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8ο Γυμνάςιο
Αθηνών

Αρχαιολογικόσ χώροσ
και
Μουςείο Κεραμεικοφ

Σ’ αγάπηςαν δφο πατρίδεσ…
Ο τίτλοσ από την επιτφμβια επιγραφή ςτο βάθρο του εκθζματοσ του
ταφρου ςτο μουςείο του Κεραμεικοφ
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Συμμετζχοντεσ
Σχολείο: 8o Γυμνάςιο Αθηνών
Τάξη / Τμήμα: Β3
Αριθμόσ μαθητϊν:25
Αριθμόσ παλιννοςτοφντων / αλλοδαπϊν μαθητϊν: 21
Χϊρεσ προζλευςησ των παλιννοςτοφντων / αλλοδαπϊν μαθητϊν: Αλβανία,
Ρουμανία, υρία, ιζρα Λεόνε, Φιλιππίνεσ.
Προφίλ τησ τάξησ : Ζνασ από τουσ μακθτζσ ιταν για πρϊτο χρόνο ςτθν Ελλάδα και
ζνασ για δεφτερο χρόνο, και βοθκικθκαν από τθ Δράςθ 2 με τίτλο «Ελλθνομάκεια»
του Προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ Αλλοδαπϊν και Παλιννοςτοφντων Μακθτϊν». Ο
πρϊτοσ μακθτισ ςτοχοποιικθκε από τουσ ςυμμακθτζσ του και χρειάςτθκε μεγάλο
μζροσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ να διαχειριςτοφμε ςυγκροφςεισ, ϊςπου να επιτευχκεί
ζνα ικανοποιθτικό επίπεδο αποδοχισ. Γενικϊσ, το τμιμα δεν εμφανίηει ιδιαίτερθ
ςυνοχι, και λόγω τθσ πολυπολιτιςμικισ του ςφνκεςθσ.
Όνομα εκπαιδευτικοφ: Διμθτρα Παπαηαφειράτου
Μουςείο: Αρχαιολογικόσ χώροσ και Μουςείο Κεραμεικοφ
Συλλογή ή αντικείμενα που ζγιναν αντικείμενα διαπραγμάτευςησ: Επιτφμβια
μνθμεία, αντικείμενα κακθμερινισ χριςθσ, εργαλεία, όπλα, είδθ καλλωπιςμοφ κλπ.
Διαπολιτιςμική δυναμική που διακρίνεται ςτα ςυγκεκριμζνα αντικείμενα: Κοινζσ
ςυνικειεσ, ζκιμα, αντιλιψεισ των λαϊν μζςα ςτο χρόνο, ομοιότθτεσ τθσ
κακθμερινισ ηωισ, θ διαχρονικότθτα τθσ ςυνφπαρξθσ διαφορετικϊν πολιτιςμικϊν
ομάδων.
Ονόματα εκπροςώπων του μουςείου: Λεωνίδασ Μπουρνιάσ, Ειρινθ βανά.

Στόχοι
Γνωςτικοί
- Να γνωρίςουν οι μακθτζσ ζνα ςθμαντικό αρχαιολογικό χϊρο και τθν ευρεία
περιοχι, που αποτελεί ςιμερα ςταυροδρόμι λαϊν και πολιτιςμϊν και μια από τισ
ωραιότερεσ περιοχζσ τθσ πόλθσ που ηουν.
- Να ςυνειδθτοποιιςουν τα κοινά ςθμεία ςτθ ηωι των λαϊν μζςα ςτο χρόνο.
- Να αςκθκοφν ςτθ γλωςςικι ζκφραςθ.
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Συναιςθηματικοί
- Να «δεκοφν» ωσ ομάδα, μζςα από τθ διαδικαςία προετοιμαςίασ και
πραγματοποίθςθσ τθσ επίςκεψθσ.
- Να αναςφρουν εικόνεσ - αναμνιςεισ από τισ χϊρεσ προζλευςθσ τουσ ι να τουσ
δοκεί θ αφορμι να ςυηθτιςουν για τον τόπο τουσ με τουσ γονείσ τουσ.
Παιδαγωγικοί
- Να αναπτφξουν πρωτοβουλία και να λειτουργιςουν δθμιουργικά.
- Να ζρκουν ςε επαφι με τον πολιτιςμό τθσ χϊρασ ςτθν οποία ηουν, αλλά και με τον
πολιτιςμό των δικϊν τουσ χωρϊν και των χωρϊν των ςυμμακθτϊν τουσ.

