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Συμμετζχοντεσ 
 

Σχολείο:  30Ο Δθμοτικό Σχολείο Βόλου 

Τάξη / Τμήμα:  Αϋ 

Αριθμόσ μαθητών: 18 

Αριθμόσ παλιννοςτοφντων / αλλοδαπών μαθητών: 3 

Χώρεσ προζλευςησ των παλιννοςτοφντων/αλλοδαπών μαθητών: Αλβανία, 

Βουλγαρία 

Προφίλ τησ τάξησ: Οι μακθτζσ που πιραν μζροσ ςτο πρόγραμμα είναι τθσ Αϋ τάξθσ 

και ωσ εκ τοφτου δεν γνϊριηαν κατά τθν ζναρξθ του προγράμματοσ να γράφουν. 

Από τουσ αλλοδαποφσ μακθτζσ ο ζνασ γνϊριηε να μιλάει αρκετά καλά ελλθνικά, ενϊ 

οι άλλοι δφο πολφ λίγο. Αρχικά υπιρξε ζνα αρνθτικό κλίμα για τουσ αλλοδαποφσ 

μακθτζσ από μικρι ομάδα μακθτϊν. Ωςτόςο, αυτό ανατράπθκε πολφ γριγορα 

κακϊσ όλοι οι μακθτζσ, Ζλλθνεσ και αλλοδαποί, βρικαν το ρόλο και τθ κζςθ τουσ 

ςτο ςφνολο τθσ τάξθσ. Ρόλοσ που για τουσ αλλοδαποφσ ενιςχφκθκε από τθ 

ςυμμετοχι τόςο των ίδιων όςο και των γονζων τουσ ςε εκπαιδευτικά προγράμματα 

του ςχολείου.  

 

Όνομα εκπαιδευτικοφ: Ελπινίκθ Παναγιωτίδου 

 

Μουςείο: Μουςείο Πλινθοκεραμοποιίασ Τςαλαπάτα (Δίκτυο Θεματικϊν 

Σεχνολογικϊν Μουςείων του Πολιτιςτικοφ Ιδρφματοσ Ομίλου Πειραιϊσ). 

 

Συλλογή ή αντικείμενα που ζγιναν αντικείμενα διαπραγμάτευςησ: Σο Μουςείο 

Σςαλαπάτα είναι ζνα μνθμείο του βιομθχανικοφ παρελκόντοσ του Βόλου. 

Παρουςιάηει με πραγματικά υποδειγματικό τρόπο τουσ πρωτοποριακοφσ, για τθν 

εποχι του, χϊρουσ και τθν λειτουργία του εργοςταςίου που καταςκεφαηε τοφβλα 

και κεραμίδια. Σα παιδιά λοιπόν ξεναγικθκαν και ενθμερϊκθκαν για τον τρόπο 

λειτουργίασ του εργοςταςίου κακϊσ και για τα προϊόντα που παράγονταν. 

 

Διαπολιτιςμική δυναμική που διακρίνεται ςτα ςυγκεκριμζνα αντικείμενα: Κακϊσ θ 

κατοικία αποτελεί πολιτιςμικό και πολιτιςτικό ςτοιχείο κάκε λαοφ, το αντικείμενο 

του μουςείου αποτζλεςε αφορμι για τθν προςζγγιςθ, γνωριμία και αποδοχι, 

ςτοιχείων τθσ κουλτοφρασ των αλλοδαπϊν μακθτϊν μασ. 

  

Όνομα εκπροςώπου του μουςείου: Κωνςταντίνα Δαμιανάκου 
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Στόχοι 
 

Γνωςτικοί: Να γνωρίςουν τα παιδιά τα υλικά με τα οποία οι άνκρωποι 

καταςκεφαηαν και καταςκευάηουν τισ κατοικίεσ τουσ τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτα 

διάφορα μζρθ του κόςμου, τον τρόπο καταςκευισ, τουσ λόγουσ επιλογισ του κάκε 

υλικοφ, τθ χριςθ του, τθν εξζλιξθ ςτθν τεχνολογία και πϊσ αυτι επθρζαςε τον 

άνκρωπο. 

