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Συμμετζχοντεσ 
 

Σχολείο: 60ο Γυμνάςιο Ακθνών 

Τάξη/Τμήμα : Β2 

Αριθμόσ μαθητών: 20 

Αριθμόσ παλιννοςτοφντων / αλλοδαπών μαθητών: 11 

Αριθμόσ Ελλήνων μαθητών: 7 

Αριθμόσ μαθητών με ζνα γονζα αλλοδαπό: 2 

Χώρεσ προζλευςησ των παλιννοςτοφντων / αλλοδαπών μαθητών: Αλβανία, 

Ουκρανία, Καμεροφν. 

Θρήςκευμα: 4 Μουςουλμάνοι και 16 Χριςτιανοί μακθτζσ 

Προφίλ τησ τάξησ: Οι μακθτζσ ζχουν καλζσ ςχζςεισ μεταξφ τουσ, ωςτόςο, είναι 

εμφανζσ ότι προτιμοφν να ζχουν πιο ςτενζσ επαφζσ με τουσ μακθτζσ με τουσ 

οποίουσ ζχουν κοινι καταγωγι. Τζςςερισ μακθτζσ ζχουν αδυναμία ςτθ χριςθ του 

γραπτοφ λόγου παρά το ότι ηουν πολλά χρόνια ςτθν Ελλάδα. 

 

Ονόματα εκπαιδευτικών:  Μαρία Γνθςίου,  Ακθνά Πλευριτάκθ 

 

Μουςείο: Βυηαντινό και Χριςτιανικό Μουςείο Ακθνών 

 

Ονόματα μουςειοπαιδαγωγών: Πάνοσ Βοςνίδθσ, Στάκθσ Γκότςθσ 

 

 
Στόχοι 

 

Οι ςτόχοι του προγράμματοσ είναι, καταρχάσ, γνωςτικοί, κακϊσ οι μακθτζσ 

αποκτοφν γνϊςεισ για τθν κακθμερινι ηωι ςτο Βυηάντιο αλλά και για τισ ςυνικειεσ 

τθσ κακθμερινισ ηωισ ςε διάφορεσ φάςεισ του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ  μζςα από τα 

μακιματα τθσ Ιςτορίασ και των Κειμζνων Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ. Επιπλζον, οι 

μακθτζσ αναπτφςςουν τισ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ και εμπλουτίηουν το λεξιλόγιό τουσ 

μζςα από τθν ανάγνωςθ λογοτεχνικϊν και ιςτορικϊν κειμζνων αλλά και με τθ 

ςυγγραφι των δικϊν τουσ κειμζνων. 

 Συναιςκθματικοί ςτόχοι, επίςθσ, τζκθκαν όπωσ θ ςφςφιξθ των ςχζςεων μεταξφ 

των μακθτϊν, θ αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, θ κατανόθςθ τθσ ςυνειςφοράσ 

όλων των λαϊν ςτον παγκόςμιο πολιτιςμό, θ αλλθλεγγφθ, θ ςυνεργατικότθτα, θ 

αυτοεκτίμθςθ, θ κριτικι ςκζψθ, θ αυτενζργεια. 

Οι κιναιςκθτικοί ςτόχοι που τζκθκαν αφοροφςαν τθ δθμιουργία ηωγραφικοφ 

ζργου αλλά και τθ φωτογράφθςθ των αντικειμζνων του μουςείου.   
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 Στουσ ψυχοκινθτικοφσ ςτόχουσ εντάξαμε τθ χριςθ του διαδικτφου ωσ 

ερευνθτικοφ εργαλείου, τθν εκμάκθςθ τθσ αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν μζςω του 

θλεκτρονικοφ υπολογιςτι και του διαδικτφου κακϊσ και τθν ορκι επιλογι τουσ. 

