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Συμμετζχοντεσ
Σχολείο: Γυμνάςιο-Λφκειο που λειτουργεί εντόσ του Ειδικοφ Καταςτιματοσ Κράτθςθσ
Νζων Αυλϊνα (Ε.Κ.Κ.Ν.Α)
Τάξη / Τμήμα: Ομάδα μακθτϊν από Αϋ& Β’ Γυμναςίου και Α’ & Β’ Λυκείου
Αριθμόσ μαθητών: 20
Αριθμόσ παλιννοςτοφντων / αλλοδαπών μαθητών: 19
Χώρεσ προζλευςησ των παλιννοςτοφντων / αλλοδαπών μαθητών: Αφγανιςτάν, Αλγερία,
Αλβανία, Αρμενία, Μαρόκο, ωςία
Προφίλ τησ τάξησ: Οι περιςςότεροι από τουσ παραπάνω μακθτζσ που ςυμμετείχαν ςτο
ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα διαβιοφν εδϊ και κάποια χρόνια ςτθν Ελλάδα και ωσ εκ τοφτου
επικοινωνοφν αρκετά καλά ςτα ελλθνικά. Από τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ αυτοί μεν που
είναι λίγο καιρό ςτθ χϊρα δυςκολεφονται περιςςότερο ςτθ χριςθ τθσ γλϊςςασ, ενϊ
υπάρχουν και λίγοι που δεν ξζρουν κακόλου Ελλθνικά. Λόγω αυτισ τθσ ανομοιογζνειασ και
των πολλϊν και διαφορετικϊν γνωςιακϊν επιπζδων των μακθτϊν, υπάρχουν αρκετζσ
ςυγκροφςεισ ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ.
Ονόματα εκπαιδευτικϊν: Ρζτροσ Δαμιανόσ - Μακθματικόσ/Διευκυντισ, Βαςιλικι Δουηζνθ Κακθγιτρια Καλλιτεχνικϊν, Λαμπρινι Ραπαδιμα - Φιλόλογοσ/Μουςειολόγοσ, Αικατερίνθ
Χατηθαντωνίου - Θεολόγοσ.
Μουςείο: Βυηαντινό και Χριςτιανικό Μουςείο τθσ Ακινασ
Συλλογή ή αντικείμενα που ζγιναν αντικείμενα διαπραγμάτευςησ: Επιλεγμζνα αντικείμενα
από τισ ςυλλογζσ εικόνων, μικροτεχνίασ, γλυπτϊν, πινάκων και χειρογράφων. Στο
μεγαλφτερό τουσ μζροσ τα αντικείμενα εκτίκενται ςτθ μόνιμθ ζκκεςθ του μουςείου.
Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δόκθκε ςτα χειρόγραφα βιβλία, τουσ βυηαντινοφσ κϊδικεσ.
Διαπολιτιςμική δυναμική που διακρίνεται ςτα ςυγκεκριμζνα αντικείμενα: Τα επιλεγμζνα
αντικείμενα, προϊόντα του πολφμορφου κόςμου τθσ βυηαντινισ αυτοκρατορίασ,
επιδζχονται πολλαπλζσ ερμθνευτικζσ προςεγγίςεισ.
Ονόματα εκπροςϊπων του μουςείου:
Στάκθσ Γκότςθσ – Ιςτορικόσ, Ράνοσ Βοςνίδθσ – Αρχαιολόγοσ.
Συνεργάςτθκε και θ Άρτεμισ Καμπουράκθ – Συντθριτρια Χειρογράφων και Χαρτϊων.
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Στόχοι
Σκοπόσ του προγράμματοσ είναι:









Να εξοικειωκοφν οι μακθτζσ με τθν τζχνθ και τον πολιτιςμό των βυηαντινϊν και
μεταβυηαντινϊν χρόνων.
Να γνωρίςουν οι μακθτζσ πλευρζσ του βυηαντινοφ κόςμου ωσ ενιαίου, αλλά όχι
ομοιόμορφου πολιτιςμικοφ χϊρου. Να αναηθτιςουν οι μακθτζσ ομοιότθτεσ και
διαφορζσ ςε ςχζςθ με τισ δικζσ τουσ εμπειρίεσ.
Να πλθροφορθκοφν οι μακθτζσ για τθν ιςτορία και τθ χριςθ των βυηαντινϊν και
μεταβυηαντινϊν κωδίκων, τθν εξζλιξθ τθσ γραφισ, τθσ εικονογράφθςθσ και τθσ
ςτάχωςθσ.
Να ςυμβάλει ςτθν άμεςθ επαφι, εναςχόλθςθ και ενδιαφζρον των μακθτϊν, μζςω
των καλλιτεχνικϊν, με δθμιουργικζσ διαδικαςίεσ.
Να βοθκιςει ςτθν ψυχικι και πνευματικι καλλιζργεια των μακθτϊν κακϊσ και ςτθν
κοινωνικοποίθςθ τουσ.
Να προβλθκεί θ ανεκτίμθτθ αξία τθσ δθμιουργίασ, ειδικά ςε αυτόν τον ευαίςκθτο
χϊρο.

Συναιςθηματικόσ τομζασ
Κοινωνικοί ςτόχοι :
 Να αναπτφξουν οι μακθτζσ κοινωνικζσ και ψυχικζσ αρετζσ, όπωσ ςυνεργαςία,
υπευκυνότθτα, αυτοπεικαρχία, αυτοεκτίμθςθ, ςεβαςμό ςτθ διαφορετικότθτα, και
κοινωνικοποίθςθ.
 Να δθμιουργιςουν, να ςχεδιάςουν, να καταςκευάςουν, να διαςκεδάςουν
ευχάριςτα και δθμιουργικά.
 Να εξωτερικεφςουν τα ςυναιςκιματά τουσ και να επικοινωνιςουν με τουσ
ςυμμακθτζσ τουσ.
 Να ςυνεργαςτοφν, ϊςτε κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ να αναπτφξει τισ ιδιαίτερεσ
ικανότθτζσ του, και όλοι μαηί να ςυντείνουν ς’ ζνα κοινό αποτζλεςμα.
 Να αφυπνίςουν το νου και να δραςτθριοποιιςουν τθ φανταςία τουσ μζςα από το
δίαυλο τθσ δθμιουργίασ.
 Να κοινωνικοποιθκοφν οι μακθτζσ που αιςκάνονται περικωριοποιθμζνοι και
απομονωμζνοι από το περιβάλλον, μζςω αυτισ τθσ ςυλλογικισ και άοκνθσ
προςπάκειασ ςυγκεραςμοφ των δραςτθριοτιτων και των απόψεϊν τουσ.
.
Ηκικοί ςτόχοι:
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Να αναπτφξουν οι μακθτζσ θκικζσ αξίεσ, όπωσ ευγενι άμιλλα και αλλθλεγγφθ.
Να αναπτφξουν το ςεβαςμό τθσ προςωπικισ ελευκερίασ και δθμιουργικότθτασ.
Να διευρφνουν τουσ πνευματικοφσ τουσ ορίηοντεσ και να αξιοποιιςουν τισ
καλλιτεχνικζσ τουσ δεξιότθτεσ.
Να ανακτιςουν τθ χαμζνθ αυτοπεποίκθςθ και αυτοεκτίμθςθ.

Γνωςτικόσ τομζασ
 Να προςκτθκοφν γνϊςεισ που ςχετίηονται με τθν κακθμερινι ηωι και τθν τζχνθ ςτθ
Βυηαντινι εποχι, με ζμφαςθ ςτθ ςυγγραφι και αντιγραφι κειμζνων.
 Να αποκτιςουν οι μακθτζσ εικόνα για τθν προμικεια και επεξεργαςία χαρτιοφ,
κακϊσ και για τθ βιβλιοδεςία ςτθ βυηαντινι εποχι.
 Να αποκρυςταλλϊςουν δυςδιάκριτεσ ζννοιεσ, όπωσ κϊδικασ, πφλεσ,
πρωτογράμματα κακϊσ και να διαμορφϊςουν άποψθ ςχετικά με τθ βιβλιοδεςία.

