί μακθτζσ γράφουν ςτα αλβανικά και ςτα 

βουλγαρικά λζξεισ που ςχετίηονται με το νερό και τισ παρουςιάηουν ςτουσ Ζλλθνεσ μακθτζσ. 

Αυτό εξελίςςεται ςε διαςκεδαςτικό παιχνίδι, κακϊσ οι Ζλλθνεσ μακθτζσ προςπακοφν αδζξια 

να προφζρουν τισ ξζνεσ λζξεισ. Ακόμθ, φζρνουν ςτθν τάξθ αλβανικά και βουλγαρικά 

ποιιματα, τραγοφδια και γραπτζσ μνιμεσ του τόπου τουσ  για το νερό. 

 

 

Εικόνα 3. Πάηλ με αμφορζα. 

Εικόνα 4. Μία ιςτορία νεροφ. 
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6/6/2013: Επίςκεψθ τθσ αρχαιολόγου ςτο ςχολείο και παρουςίαςθ μνθμείων του νθςιοφ μασ. 

Σα παιδιά μαηί με τθ αρχαιολόγο ςυμπλθρϊνουν ςε φφλλα εργαςίασ τθν ακροςτιχίδα 

''Θεραπευτικό νερό'' και χωριςμζνα ςε ομάδεσ παίηουν το ''νερό...φιδο''. Σζλοσ, κολλάνε 

αυτοκόλλθτεσ εικόνεσ ςε ειδικά ηωγραφιςμζνο χάρτθ τθσ Λζςβου που εικονίηει τισ περιοχζσ 

απ' όπου περνοφςε το Ρωμαϊκό Τδραγωγείο κι ζτςι ξαναηωντανεφουν το δρόμο του νεροφ. 

 

Εικόνα 5. Αλβανικά ποιιματα για το νερό. 

Εικόνα 6. Αλλόγλωςςεσ λζξεισ που 
ςχετίηονται με το νερό. 

Εικόνα 7. Ακροςτιχίδα ''Θεραπευτικό νερό''. 
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11/6/2013: Παρουςίαςθ από τα παιδιά με μικρι δραματοποίθςθ του παραμυκιοφ ''Σο 

καλαςςολοφλουδο'' τθσ Ακαναςίασ Δαφιϊτου, που κίγει το κζμα τθσ διαφορετικότθτασ και 

τθν προςπάκεια αποδοχισ τθσ ςτθ ςφγχρονθ εποχι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ. 

 

Εικόνα 8. Παίηουμε το «νερό…φιδο». 

Εικόνα 9. Καταςκευι ρωμαϊκοφ υδραγωγείου. 

Εικόνα 10. Ο δρόμοσ του νεροφ: χάρτθσ με 
αυτοκόλλθτεσ εικόνεσ. 
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Μαθηςιακοί πόροι 

- ''Φωνζσ νεροφ μυριάδεσ'', πρόγραμμα του Αρχαιολογικοφ μουςείου Μυτιλινθσ 

- Διαδίκτυο 

- «10 μικροί διάλογοι για ζνα μουςείο» τθσ Ζλςασ Μυρογιάννθ, εκδόςεισ Καλειδοςκόπιο 

- Βιβλίο Γλϊςςασ Σ' τάξθσ 

- ''Σο κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ του παιδιοφ'' τθσ Ακαναςίασ Δαφιϊτου 

- CD ''Εδϊ Λιλιποφπολθ'' 

 

Τεχνικζσ και μζθοδοι διδαςκαλίασ 

- Θφελλα ιδεϊν 

- Ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία 

- Ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ 

- Χριςθ νζων τεχνολογιϊν 

- Ενςυναίςκθςθ 

 

Αξιολόγηςη 
 

Οι μακθτζσ ζδειξαν από τθν αρχι ενδιαφζρον και ενκουςιαςμό. Προκυμοποιικθκαν να 

ςυμμετάςχουν ςτθ διεξαγωγι των δραςτθριοτιτων. υνεργάςτθκαν μεταξφ τουσ, 

ανακάλυψαν νζα ςτοιχεία για τθ διαδρομι του νεροφ και τον κυρίαρχο ρόλο του ςτθν 

εξζλιξθ των πολιτιςμϊν.  

Κατά τθν διεξαγωγι του προγράμματοσ δεν προζκυψε εμπόδιο. Οι ςχζςεισ των 

μακθτϊν, αν και ιταν από τθν αρχι ομαλζσ, μζςω του προγράμματοσ ζγιναν ακόμθ 

καλφτερεσ. Ζμακαν να ςυνεργάηονται καλφτερα. Επίςθσ, δόκθκε θ ευκαιρία ςε κάποια 

ςυνεςταλμζνα παιδιά να ανοιχτοφν περιςςότερο, ϊςτε να αποκτιςουν αυτοεκτίμθςθ και να 

κερδίςουν τθν αποδοχι  τθσ ομάδασ. 

 

Εικόνα 11. Παρουςίαςθ παραμυκιοφ «Σο 
καλαςςολοφλουδο». 


