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Συμμετζχοντεσ 
 

Σχολείο: 151ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνϊν 

Τάξη: Στϋ 

Αριθμόσ μαθητών: 21 

Αριθμόσ παλιννοςτοφντων / αλλοδαπών μαθητών:  10 

Χώρεσ προζλευςησ των παλιννοςτοφντων / αλλοδαπών μαθητών: Αλβανία, 

Βουλγαρία, Αίγυπτοσ 

Προφίλ τησ τάξησ: Η πλειοψθφία των μακθτϊν/μακθτριϊν τθσ τάξθσ κατζχει ςε 

πολφ καλό επίπεδο τθν ελλθνικι γλϊςςα, πλθν ενόσ μακθτι από τθ Συρία που 

γράφτθκε ςτο ςχολείο μασ -πρϊτθ φορά ςε ελλθνικό ςχολείο- το προθγοφμενο 

ςχολικό ζτοσ. Παρόλ’ αυτά ζχει ςθμειϊςει ςθμαντικότατθ πρόοδο ςτθν επικοινωνία 

ςτο ςχολικό περιβάλλον - κυρίωσ ςτον προφορικό λόγο. Η ςυνεργαςία αποτελεί 

βαςικό εργαλείο για τθ ςυγκεκριμζνθ ομάδα ςε γενικζσ γραμμζσ, ενϊ δεν ζχουν 

προκφψει κζματα διακρίςεων μεταξφ μακθτϊν/μακθτριϊν διαφορετικϊν 

εκνοτιτων. 

 

Όνομα εκπαιδευτικοφ: Ανδρεάκου Μαρία 

 

Μουςείο: Εθνικό Μουςείο Σφγχρονησ Τζχνησ Αθηνϊν 

Συλλογή ή εκθζματα που ζγιναν αντικείμενα διαπραγμάτευςησ: ζκκεςθ «Δθμιτρθσ 

Αλθκεινόσ- Αναδρομικι». 

Διαπολιτιςμική δυναμική που διακρίνεται ςτα ςυγκεκριμζνα αντικείμενα: Στθ 

ςυγκεκριμζνθ ζκκεςθ περιλαμβάνονται εκκζματα που αφοροφν ςτθν κοινωνικι και 

πολιτικι ιςτορία, ςτθν ιςτορία τθσ τζχνθσ και των πολιτιςμϊν, ςτθ γεωγραφία, ςτισ 

κρθςκείεσ και ςτισ τελετουργίεσ, κακϊσ και ςτα προςωπικά ταξίδια του καλλιτζχνθ 

ςε όλο ςχεδόν τον κόςμο. Ενυπάρχουν ο διαπολιτιςμικόσ και διακρθςκευτικόσ 

προςανατολιςμόσ. 

 

Ονόματα εκπροςϊπων του μουςείου: Κλεάνκθ-Χριςτίνα Βαλκανά, Μαρίνα Τςζκου, 

Μαρία Μιχαθλίδου (εικαςτικόσ με ειδίκευςθ ςτα οπτικοακουςτικά μζςα). 
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Στόχοι 
 

 Να εξοικειωκοφν οι μακθτζσ/μακιτριεσ με το χϊρο του μουςείου και να 

ανακαλφψουν ότι ςε ζνα μουςείο μπορεί να ςυμβεί κάτι περιςςότερο από 

τθν απλι παρατιρθςθ εκκεμάτων. 

 

 Να μποροφν να δίνουν διαφορετικζσ ερμθνείεσ για τα μουςειακά εκκζματα 

ανάλογα με το μακθςιακό, προςωπικό και πολιτιςμικό υπόβακρό τουσ. 

 

 Να ενεργοποιθκοφν θ φανταςία και θ δθμιουργικότθτά τουσ μζςα από τθν 

επαφι τουσ με το χϊρο και τα αντικείμενα του μουςείου, και να παραχκοφν 

ιδζεσ και προϊόντα. 

 

 Να γνωρίςουν διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ και κρθςκείεσ και να 

ανακαλφψουν κοινά αλλά και διαφορετικά χαρακτθριςτικά με το δικό τουσ 

πολιτιςμό και τθ δικι τουσ κρθςκεία. 