Σφνδεςθ με Πρόγραμμα Σπουδϊν
Η ςυνεργαςία με το Βυηαντινό και Χριςτιανικό Μουςείο και οι δράςεισ οι οποίεσ
πραγματοποιικθκαν ςυνδζονται άμεςα με το Ρρόγραμμα Σπουδϊν και ιδιαίτερα με
ςυναφι αντικείμενα, όπωσ τα μακιματα τθσ Λογοτεχνίασ, τθσ Ιςτορίασ, των Θρθςκευτικϊν
και των Εικαςτικϊν.

Δράςεισ
Η ιδζα τθσ υλοποίθςθσ τθσ ςυνεργαςίασ αυτισ ξεκίνθςε από τθν θμερίδα με τίτλο
«Σχολικζσ επιςκζψεισ ςε μουςεία ςτο πλαίςιο τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ» που
διοργάνωςε, ςτο ξενοδοχείο Τιτάνια ςτισ 19/01/2013, το πρόγραμμα «Εκπαίδευςθ
Αλλοδαπϊν και Ραλιννοςτοφντων Μακθτϊν», και ςυγκεκριμζνα θ υποδράςθ 9.5
«Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ μακθτϊν». Στθν θμερίδα αυτι ο διευκυντισ και οι κακθγιτριεσ
του Γυμναςίου- Λυκείου του Ε.Κ.Κ.Ν.Α. είχαν τθν πρϊτθ επικοινωνία με τουσ
μουςειοπαιδαγωγοφσ του Βυηαντινοφ και Χριςτιανικοφ Μουςείου. Σε αυτιν τθν πρϊτθ
ςυνάντθςθ ςυμφωνικθκε το κζμα τθσ ςυνεργαςίασ να αποφαςιςτεί μετά από ςυηιτθςθ με
τουσ μακθτζσ, αφοφ πρϊτα αυτοί κα είχαν περιθγθκεί ςτον διαδικτυακό τόπο του
Μουςείου.
Στόχοσ μασ ιταν να γνωρίςουν οι μακθτζσ τθ βυηαντινι τζχνθ και να
δραςτθριοποιθκοφν ςτθν καταςκευι δικϊν τουσ ζργων. Επίςθσ, μζςω των ςυγκεκριμζνων
κεμάτων που κα παρουςιάηονταν, οι μακθτζσ κα ζρχονταν ςε επαφι με τθν κακθμερινι
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ηωι του Βυηαντίου, τθ ηωγραφικι, τθν αρχιτεκτονικι, τα κρθςκευτικά τουσ πιςτεφω, τισ
παραδόςεισ και τα ζκιμα.
Η περιιγθςθ ςτα εκκζματα του Μουςείου ζγινε διερευνθτικά για να εντοπίςουμε
κεματικζσ ενότθτεσ ςτισ οποίεσ κα κατευκφνονταν το ενδιαφζρον των μακθτϊν. Ζπειτα,
ζγινε θ ςυλλογι των κεμάτων που ςυγκζντρωςαν το μεγαλφτερο ενδιαφζρον των μακθτϊν,
με περιςςότερθ επικζντρωςθ ςτα χειρόγραφα, ςτισ εικόνεσ και ςτα γλυπτά.
Επόμενο βιμα τθσ ςυνεργαςίασ ιταν θ επίςκεψθ των μουςειοπαιδαγωγϊν ςτο ςχολείο.
Με τθ χριςθ τθσ ιςτοςελίδασ του Βυηαντινοφ Μουςείου, που διευκόλυνε μια εικονικι
περιιγθςθ ςτθ μόνιμθ ζκκεςθ αλλά και ςτισ επιμζρουσ ςυλλογζσ, ςε εκδόςεισ του
μουςείου, κακϊσ και ςε εκπαιδευτικό εποπτικό υλικό από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για
τισ φάςεισ καταςκευισ βυηαντινϊν χειρογράφων, αναπτφχκθκε μια δίωρθ ςυηιτθςθ. Τα
κζματά τθσ κακορίςτθκαν ςε μεγάλο βακμό από τα ενδιαφζροντα των ίδιων των μακθτϊν.
Συηθτικθκαν θ ζννοια του Μουςείου, θ ιςτορία και το περιεχόμενο 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.

Εικόνα 2: Η ςυηιτθςθ με τουσ μακθτζσ

Εικόνα 1: Η επίςκεψθ των εκπροςϊπων
του μουςείου ςτο Γυμνάςιο- Λφκειο του
Ε.Κ.Κ.Ν.Α.