Σφνδεςη με Πρόγραμμα Σπουδών
Θ επίςκεψθ ςυνδζεται με τα μακιματα τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Ιςτορίασ, τθσ Αρχαίασ
Ελλθνικισ Γλϊςςασ, τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ και των Εικαςτικϊν.

Δράςεισ
1.Παρακολοφκθςθ τθσ θμερίδασ «χολικζσ επιςκζψεισ ςε μουςεία ςτο πλαίςιο τθσ
διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ» που πραγματοποιικθκε ςτο ξενοδοχείο Σιτάνια τθσ
Ακινασ ςτισ 19-01-2013. Πρϊτθ ςυνάντθςθ - ςυηιτθςθ μεταξφ εκπαιδευτικοφ και
αρχαιολόγου.
2. Σθλεφωνικι και θλεκτρονικι επικοινωνία εκπαιδευτικοφ - αρχαιολόγων για τθν
ανταλλαγι ςκζψεων-απόψεων, το ςχεδιαςμό τθσ επίςκεψθσ και τθν αποςτολι
εποπτικοφ υλικοφ.
3. Επίςκεψθ τθσ εκπαιδευτικοφ ςτο μουςείο, περιιγθςι τθσ ςτον αρχαιολογικό
χϊρο από κοινοφ με τουσ αρχαιολόγουσ και ςυηιτθςθ, ϊςτε να οργανωκεί θ
επίςκεψθ, να επιλεγοφν τα ςθμεία και τα αντικείμενα ςτα οποία κα εςτιαςκεί θ
επίςκεψθ ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ, κακϊσ και να δει και να φωτογραφιςει θ
εκπαιδευτικόσ τα εκκζματα που κα προβάλει ςτθν τάξθ ςτο ςτάδιο τθσ
προετοιμαςίασ τθσ επίςκεψθσ.
4. Εκπαιδευτικζσ δράςεισ:
1. Οι μακθτζσ ςτο ςχολείο ενθμερϊνονται για τθν εκπαιδευτικι επίςκεψθ και
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πρόκειται να παρακολουκιςουν. τόχοσ
μασ είναι να ςυγκρίνουμε τθ ηωι των ανκρϊπων μζςα ςτο χρόνο,
αναηθτϊντασ κοινά ςτοιχεία ανάμεςα ςτουσ λαοφσ (1 διδακτικι ϊρα).
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2. Οι μακθτζσ ςυμπλθρϊνουν ερωτθματολόγιο με τίτλο «Θ ηωι ενόσ
αγοριοφ/κοριτςιοφ χκεσ και ςιμερα». Εδϊ μποροφν να ηθτιςουν και τθ
βοικεια των γονιϊν τουσ (Εργαςία για το ςπίτι).
3. Επεξεργάηονται από το εκπαιδευτικό λογιςμικό «Δθμόςιοσ και ιδιωτικόσ
βίοσ των Αρχαίων Ελλινων - Ιδιωτικόσ βίοσ» τα κζματα κακθμερινι ηωι,
εκπαίδευςθ, παιχνίδι, ηωι-κάνατοσ. Προβολι φωτογραφιϊν από τον
Κεραμεικό (2 διδακτικζσ ϊρεσ).
4. υηθτοφμε τα κοινά ςθμεία που βρικαμε ςτισ ηωζσ των ανκρϊπων, ςτον
τόπο και το χρόνο.
5. Επιςκεπτόμαςτε τον αρχαιολογικό χϊρο του Κεραμεικοφ. Πριν τθν είςοδό
μασ ςτο χϊρο, ςυηθτοφμε για τθν περιοχι που βριςκόμαςτε, χϊρο όπου και
ςιμερα ςυναντιοφνται πολλοί λαοί και πολιτιςμοί. χεδιάηουμε το χάρτθ τθσ
περιοχισ.
6. Με τον χάρτθ του Κεραμεικοφ και χωριςμζνα ςε 2 ομάδεσ, τα παιδιά
ξεναγοφνται από τουσ δφο αρχαιολόγουσ και εξερευνοφν τον αρχαιολογικό
χϊρο.
7. τθ ςυνζχεια ςτο μουςείο αναηθτοφν εκκζματα που τουσ ζχουν ηθτθκεί.
(κυνιγι κθςαυροφ).