    Στο τζλοσ του πρότηεκτ ο μακθτισ κα πρζπει: 

- να γνωρίηει ςτοιχεία τθσ κακθμερινισ ηωισ του Βυηαντίου αλλά και 

γενικότερα του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ 

- να κατανοεί λζξεισ τθσ κακθμερινότθτασ ςτα ελλθνικά αλλά και να τισ 

αντιςτοιχίηει με τισ λζξεισ τθσ δικισ του γλϊςςασ 

- να χειρίηεται λεξικά, βιβλία, εγκυκλοπαίδειεσ, το διαδίκτυο και να ςυντάςςει 

κείμενα 

- να ζχει εμβακφνει τθ γνϊςθ του ςτθν ιςτορία του Βυηαντίου 

- να αποκτά γνϊςεισ μζςα από, αλλά και να απολαμβάνει, ζνα λογοτεχνικό 

κείμενο 

- να εκτιμά τθν αξία των εκκεμάτων ωσ πθγι γνϊςθσ 

Συναιςκθματικοί ςτόχοι: 

- να αποκτιςει αυτοπεποίκθςθ, αυτοεκτίμθςθ, κριτικι ςκζψθ 

- να αναπτφξει ομαδικότθτα, ςυνεργατικότθτα, αλλθλεγγφθ 

- να κατανοεί ότι θ γνϊςθ των πολιτιςμικϊν διαφορϊν ςθμαίνει καλφτερθ 

γνϊςθ του εαυτοφ μασ 

Κιναιςκθτικοί ςτόχοι: 

- να αναπτφξει δεξιότθτεσ ςτθ ηωγραφικι, τθ φωτογραφία, τισ καταςκευζσ 

- να καταλάβει ότι θ τζχνθ είναι ςυνδεδεμζνθ με τθν κακθμερινότθτά του 

Διαπολιτιςμικόσ ςτόχοσ: 

- να κατανοεί ότι θ διαφορετικότθτα οφείλεται ςε κλιματολογικζσ, 

πολιτιςτικζσ, κρθςκευτικζσ ιδιαιτερότθτεσ 

- να αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν κοινά και διαφορετικά ςτοιχεία ςε κάκε 

πολιτιςμό 

- να εκτιμά ότι ο παγκόςμιοσ πολιτιςμόσ είναι το ςφνολο των επιμζρουσ 

πολιτιςμϊν 

 

Μζθοδοι διδαςκαλίασ 

- Ομαδοςυνεργατικι, διερευνθτικι, μακθτοκεντρικι μζκοδοσ, βιωματικι 

προςζγγιςθ, διάλογοσ.  

- Μζςα από τθ γνϊςθ των διαφόρων αντικειμζνων κατανοοφν οι μακθτζσ τθ 

ςφνδεςθ τθσ τζχνθσ με τθν κακθμερινι ηωι. 

- Επιπλζον, αςκοφνται ςτο να ςυνεργάηονται αρμονικά, να ανταλλάςςουν 

γνϊμεσ και να προςεγγίηουν τισ διαφορετικζσ απόψεισ. 
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Σφνδεςθ με το Πρόγραμμα Σπουδών 
 

Διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ που αφοροφν τα ικθ, τα ζκιμα και τισ κακθμερινζσ 

δραςτθριότθτεσ και άπτονται των μακθμάτων τθσ Λογοτεχνίασ, τθσ Ιςτορίασ και των 

Καλλιτεχνικϊν. 

 

  Υλοποιοφνται οι βαςικζσ αρχζσ του Νζου Σχολείου 

- Μακθτοκεντρικότθτα 

- Ο μακθτισ μακαίνει πϊσ να μακαίνει 

- Εναλλακτικζσ μορφζσ αξιολόγθςθσ 

- Σφνδεςθ ςχολείου με τθν κοινωνία. 