 

 Να κατανοιςουν ότι πρζπει να υπάρχει ςεβαςμόσ προσ τα ικθ, τα ζκιμα, τισ 

τελετουργίεσ και τισ ςυνικειεσ άλλων λαϊν-πολιτιςμϊν. 

 

 Να καλλιεργιςουν γνωςτικζσ και κιναιςκθτικζσ δεξιότθτεσ μζςα από τισ 

αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ που προζκυψαν τόςο ςτο ςχολικό περιβάλλον 

όςο και ςτο χϊρο του μουςείου. 

 

 Να μποροφν να προβλθματιςτοφν, να ςυηθτιςουν και να προτείνουν ιδζεσ 

για διάφορα κζματα που αφοροφν ςτθ διαπολιτιςμικότθτα. 

 

 

Σφνδεςη με Πρόγραμμα Σπουδϊν 
 

Γλϊςςα: Περιγραφι αντικειμζνου, παραγωγι γραπτοφ λόγου, επιχειρθματολογία, 

παρουςίαςθ φφλλων εργαςίασ ςτθν ομάδα, απάντθςθ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ. 

 

Γεωγραφία: Εντοπιςμόσ και μελζτθ διαφορετικϊν κρθςκειϊν, τελετουργιϊν, 

κρθςκευτικϊν ςυμβόλων, ζργων τζχνθσ και ςθμαντικϊν μνθμείων ανά τον κόςμο, 

χριςθ παγκόςμιου χάρτθ και βιβλίου Γεωγραφίασ. 
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Αιςθητική Αγωγή: Ζωγραφικι, χαρτοκοπτικι, κολάη, δθμιουργία κεματικϊν χαρτϊν, 

κατακρφψεισ ςτον προαφλειο χϊρο του ςχολείου. 

 

Ευζλικτη Ζϊνη: Οι δράςεισ και οι δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ 

πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο τθσ Ευζλικτθσ Ζϊνθσ. 

 

Δράςεισ 
 

Η ζνταξθ του ςχολείου μασ ςτθν υποδράςθ 9.5 «Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ 

μακθτϊν» του προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ Αλλοδαπϊν και Παλιννοςτοφντων 

Μακθτϊν» ζγινε μετά από αποχϊρθςθ άλλου ςχολείου. Αυτό είχε ωσ ςυνζπεια να 

μθν παρακολουκιςουν οι εκπαιδευτικοί τθν θμερίδα ενθμζρωςθσ που ζγινε ςτισ 

19/1/2013 ςτο ξενοδοχείο Τιτάνια των Ακθνϊν με τίτλο «Σχολικζσ επιςκζψεισ ςε 

μουςεία ςτο πλαίςιο τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ». 

 

Πριν την επίςκεψη 

 

 Γνωριμία με το μουςείο επίςκεψθσ: Τθλεφωνικζσ επαφζσ με εκπρόςωπο του 

Μουςείου και ςυνάντθςθ για το ςχεδιαςμό και τθν οργάνωςθ των δράςεων. 

 Ενθμζρωςθ για το είδοσ και το περιεχόμενο του μουςείου επίςκεψθσ ςτθν 

τάξθ, κακϊσ και παρουςίαςθ μερικϊν ςτοιχείων από τθ βιογραφία του 

Δθμιτρθ Αλθκεινοφ και το ζργο του. 

 Γνωριμία με τθ ςφγχρονθ τζχνθ – Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν για τα διάφορα 

είδθ μοντζρνασ τζχνθσ από τουσ μακθτζσ, απόπειρα εικαςτικισ προςζγγιςθσ 

των διαφόρων ειδϊν από τουσ μακθτζσ. 

 Διαλογικι ςυηιτθςθ για τουσ διάφορουσ πολιτιςμοφσ και τισ διάφορεσ 

κρθςκείεσ παγκοςμίωσ, αναηιτθςθ, εντοπιςμόσ χωρϊν ςτον παγκόςμιο 

χάρτθ, κατάκεςθ απόψεων μακθτϊν για τθ ςθμαςία του κάκε πολιτιςμοφ 

και πϊσ αυτόσ μπορεί να διαςωκεί ςτο πζραςμα των χρόνων. 