Επιδιϊχκθκε θ κατά το δυνατόν «ανοικτι» ερμθνευτικι 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.
Μετά από τθν επίςκεψθ του Μουςείου ςτο ςχολείο μασ, αποφαςίςτθκε να φτιάξουν οι
μακθτζσ μασ το δικό τουσ βιβλίο βυηαντινοφ τφπου, ζναν κώδικα με τισ εντυπϊςεισ τουσ
από τθν επίςκεψθ. Ο τίτλοσ του βιβλίου κα τιτλοφοροφνταν «Μια νοερι επίςκεψθ ςτο
Βυηαντινό Μουςείο».
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Στθ ςυνζχεια οι μακθτζσ διατφπωςαν τισ εντυπϊςεισ τουσ από τα εκκζματα του
μουςείου και επικεντρϊκθκαν ςε ό,τι τουσ άρεςε περιςςότερο και κα είχαν τθ διάκεςθ να
δουν και από κοντά. Αρκετοί εντυπωςιάςτθκαν από τθ διαδικαςία αντιγραφισ των βιβλίων,
αλλά και από τον τρόπο που τα διακοςμοφςαν οι Βυηαντινοί. Επίςθσ, ςφςςωμθ θ μακθτικι
φωνι τόνιςε ότι χάρθκε από τον ερχομό του μουςείου ςτο ςχολείο μασ και από τθ
δυνατότθτα που τουσ προςζφερε, κάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ εντόσ των
τειχϊν, να εντρυφιςει ςτο βυηαντινό πολιτιςμό και τθν τζχνθ και να δει τόςα ενδιαφζροντα
εκκζματα.
Στο αμζςωσ επόμενο ςτάδιο, μακθτζσ και εκπαιδευτικοί πιραμε οδθγίεσ από τουσ
υπεφκυνουσ του μουςείου ςχετικά με τον τρόπο που πρζπει να φτιάξουμε τα φφλλα του
βιβλίου, ϊςτε να προβοφν κατόπιν αυτοί ςτο εργαςτιριό τουσ ςε βιβλιοδεςία με τον
βυηαντινό τρόπο. Ζτςι προμθκευτικαμε χαρτί που ζμοιαηε με περγαμθνι και ξεκινιςαμε τθ
δθμιουργία. Οι μακθτζσ ςυμμετείχαν ςτο ςχεδιαςμό των φφλλων του βιβλίου με
ενκουςιαςμό. Στθν αρχι δυςκολεφτθκαν, αλλά ςτο τζλοσ το αποτζλεςμα δικαίωςε τον κόπο
τουσ.
Ωσ μζκοδο εφαρμογισ ακολουκιςαμε τθν εξισ διαδικαςία: Αρχικά διπλϊςαμε τα
χαρτιά τφπου περγαμθνισ και μεγζκουσ Α4 ςτθ μζςθ και αποφαςίςαμε να φτιάξουμε μια
πφλθ ςε κάκε δίφυλλο και ςτο τζλοσ ζνα ακόμα ςχζδιο. Ο κάκε μακθτισ ξεφφλλιςε τα
βιβλία που μασ χάριςε το μουςείο και από τον διαδικτυακό τόπο του μουςείου
«κατεβάςαμε» πφλεσ από διάφορα βυηαντινά χειρόγραφα. Ζπειτα, ο κάκε μακθτισ επζλεξε
ζνα ςχζδιο και με τθ βοικεια καρμπόν ςχεδίαςε τθν πφλθ του ςτθν αρχι του δίφυλλοφ του.
Λόγω των λεπτεπίλεπτων και περίτεχνων ςχεδίων απαιτοφνταν από τουσ μακθτζσ υπομονι
και μεράκι, που διζκεςαν ςε υπζρτατο βακμό και ζφταςαν να αποδϊςουν τον καλφτερό
τουσ εαυτό. Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ ιταν τόςθ θ ενάργειά τουσ που ξεπζραςαν και αυτζσ
τισ μικρζσ προςδοκίεσ τουσ και ζνιωςαν δικαιωμζνοι από το αποτζλεςμα που πρόςφεραν
ςτον εαυτό τουσ και ςε όλουσ εμάσ.