 

 
Δράςεισ 

 

19/1/2013: Παρακολοφκθςθ επιμορφωτικισ θμερίδασ που ζγινε ςτισ 19/1/2013 ςτο 

ξενοδοχείο Τιτάνια των Ακθνϊν με τίτλο «Σχολικζσ επιςκζψεισ ςε μουςεία ςτο 

πλαίςιο τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ». Παρουςιάςτθκαν οι ςτόχοι του 

προγράμματοσ, οι βαςικζσ αρχζσ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ, οι εργαςίεσ 

ςυναδζλφων που ςυμμετείχαν τα προθγοφμενα χρόνια ςτο πρόγραμμα και ζγινε θ 

γνωριμία με τουσ μουςειοπαιδαγωγοφσ. 

 

29/1/2013: Επίςκεψθ των κακθγθτϊν του ςχολείου ςτο Βυηαντινό και Χριςτιανικό 

Μουςείο. Συηιτθςθ για τα εκκζματα του μουςείου, ξενάγθςθ ςτουσ χϊρουσ του, 

προγραμματιςμόσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. Ενδιάμεςα, ζγιναν δφο 

ςυναντιςεισ των κακθγθτϊν φιλολόγων μεταξφ τουσ και με τθν κακθγιτρια των 

Καλλιτεχνικϊν για τθν οργάνωςθ του προγράμματοσ.  

 

5/2/2013: Επίςκεψθ των δφο μουςειοπαιδαγωγϊν ςτο ςχολείο για 2 ϊρεσ. 

Συηθτικθκαν θ ζννοια του μουςείου, θ ιςτορία και τα περιεχόμενα του Βυηαντινοφ 

και Χριςτιανικοφ Μουςείου, ηθτιματα διαχείριςθσ, ςυλλογισ, φφλαξθσ και ζκκεςθσ 

μουςειακϊν αντικειμζνων, κακϊσ και κζματα που ςχετίηονται με τθν ανάγκθ 

προςταςίασ και ανάδειξθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ κάκε τόπου. Οι μακθτζσ 

ςυμμετείχαν ςτθ ςυηιτθςθ κζτοντασ ςχετικζσ ερωτιςεισ και απαντϊντασ ςτα 

κζματα που δθμιουργοφνταν ςε ό,τι αφορά τα μουςεία και το παρελκόν των 

κοινωνιϊν. Για τθν καλφτερθ προετοιμαςία τθσ επίςκεψθσ ςτο Βυηαντινό Μουςείο, 

κακϊσ και για τθν ειςαγωγι των μακθτϊν ςτον τρόπο ερμθνείασ των υλικϊν 

καταλοίπων των κοινωνιϊν μιασ ιςτορικισ περιόδου, ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ θ 
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καταγραφι των βαςικϊν κακθμερινϊν δραςτθριοτιτων τουσ. Παράλλθλα, ηθτικθκε 

να ςθμειϊςουν και τα αντικείμενα εκείνα που χρθςιμοποιοφν ςτθ διάρκεια αυτϊν 

των δραςτθριοτιτων.  Από τουσ κακθγθτζσ ηθτικθκε να καταγράψουν οι μακθτζσ 

ζνα ζκιμο από τθν πατρίδα τουσ.  Επίςθσ, τουσ ηθτικθκε, αν μποροφν, τα παραπάνω 

να γραφτοφν και ςτθ μθτρικι τουσ γλϊςςα εκτόσ από τα ελλθνικά. 

 

8/2/2013: Οι μακθτζσ με τουσ κακθγθτζσ τουσ πιγαν ςτθν αίκουςα τθσ 

πλθροφορικισ και μπικαν ςτθν ιςτοςελίδα του Βυηαντινοφ και Χριςτιανικοφ 

Μουςείου.  Εκεί παρατιρθςαν κάποια από τα εκκζματα, τα αναγνϊριςαν και 

εξζφραςαν τα ςχόλιά τουσ για αυτά.  Στθ ςυνζχεια κάποιοι μακθτζσ εκδιλωςαν το 

ενδιαφζρον να αναηθτιςουν πλθροφορίεσ για τα βυηαντινά κοςμιματα. 