 Εργαςίεσ ςε ομάδεσ και παρουςίαςθ ιδεϊν ςτθν τάξθ: 1) κοινά και διαφορζσ 

ορκόδοξου και κακολικοφ χριςτιανιςμοφ, 2) ςαμανιςμόσ και 3) εικόνεσ από 

τελετουργίεσ δφο διαφορετικϊν κρθςκειϊν (κοινά και διαφορετικά 

χαρακτθριςτικά). 

 Διαλογικι ςυηιτθςθ για τθν πολυκρθςκευτικότθτα ςτον ίδιο μασ τον τόπο, 

ςτθν πόλθ μασ, ςτθ γειτονιά μασ. 

 Προβλθματιςμόσ και ςυηιτθςθ περί τθσ ςυνφπαρξθσ διαφόρων πολιτιςμϊν 

ςτθν ίδια χϊρα. 
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Κατά την επίςκεψη 

 

 Επίςκεψθ ςτο Εκνικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ  (19/04/2013 ) - Συνάντθςθ 

και γνωριμία με τισ μουςειοπαιδαγωγοφσ. 

 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ταξιδεφω και κατακρφβω» με αφορμι τθν 

ζκκεςθ του Δθμιτρθ Αλθκεινοφ: 

α) Λίγα λόγια για τον καλλιτζχνθ και τισ δθμιουργίεσ-δράςεισ του από τισ 

μουςειοπαιδαγωγοφσ. 

β) Παρουςίαςθ και επεξιγθςθ του κεματικοφ παγκόςμιου χάρτθ, 

φτιαγμζνου από χϊμα πάνω ςε ζναν τοίχο του μουςείου, ο οποίοσ 

απεικονίηει τα μζρθ ςτα οποία ο καλλιτζχνθσ ζδραςε κατακρφβοντασ 

ςυμβολικά αντικείμενα (τα οποία μζρθ ςθμειϊνονται με αβγά, επίςθσ 

ςυμβολικό αντικείμενο). 

 

 
 

 

γ) Διαλογικι ςυηιτθςθ με τα παιδιά ςχετικά με τισ δράςεισ αυτζσ και 

ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίων. 

δ) Προβολι βίντεο από μία κατάκρυψθ του Δθμιτρθ Αλθκεινοφ. 

ε) Δθμιουργία βίντεο από τουσ μακθτζσ, οι οποίοι για λίγο πιραν τθ κζςθ 

είτε του καλλιτζχνθ είτε του δθμοςιογράφου και κλικθκαν να απαντιςουν 

ςε ποιο μζροσ του κόςμου κα ζκρυβαν ωσ καλλιτζχνεσ κάποιο αντικείμενο, 

ποιο κα ιταν αυτό και πϊσ κα δικαιολογοφςαν τθν επιλογι τουσ. Η 

βιντεοςκόπθςθ και το μοντάη του βίντεο ζγινε με τθν κακοδιγθςθ τθσ κασ 

Μαρίασ Μιχαθλίδου (βλ. το βίντεο ςτο Εποπτικό υλικό). 

Εικόνα 1: Χάρτθσ με τισ «Κατακρφψεισ» του Δθμιτρθ Αλθκεινοφ. 
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ςτ) Προςχζδια μακθτϊν για τισ κατακρφψεισ – χριςθ του ςχιματοσ τθσ 

ςπείρασ για ςθμείωςθ πάνω ςε ζναν παγκόςμιο χάρτθ. 

η) Ξενάγθςθ και παρατιρθςθ ςτα ζργα του Δθμιτρθ Αλθκεινοφ. 

 

Μετά την επίςκεψη 

 

 Δθμιουργία δφο κεματικϊν παγκόςμιων χαρτϊν από τουσ μακθτζσ ανά 

ομάδα, ςχετικά με τισ διάφορεσ κρθςκείεσ και τα ςφμβολά τουσ (1οσ χάρτθσ) 

και ςχετικά με ςθμαντικά ζργα πολτιςμοφ ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ γθσ (2οσ 

χάρτθσ) και παρουςίαςι τουσ ςτθν τάξθ. 