Εικόνα 3: Δουλεφοντασ για το
Βυηαντινό Κϊδικα

Μετά ιρκε θ ςειρά τθσ πλζον ευχάριςτθσ και ςυνάμα εφκολθσ διαδικαςίασ, αυτι του
χρωματιςμοφ των ςχεδίων τουσ. Κάποιοι μάλιςτα από τουσ μακθτζσ επζλεξαν να κάνουν ςε
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ολόκλθρθ τθ ςελίδα ζνα ςχζδιο από κάποιο βιβλίο που τουσ κίνθςε το ενδιαφζρον. Εδϊ
πρζπει να ςθμειϊςουμε τθ ςθμαντικι αρωγι που προςφζρκθκε από τουσ κακθγθτζσ που
ιταν ςυνοδοιπόροι ς’ αυτι τουσ τθν προςπάκεια και τουσ κατεφκυναν διακριτικά, χωρίσ να
περιορίηουν τισ ατομικζσ τουσ βουλιςεισ και λειτουργϊντασ ςυμμετοχικά και
ςυμμεριηόμενοι τθ χαρά τουσ.

Εικόνα 4: Σχεδίαςμα πφλθσ για το
Βυηαντινό Κϊδικα

Επόμενο ςτάδιο ιταν θ ςυγγραφι του κειμζνου με τισ εντυπϊςεισ των μακθτϊν.
Ψάξαμε ςτο διαδίκτυο για βυηαντινζσ γραμματοςειρζσ, για βυηαντινά πρωτογράμματα, τα
τυπϊςαμε και ξεκινιςαμε. Αυτι θ διαδικαςία ιταν χρονοβόρα και επίπονθ για κάποιουσ
μακθτζσ που δεν είχαν τθν ευχζρεια ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και ςυνακόλουκα και ςτθ
γραφι. Και αυτοί όμωσ δεν παραιτικθκαν τθσ προςπάκειασ. Αντίκετα, απιλαυςαν τθν όλθ
διαδικαςία και επζμειναν για το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα. Κάποιοι μάλιςτα ζφτιαξαν
τθν ηωγραφιά τουσ πζντε και ζξι φορζσ ζωσ ότου να τουσ δικαιϊςει το αποτζλεςμα. Κι ζτςι
κακϊσ οι μζρεσ περνοφςαν, θ διαδικαςία δθμιουργίασ ςυνζπαιρνε τουσ μακθτζσ όλο και
περιςςότερο.

Εικόνα 5: Ζνα ζτοιμο δίφυλλο

Στο τζλοσ, ωσ επιςτζγαςμα τθσ όλθσ εργϊδουσ προςπάκειασ, ζπρεπε να γίνουν οι τίτλοι
αρχισ και κάποιεσ ηωγραφιζσ, να γραφτοφν τα ονόματα των μακθτϊν και όλα αυτά να
διακοςμθκοφν. Μοίραςαν, λοιπόν, οι μακθτζσ τισ δουλειζσ που ζπρεπε να γίνουν και
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ξεκίνθςαν τθ διαδικαςία από τθν αρχι. Ράλι αναηιτθςαν ςτο διαδίκτυο ηωγραφιζσ και
πφλεσ και ζγιναν από τθν αρχι τα πρωτογράμματα και οι γραμματοςειρζσ.

Εικόνα 6: Το αρχικό δίφυλλο

Εικόνα 7: Ζνα ακόμθ δίφυλλο

Μόλισ όλα τα χαρτιά ιταν ζτοιμα, τα παραδϊςαμε ςτουσ μουςειοπαιδαγωγοφσ με
τελικό προοριςμό το εργαςτιριο ςυντιρθςθσ χάρτινων αντικειμζνων του Μουςείου. Εκεί το
εξειδικευμζνο προςωπικό του μουςείου ανζλαβε να «δζςει» τισ δθμιουργίεσ των μακθτϊν
ςε κϊδικα κατά το βυηαντινό τρόπο βιβλιοδεςίασ. Η όλθ διαδικαςία (από τθν προετοιμαςία
των φφλλων μζχρι τθν τοποκζτθςθ των πινακίδων και τθ διακόςμθςι τουσ) τεκμθριϊκθκε
φωτογραφικά.