Εικόνα 1: Κεραμεικόσ

Εικόνα 2: Μουςειακά εκκζματα

8. υναντιόμαςτε όλοι ςτο περιςτφλιο του μουςείου γφρω από το άγαλμα του
ταφρου. Ανταλλάςουμε τισ πλθροφορίεσ μασ και ςυηθτάμε για τισ ςυνικειεσ
των ανκρϊπων ςτον τόπο και το χρόνο, ηθτϊντασ από τουσ μακθτζσ να
μιλιςουν και για προςωπικζσ εμπειρίεσ.
9. Χωριηόμαςτε ςε ομάδεσ, αγόρια – κορίτςια, και παίηουμε το παιχνίδι τθσ
ακροςτιχίδασ.
10. το ςχολείο γράφουμε ζκκεςθ με κζμα «Επίςκεψθ ςτον Κεραμεικό» και
ηωγραφίηουμε ζνα αντικείμενο, που μασ ςυγκίνθςε ιδιαίτερα. Ζτςι
φτιάχνουμε το «δικό» μασ μουςείο (3 διδακτικζσ ϊρεσ).
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Εικόνα 3: υηθτάμε για τισ
ςυνικειεσ των ανκρϊπων

Εικόνα 4: Σο παιχνίδι
τθσ ακροςτιχίδασ

Μαθηςιακοί πόροι
Εκπαιδευτικό λογιςμικό «Δθμόςιοσ και ιδιωτικόσ βίοσ των Αρχαίων ΕλλινωνΙδιωτικόσ βίοσ»,
Ιςτοςελίδα του αρχαιολογικοφ χϊρου του Κεραμεικοφ,
Εποπτικό υλικό,
Ερωτθματολόγιο,
Ακροςτιχίδα,
Αρχαιολογικόσ οδθγόσ του Κεραμεικοφ,
Ζντυπο «Mικροί - Mεγάλοι ςε δράςθ - Οικογενειακι επίςκεψθ ςτο Αρχαιολογικό
Μουςείο Κεραμεικοφ».
Μζθοδοι και τεχνικζσ: ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία, ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ,
χριςθ Νζων Σεχνολογιϊν.
Δράςη με ςαφή διαπολιτιςμικό χαρακτήρα
Θ ομαδοςυνεργατικι μζκοδοσ που ακολουκικθκε, κακϊσ και οι ςυηθτιςεισ για τισ
μετακινιςεισ και ςυγκατοικιςεισ των ανκρϊπων ςτο χϊρο ςτθν αρχαιότθτα και
ςιμερα, ζδωςαν τθ διαπολιτιςμικι διάςταςθ ςτο πρόγραμμα.
Επίςθσ, πριν από τθν είςοδο τθσ ομάδασ ςτον αρχαιολογικό χϊρο του Κεραμεικοφ
ζγινε ςτάςθ ςτο Μνθμείο τθσ κυςίασ των Εβραίων από τουσ Ναηί, που βρίςκεται ςτο
δρόμο από τον ςιδθροδρομικό ςτακμό του Θθςείου προσ τον αρχαιολογικό χϊρο
του Κεραμεικοφ. Σο μνθμείο είναι ζνα αςτζρι που ςχθματίηουν πζτρεσ «φυτεμζνεσ»
ςτο ζδαφοσ. Ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να κακίςουν ςτισ πζτρεσ ςχθματίηοντασ
κφκλο. Με καταιγιςμό ιδεϊν προςπακιςαμε να ανακαλφψουμε τι απεικονίηει, τι
είδουσ μνθμείο είναι, ςε ποιον λαό είναι αφιερωμζνο, ςε ποια περίοδο αναφζρεται
και γιατί ζχει τοποκετθκεί ςε αυτόν τον χϊρο (οι μακθτζσ εντόπιςαν ςτο χάρτθ τθσ
περιοχισ τθν ιςραθλίτικθ ςυναγωγι).
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τθ ςυνζχεια με παιχνίδι ρόλων οι μακθτζσ υποδφκθκαν άτομα από διαφορετικζσ
χϊρεσ που και ςιμερα ςυνυπάρχουν και ςυναντϊνται ςτον ίδιο χϊρο.
Θεωρητικζσ αρχζσ που προζκυψαν από το εργαςτήριο τησ ημερίδασ, ή άλλεσ που
ενυπάρχουν ςτισ δράςεισ: Ενςυναίςκθςθ, ςυνειδθτοποίθςθ τθσ διαφορετικότθτασ,
ανεκτικότθτα, καλλιζργεια πολυπολιτιςμικισ ςυνείδθςθσ, βιωματικι πρόςλθψθ.