 Προβλθματιςμόσ και ανταλλαγι απόψεων μεταξφ των μακθτϊν και 

μακθτριϊν για το πϊσ αντιλαμβάνονται τισ ςυνεργαςίεσ μεταξφ των 

πολιτιςμϊν, κακϊσ και το ηιτθμα τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, και ςυηιτθςθ 

ςχετικά με το ποιο μινυμα προβάλλει ο καλλιτζχνθσ για τισ διαφορετικζσ 

κουλτοφρεσ και τουσ πολιτιςμοφσ του πλανιτθ. 

 Κατακρφψεισ δφο ςυμβολικϊν αντικειμζνων ςτον προαφλειο χϊρο του 

ςχολείου από τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ. Η 1θ ομάδα επζλεξε να 

κατακρφψει ζνα θμερολόγιο, ενϊ θ 2θ ζνα παλιό βιβλίο. 

 Αξιολόγθςθ του προγράμματοσ από τουσ μακθτζσ (διαλογικι ςυηιτθςθ). 

 

 
 

 

Εικόνα 2: Το θμερολόγιό μου! 

 

Εικόνα 3: Κατακρφβω το θμερολόγιό 

μου. 
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Η ςυγκεκριμζνθ δράςθ διιρκεςε ςυνολικά περίπου ζναν μινα, από τον Απρίλιο 

(λίγο πριν τισ διακοπζσ του Πάςχα) ζωσ τα τζλθ του Μαΐου. 

 

Χρθςιμοποιικθκαν βιβλία - ςχολικά και εξωςχολικά, εικόνεσ από το διαδίκτυο, 

φφλλα εργαςίασ, χαρτόνια και χάρτεσ. Ωσ μζκοδοσ διδαςκαλίασ χρθςιμοποιικθκε θ 

ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία και ο καταιγιςμόσ ιδεϊν, και καλλιεργικθκε για 

άλλθ μια φορά θ ενςυναίςκθςθ και θ ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ. 

 

Αξιολόγηςη 
 

Η ςυνεργαςία μασ με το μουςείο καταρχάσ υπιρξε άψογθ, οι μουςειοπαιδαγωγοί 

ιταν ευγενζςτατεσ και άρτια οργανωμζνεσ. Κατά τθ γνϊμθ μου, ζγινε μια όμορφθ 

Εικόνα 4: Το πρϊτο μου βιβλίο! 

 

Εικόνα 5: Κατακρφβω το πρϊτο μου βιβλίο.  
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και εποικοδομθτικι δουλειά και οι μακθτζσ κζρδιςαν αρκετά από αυτιν τθ 

ςτοχευμζνθ δράςθ. 

Ιδιαίτερο ενδιαφζρον προκάλεςε ςτα παιδιά θ ζννοια τθσ κατάκρυψθσ ενόσ 

ςυμβολικοφ αντικειμζνου και φυςικά ενκουςιάςτθκαν ακόμα περιςςότερο όταν 

κλικθκαν τα ίδια να αποφαςίςουν ςε δφο ομάδεσ τι, γιατί και ποφ κα ικελαν να 

κατακρφψουν. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ κατακρφψεων οι μακθτζσ κατά 

πλειοψθφία ζδειξαν και τόνιςαν ότι ικελαν να διαςϊςουν τθν «παλιά» γνϊςθ, 

αλλά και τα ςτοιχεία ενόσ πολιτιςμοφ – ι και ενόσ «κράματοσ» πολιτιςμϊν, το 

οποίο βεβαίωσ ενυπάρχει και ςτθν ίδια τθν τάξθ – ζτςι, ϊςτε να μπορζςουν να 

μεταβιβαςτοφν ςτισ επόμενεσ γενιζσ ι/και ςε άλλουσ μεταγενζςτερουσ 

πολιτιςμοφσ! Κάποιοι μακθτζσ ανζφεραν ότι αυτό το αντικείμενο κα ιταν μάλλον 

ζνασ πολφ χριςιμοσ οδθγόσ ςτο μζλλον, και άλλοι ότι ενδεχομζνωσ να φυλά κάποια 

πολιτιςμικά μυςτικά. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ τα παιδιά ευχαριςτικθκαν από τισ 

δραςτθριότθτεσ και τα αποτελζςματα των δράςεων. 

  