 

Παιδαγωγικοί - ςυναιςθηματικοί: Σα παιδιά να μάκουν να εργάηονται ςε 

ομάδεσ (ςυνεργατικι μάκθςθ), να αναπτφξουν δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ, αποδοχισ 

του «άλλου», αλλθλεγγφθσ και ςεβαςμοφ. Να αποκτιςουν εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό 

τουσ και ςτουσ ςυνεργάτεσ – ςυμμακθτζσ τουσ.  

 

 

Σφνδεςθ με Πρόγραμμα Σπουδών 
 

Σο αντικείμενο του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ άπτεται των Α.Π.. 

(Αναλυτικό Πρόγραμμα πουδϊν) και Δ.Ε.Π..Π.. (Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο 

Προγραμμάτων πουδϊν) τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κακϊσ αποτελεί τθ 

κεματικι ενότθτα «Σο ςπίτι μου» τθσ Μελζτθσ Περιβάλλοντοσ τθσ Αϋ τάξθσ.  

 

 

Δράςεισ 
 

Η εναςχόλθςι μασ με το πρόγραμμα ξεκίνθςε με τθν ενθμερωτικι θμερίδα 

«χολικζσ επιςκζψεισ ςε μουςεία ςτο πλαίςιο τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ», 

που παρακολουκιςαμε ςτο Μουςείο Βυηαντινοφ Πολιτιςμοφ τθσ Θεςςαλονίκθσ τθν 

01-12-12, και ολοκλθρϊκθκε με τθ λιξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ. τθν ενθμερωτικι 

θμερίδα ζγινε και θ πρϊτθ γνωριμία με τθν εκπρόςωπο του μουςείου. 

Ακολοφκθςαν ςυναντιςεισ προκειμζνου να ςχεδιάςουμε το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, να το προςαρμόςουμε ςτισ ανάγκεσ των ςυγκεκριμζνων μακθτϊν, να 

αποφαςίςουμε τισ δραςτθριότθτεσ και τισ δράςεισ.  

Παίρνοντασ αφορμι από τθν ενότθτα του ςχολικοφ βιβλίου τθσ Μελζτθσ 

Περιβάλλοντοσ «Σο ςπίτι μου», ζγινε γνωριμία των παιδιϊν πρϊτα με τα ςπίτια που 

ζχουν ςτον άμεςο περίγυρο τθσ γειτονιάσ τουσ. Κατόπιν, αςχολθκικαμε με τισ 

μορφζσ οικιϊν που ζχουμε ςτον ελλαδικό χϊρο, τα υλικά που χρθςιμοποιικθκαν 

και χρθςιμοποιοφνται, τθν εξζλιξι τουσ χρονικά και αιςκθτικά. τθ διδαςκαλία 

αξιοποιικθκαν οι νζεσ τεχνολογίεσ με τθ χριςθ το λογιςμικοφ kidspiration για τθ 
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δθμιουργία εννοιολογικοφ χάρτθ προκειμζνου να ανιχνευτοφν οι πρότερεσ γνϊςεισ 

των παιδιϊν.  

Επεκτείνοντασ, γνωρίςαμε κατοικίεσ από διάφορα μζρθ του κόςμου με 

ιδιαίτερθ αναφορά ςτισ χϊρεσ των αλλοδαπϊν μακθτϊν μασ αξιοποιϊντασ το 

διαδίκτυο και άλλεσ πθγζσ, όπωσ τουσ γονείσ των μακθτϊν, Ελλινων και 

αλλοδαπϊν.  

 

   
 

  
 

 

Εικόνεσ 1-2-3. Μακθτικζσ ηωγραφιζσ 
με κατοικίεσ από διάφορα μζρθ του 
κόςμου. 
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τθ ςυνζχεια, επιςκζφτθκε τθν τάξθ θ μουςειοπαιδαγωγόσ και ενθμζρωςε τα 

παιδιά για το Μουςείο Πλινκοκεραμοποιίασ Σςαλαπάτα. Ακολοφκθςε επίςκεψθ 

των παιδιϊν ςτο Μουςείο. Ζγινε ξενάγθςθ, ενθμζρωςθ για τα προϊόντα (κεραμίδια, 

τοφβλα) του μουςείου και παιχνίδι ρόλων εμπνευςμζνο από το παραμφκι «Σα τρία 

γουρουνάκια».  