Εικόνα 8: Βιβλιοδεςία ςτο
μουςείο

Με το φωτογραφικό υλικό από τθν παραπάνω διαδικαςία δθμιουργικθκε μια
αναλυτικι παρουςίαςθ των φάςεων καταςκευισ ενόσ χειρόγραφου κϊδικα. Στισ 25/6/13 οι
μουςειοπαιδαγωγοί επιςκζφτθκαν το ςχολείο, πρόβαλαν τθν παραπάνω παρουςίαςθ ςτθν
ομάδα και απάντθςαν ςτισ ερωτιςεισ των μακθτϊν. Τζλοσ, παρζδωςαν τον ολοκλθρωμζνο
πια κϊδικα με τισ δθμιουργίεσ των παιδιϊν και βιβλιοδετθμζνο από το εργαςτιριο
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ςυντιρθςθσ του ΒΧΜ. Ο κϊδικασ πλζον ανικει ςτθ βιβλιοκικθ του Γυμναςίου-Λυκείου
Αυλϊνασ.

Εικόνα 9: Η παρουςίαςθ του
ζτοιμου Βυηαντινοφ Κϊδικα

Εικόνα 10: Ξεφυλλίηοντασ το
Βυηαντινό Κϊδικα

Τζλοσ, ακολοφκθςε θ καταγραφι του προγράμματοσ και των δραςτθριοτιτων από τισ
υπεφκυνεσ κακθγιτριεσ ςε ςυνεργαςία με τουσ μουςειοπαιδαγωγοφσ.
Χρονικό διάςτημα δράςησ:
Από 20 Ιανουαρίου ζωσ 26 Ιουνίου 2013

Αξιολόγθςθ
Οι μακθτζσ αξιολόγθςαν τθν όλθ ςυνεργαςία μζςα από ςυηιτθςθ που ζγινε μετά τθν
ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ.
Πςον αφορά τουσ κακθγθτζσ και τουσ μουςειοπαιδαγωγοφσ, κερδίςαμε πολλζσ
όμορφεσ εικόνεσ. Η ανατροφοδότθςθ που μασ δινόταν κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ
από τουσ μακθτζσ ιταν πραγματικά κινθτιρια δφναμθ για να προςπακιςουμε για κάτι
παραπάνω.
Για το ΒΧΜ αποτζλεςε μοναδικι εμπειρία και ςίγουρα θ αρχι μιασ ςχζςθσ με το
ςχολείο και τουσ ςυγκεκριμζνουσ εκπαιδευτικοφσ που το υπθρετοφν. Η κετικι ανταπόκριςθ
των μακθτϊν κακϊσ και το «τελικό προϊόν» (θ δθμιουργία του χειρόγραφου κϊδικα)
δθμιουργεί ςτο προςωπικό του Γραφείου Εκπαιδευτικϊν Ρρογραμμάτων του ΒΧΜ τθν
προςδοκία για τθν περαιτζρω ςυνζχεια και εξζλιξθ του προγράμματοσ.
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Θετικά
Οι μακθτζσ ιρκαν ςε επαφι με το Βυηαντινό και Χριςτιανικό Μουςείο και
εντυπωςιάςτθκαν από τα εκκζματά του. Οι περιςςότεροι από αυτοφσ δεν είχαν επιςκεφτεί
ποτζ τουσ το μουςείο και μετά από τθ δράςθ μασ αυτι εξεδιλωςαν τθν επικυμία τουσ,
μετά τθν αποφυλάκιςι τουσ, να το επιςκεφτοφν και «εκτόσ των τειχϊν» και να καυμάςουν
όλα τα εκκζματα από κοντά.
Δυςκολίεσ
Η υλοποίθςθ του προγράμματοσ είχε κάποια δυςκολία που ςυνίςτατο κυρίωσ ςε ό,τι
αφορά τθ ςφςταςθ τθσ ομάδασ, θ οποία δεν ιταν ςτακερι λόγω των δικαςτθρίων ι των
μεταγωγϊν που ςθμειϊκθκαν και είχε ωσ αποτζλεςμα τθ μθ φυςικι παρουςία όλων των
μακθτϊν ςε όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ.
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