Αξιολόγηςη
φμφωνα με ό, τι προκφπτει από τθν παρατιρθςθ και φςτερα από ςυηιτθςθ με
τουσ μακθτζσ το πρόγραμμα κρίνεται επιτυχζσ. Καταρχιν, ιταν θ πρϊτθ φορά που
θ τάξθ λειτοφργθςε ωσ ομάδα εντόσ και εκτόσ ςχολείου για τθν επίτευξθ ενόσ
κοινοφ ςτόχου. θμαντικό ιταν ότι θ ομάδα είχε προετοιμαςτεί για τθν επίςκεψθ
και περίμενε με ενδιαφζρον τθν πραγματοποίθςθ τθσ. Πολφ κετικά ιταν το κλίμα
ςυνεργαςίασ και οικειότθτασ που αναπτφχκθκε μεταξφ των αρχαιολόγων και τθσ
ομάδασ, ϊςτε οι μακθτζσ να ςυμμετζχουν ενεργά ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ
επίςκεψθσ, κακϊσ και ο παιγνιϊδθσ χαρακτιρασ που προςζλαβε θ επίςκεψθ με το
παιχνίδι τθσ ακροςτιχίδασ. Σζλοσ, πολφ ςθμαντικό κεωρϊ το ότι θ διάρκεια τθσ
επίςκεψθσ δεν ξεπζραςε τθν μιάμιςθ ϊρα, με ζνα μικρό διάλειμμα ςτα 45 λεπτά,
ϊςτε να μθν κουραςτοφν οι μακθτζσ, κακϊσ και τον ελεφκερο χρόνο που δόκθκε
ςτουσ μακθτζσ ςτο τζλοσ τθσ επίςκεψθσ, ϊςτε να ςυνδυαςτεί θ μάκθςθ με τθν
ψυχαγωγία. Σο πρόγραμμα κφλθςε ομαλά, χωρίσ δυςκολίεσ, με μόνο εμπόδιο τθ
χρονικι πίεςθ για τθν ζνταξθ τθσ προετοιμαςίασ ςτο θμεριςιο ςχολικό πρόγραμμα.
Εξαιρετικι υπιρξε και θ εμπειρία τθσ επαφισ με τουσ αρχαιολόγουσ, θ προκυμία
και θ διάκεςθ ςυνεργαςίασ ςε όλα τα ςτάδια τθσ επίςκεψθσ. υγκινθτικι ιταν θ
υπευκυνότθτα και θ ευαιςκθςία με τθν οποία αντιμετϊπιςαν όχι μόνο το
πρόγραμμα, αλλά και τουσ μακθτζσ μασ.
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