 

 
 

 

  
 

 

 
 

Εικόνεσ 4-5-6. Παίηουμε μζςα το μουςείο. 
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Αργότερα, αλλοδαποί γονείσ επιςκζφτθκαν το ςχολείο και μίλθςαν και 

παρουςίαςαν ςτα παιδιά τον τρόπο που οικοδομοφςαν ςτισ περιοχζσ τουσ, τα υλικά 

που χρθςιμοποιοφςαν, τθ μορφι των ςπιτιϊν. 

Ακολοφκθςε δεφτερθ επίςκεψθ ςτο μουςείο, όπου τα παιδιά ζγιναν τα ίδια 

κτίςτεσ και καταςκεφαςαν τοφβλα και κεραμίδια και μια μικρογραφία οικίασ. 

  
 

 

 

το πλαίςιο τθσ παρουςίαςθσ του προγράμματοσ ςτο τζλοσ τθσ χρονιάσ,  

ακολοφκθςε δραματοποίθςθ ςτο χϊρο του ςχολείου με κεατρικό δρϊμενο. 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ ακολουκικθκε θ ομαδοςυνεργατικι 

μζκοδοσ, κακϊσ ςτόχοσ ιταν θ ανάπτυξθ ςτάςεων και δεξιοτιτων ςυνεργαςίασ, 

αλλθλεγγφθσ, ςεβαςμοφ και αποδοχισ μεταξφ των μακθτϊν.  

Χρθςιμοποιικθκαν βιβλία με ςχετικό περιεχόμενο, το διαδίκτυο και 

εκπαιδευτικό λογιςμικό. 

 

 

Εικόνεσ 7-8. Χτίηοντασ μαηί. 

Εικόνεσ 9-10. Καταςκευάηουμε ςπίτια από πθλό ςτο ςχολείο. 
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Δράςη με ςαφή διαπολιτιςμικό χαρακτήρα 

Μία από τισ δραςτθριότθτεσ που ζγινε ςτο πλαίςιο του μακιματοσ τθσ γλϊςςασ 

αφοροφςε ςτθν ανάπτυξθ λεξιλογίου ςχετικά με τα υλικά οικοδόμθςθσ και τισ 

ονομαςίεσ κατοικιϊν. Σο λεξιλόγιο παρουςιάςτθκε παράλλθλα και ςτισ γλϊςςεσ των 

αλλοδαπϊν μακθτϊν μασ με ανάλογεσ καρτζλεσ και φωτογραφίεσ. Εκτόσ του ότι τα 

παιδιά ιρκαν ςε επαφι με τισ «άλλεσ» γλϊςςεσ, θ προβολι τθσ μθτρικισ γλϊςςασ 

τόνωςε και ενίςχυςε το ςυναίςκθμα αυτοεκτίμθςθσ των αλλοδαπϊν μακθτϊν. 

 

 

    

    
 

 

 

 

Αξιολόγθςθ 
 

Η αξιολόγθςθ ζγινε μζςω των καταςκευϊν, των κειμζνων και των ηωγραφιϊν 

που ζκαναν τα παιδιά κακϊσ και με φφλλο αξιολόγθςθσ. Η παιγνιϊδθσ μορφι και θ 

διαδραςτικότθτα που είχε το όλο πρόγραμμα ζκανε τα παιδιά να ςυμμετάςχουν με 

κζφι και να αποκομίςουν γνϊςεισ και ςτάςεισ με ευχάριςτο και αβίαςτο τρόπο. 

Οι εκπαιδευτικοί, μζςω τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ, βρικαμε τρόπουσ 

και εργαλεία αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων - ηθτθμάτων που προκφπτουν ςε τάξεισ 

με κάποιο ποςοςτό αλλοδαπϊν μακθτϊν. 

Προβλιματα αντιμετωπίςαμε ςτθν υλικοτεχνικι υποςτιριξθ του προγράμματοσ 

(φωτοτυπίεσ, πλαςτικοποιιςεισ, αγορά βιβλίων, παραμυκιϊν, παηλ, κ.α.), κακϊσ 

δεν υπιρχε οικονομικι ςτιριξθ από το πρόγραμμα. 

Εικόνεσ 11-12-13-14. Λεξιλόγιο ςχετικά με τα υλικά οικοδόμθςθσ και 
τισ ονομαςίεσ κατοικιϊν ςτισ μθτρικζσ γλϊςςεσ των μακθτϊν. 