 

19/4/2013: Επίςκεψθ ςτο Μουςείο: Οι μακθτζσ ςυμμετείχαν ςτθν εκπαιδευτικι 

δράςθ  που αφοροφςε ςτον εξοπλιςμό και τθ λειτουργία ενόσ βυηαντινοφ ςπιτιοφ. Η 

ςυηιτθςθ επικεντρϊκθκε ςε αντικείμενα τθσ μόνιμθσ ζκκεςθσ του μουςείου που 

καταςκευάςτθκαν για να επιτελοφν διαφορετικζσ κακθμερινζσ ανάγκεσ (π.χ. 

φωτιςμόσ). Η εφρεςθ αυτϊν των αντικειμζνων, θ παρατιρθςι τουσ και θ 

προςπάκεια ερμθνείασ τουσ οδιγθςε με επαγωγικό τρόπο ςτο ςυμπζραςμα ότι 

πρόκειται για μια πολφμορφθ κοινωνία, ςτοιχείο που αξιοποιικθκε για τον 

εντοπιςμό αντίςτοιχων διαπολιτιςμικϊν δεδομζνων ςτο ςιμερα.  

 

 
 

Εικόνα 1. Συηιτθςθ για τον 
εξοπλιςμό και τθ λειτουργία ενόσ 
βυηαντινοφ ςπιτιοφ μπροςτά ςτα 
εκκζματα. 
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Εικόνα 2. Ερωταποκρίςεισ μπροςτά 
ςτα εκκζματα. 

Εικόνα 4. Μυροδοχεία. 

Εικόνα 3. Αντικείμενα καλλωπιςμοφ. 
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Η επίςκεψθ ολοκλθρϊκθκε με τθν πραγματοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ που 

ακολουκοφν οι επιςτιμονεσ για τα υλικά κατάλοιπα του παρελκόντοσ (π.χ. 

ιςτορικοί και αρχαιολόγοι). Οι μακθτζσ οργανϊκθκαν ςε τζςςερισ ομάδεσ εργαςίασ: 

ομάδα καταγραφισ αντικειμζνου (όπου ςε κανονικά δελτία ειςαγωγισ 

αντικειμζνων του ΒΧΜ, ζγραψαν μια ςφντομθ περιγραφι, τισ διαςτάςεισ και τθ 

χριςθ ενόσ αντικειμζνου), ομάδα ςχεδίου (όπου για κάκε καταγεγραμμζνο 

αντικείμενο κα υπιρχε κι ζνα λεπτομερζσ ςχζδιο), ομάδα φωτογραφίασ (ζγινε 

φωτογράφθςθ του κάκε καταγεγραμμζνου αντικειμζνου) και, τζλοσ, ομάδα 

ςφνκεςθσ (που κα ζπρεπε να αναηθτιςει τα κοινά ςτοιχεία των καταγεγραμμζνων 

αντικειμζνων από το Βυηαντινό και Χριςτιανικό Μουςείο με τα αντικείμενα εκείνα 

που χρθςιμοποιοφν οι ίδιοι οι μακθτζσ ςτισ βαςικζσ τουσ κακθμερινζσ ανάγκεσ και 

να προβοφν ςε ερμθνείεσ ι ςυμπεράςματα). 

 Κατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψθσ ςτο μουςείο επιδιϊχκθκε θ κατά το δυνατόν 

«ανοικτι» ερμθνευτικά προςζγγιςθ των επιλεγμζνων αντικειμζνων με τθν 

ενεργθτικι ςυμμετοχι των μακθτϊν, τθν παρατιρθςθ, τθν ανάκλθςθ 

προθγοφμενων γνϊςεων και εμπειριϊν, τθ ςφγκριςθ του άλλοτε με το παρόν. Ζγινε 

προςπάκεια ζνταξθσ των αντικειμζνων/κεμάτων ςτο ευρφτερο πλαίςιο του 

βυηαντινοφ κόςμου ωσ ενιαίου, αλλά όχι ομοιόμορφου, πολιτιςμικοφ χϊρου. 

22/4/2013: Ζγινε γραπτι αξιολόγθςθ του προγράμματοσ από τουσ μακθτζσ ςτα 

αντίςτοιχα φφλλα αξιολόγθςθσ που τουσ δόκθκαν από τουσ κακθγθτζσ. 

Κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ, το οποίο διιρκεςε από τον Φεβρουάριο 

ωσ τον Μάιο 2013, οι μακθτζσ εκπόνθςαν γραπτζσ εργαςίεσ ςτισ οποίεσ 

κατζγραφαν ζκιμα των χωρϊν τουσ, παροιμίεσ, αντικείμενα τθσ κακθμερινισ ηωισ 

και κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ τόςο ςτα ελλθνικά όςο και ςτισ δικζσ τουσ 

γλϊςςεσ, ενϊ τουσ δόκθκε θ δυνατότθτα από τουσ κακθγθτζσ ςτθν τάξθ - όπωσ και 

από τουσ μουςειοπαιδαγωγοφσ ςτο μουςείο - να μιλιςουν για τθ ηωι ςτθν πατρίδα 

τουσ, για τισ κακθμερινζσ ςυνικειεσ, για τθ κρθςκεία τουσ κ.λ.π., με αφορμι το βίο 

των βυηαντινϊν, τα κείμενα λογοτεχνίασ και τα εκκζματα του μουςείου. 

   Η ςυνεργαςία μεταξφ των κακθγθτϊν και θ ςυνεχισ και αδιάλειπτθ 

ςυνεργαςία με τουσ μουςειοπαιδαγωγοφσ οδιγθςαν ςτθν επιτυχι ζκβαςθ του 

προγράμματοσ. 

 

Μακθςιακοί πόροι: βιβλία, διαδίκτυο, εικόνεσ, φφλλα εργαςίασ. 

 

Μζκοδοι και τεχνικζσ: ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία, διερευνθτικι μζκοδοσ, 

βιωματικι προςζγγιςθ, κφελλα ιδεϊν, διάλογοσ, ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ, χριςθ 

νζων τεχνολογιϊν. 
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Αξιολόγθςθ 
 

Δόκθκε φφλλο αξιολόγθςθσ ςτουσ μακθτζσ μετά τθν επίςκεψθ ςτο Μουςείο. 

Γενικά, τα παιδιά ωφελικθκαν από το πρόγραμμα και γοθτεφτθκαν από τον χϊρο 

του Μουςείου.  Γνϊριςαν καλφτερα τον πολιτιςμό και τισ ςυνικειεσ των χωρϊν από 

τισ οποίεσ προζρχονται οι ςυμμακθτζσ τουσ. Οι μακθτζσ με αδυναμίεσ ςτα 

μακιματα είχαν τθ δυνατότθτα να ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ και να 

ξεπερνοφν ζτςι τισ όποιεσ αδυναμίεσ τουσ, ενϊ οι μακθτζσ με υψθλι επίδοςθ είχαν 

τθν ευκαιρία να εκφράςουν τισ κλίςεισ ςτθ ηωγραφικι, τισ γλωςςικζσ τουσ 

ικανότθτεσ κ.λ.π. Το μάκθμα ζγινε πιο ενδιαφζρον, το ςχολείο ανοίχτθκε ςτθν 

κοινωνία, το μουςείο ζγινε ζνασ προςιτόσ και ελκυςτικόσ χϊροσ. 

Για εμάσ τουσ εκπαιδευτικοφσ ζγινε κατανοθτό ότι ςτισ τυχόν εκπαιδευτικζσ μασ 

δράςεισ δεν πρζπει να αποκλείουμε αλλοδαποφσ μακθτζσ. Υπιρξε πολφτιμθ 

εμπειρία.  


