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Συμμετζχοντεσ 
 

Σχολείο: 32ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 

Τάξθ: Γϋ  

Αρικμόσ μακθτών:19   

Αρικμόσ  αλλοδαπών μακθτών: 16 

Χώρεσ προζλευςθσ των  αλλοδαπών μακθτών: Αίγυπτοσ, Αλβανία, Βουλγαρία, 

Πολωνία, υρία, Ρουμανία, Ρωςία. 

Προφίλ τθσ τάξθσ: Όλα τα παιδιά τθσ τάξθσ επικοινωνοφν και εκφράηονται με άνεςθ 

ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, κακϊσ ζχουν γεννθκεί ςτθν Ελλάδα και οι γονείσ τουσ 

διαμζνουν εδϊ και αρκετά χρόνια ςτθ χϊρα μασ. Επιπλζον, παρά τθν ποικιλία ωσ 

προσ τισ χϊρεσ προζλευςθσ των μακθτϊν, δεν παρατθρείται αντιπαλότθτα οφτε και 

προςτριβζσ λόγω διαφορετικισ καταγωγισ.  

 

Όνομα εκπαιδευτικοφ: Δάφνθ Ακαναςίου 

 

Μουςείο: Μουςείο Κυκλαδικήσ Τζχνησ 

Συλλογι ι εκκζματα που ζγιναν αντικείμενα διαπραγμάτευςθσ: τθ υλλογι 

Αρχαίασ Ελλθνικισ Σζχνθσ επιλζχκθκαν αγγεία που απεικονίηουν κεοφσ και ιρωεσ 

κακϊσ και άλλα αντικείμενα ωσ ςφμβολα των κεϊν (π.χ. το ειδϊλιο περιςτεριοφ ωσ 

ςφμβολο τθσ κεάσ Αφροδίτθσ). 

Διαπολιτιςμικι δυναμικι που διακρίνεται ςτα ςυγκεκριμζνα αντικείμενα: Σα παιδιά 

ςτα ςυγκεκριμζνα αντικείμενα αναγνϊριςαν κεοφσ, ιρωεσ και τα ςφμβολά τουσ. 

Παράλλθλα, ζγινε ςφγκριςθ με τουσ κεοφσ από τισ χϊρεσ προζλευςθσ των μακθτϊν. 

Αναφζρκθκαν ομοιότθτεσ και διαφορζσ ωσ προσ τισ ιδιότθτεσ και τα ςφμβολα των 

κεϊν. 

 

Όνομα μουςειοπαιδαγωγοφ: Ελζνθ Μάρκου  

 

 

Στόχοι 
Οι μακθτζσ :  

 

 Να γνωρίςουν τουσ κεοφσ τθσ ελλθνικισ μυκολογίασ και τα ςφμβολα που 

ζχουν.  

 Να γνωρίςουν τουσ κεοφσ τθσ χϊρασ από τθν οποία προζρχονται κακϊσ και 

εκείνουσ των  ςυμμακθτϊν τουσ.  
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 Να ςυγκρίνουν και να βρουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ ανάμεςα ςτουσ κεοφσ 

και τα ςφμβολά τουσ από όλεσ τισ χϊρεσ καταγωγισ τουσ, ϊςτε να 

διαπιςτϊςουν τισ κοινζσ ανάγκεσ των ανκρϊπων και τον τρόπο με τον οποίο 

μεταφζρονταν τα ικθ, τα ζκιμα και οι νοοτροπίεσ ςτισ γείτονεσ χϊρεσ.  

 Να εμπλουτίςουν τθν αιςκθτικι τουσ καλλιζργεια, γνωρίηοντασ τα εκκζματα 

του μουςείου.  

 Να εξαςκιςουν τθν παρατθρθτικότθτά τουσ.  

 Να ςυμμετάςχουν ςε ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ.  

 Να εκφραςτοφν κινθτικά  και καλλιτεχνικά αναπτφςςοντασ τισ δθμιουργικζσ 

τουσ ικανότθτεσ.  

 Να χρθςιμοποιιςουν τθ φανταςία τουσ.  

 Να εξοικειωκοφν με το μουςειακό χϊρο και να μάκουν πϊσ να περιθγοφνται 

και να ςυμπεριφζρονται ςε αυτόν.   

 Να ιςχυροποιιςουν τουσ δεςμοφσ τουσ με το ςχολείο και το μουςείο.  

 Να μάκουν να προςανατολίηονται και να ςχθματίηουν χάρτεσ. 

 

 

Σφνδεςη με το Πρόγραμμα Σπουδών 
 

Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο εκπονιςαμε και θ επίςκεψι μασ ςτο 

Μουςείο Κυκλαδικισ Σζχνθσ ςυνδζεται άμεςα με το μάκθμα τθσ Λςτορίασ τθσ Γϋ 

τάξθσ. Σα παιδιά για πρϊτθ φορά ειςάγονται ςτον κόςμο τθσ ελλθνικισ 

μυκολογίασ, ςτον κόςμο των κεϊν. Γνωρίηουν τα κατορκϊματα και τισ 

αδυναμίεσ τουσ. Μαγεφονται και τουσ αγαποφν.  

 

Δράςεισ 
 

1. Παρακολοφκθςθ τθσ θμερίδασ «χολικζσ επιςκζψεισ ςε μουςεία ςτο πλαίςιο 

τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ» που πραγματοποιικθκε ςτισ 19/01/2013 

ςτο ξενοδοχείο ΣΛΣΑΝΛΑ. τθν θμερίδα ζγινε και θ γνωριμία με τθν 

αρχαιολόγο - μουςειοπαιδαγωγό Ελζνθ Μάρκου. το πλαίςιο τθσ ςυηιτθςθσ 

κάναμε ζναν ςφντομο και ενδεικτικό ςχεδιαςμό των δραςτθριοτιτων που κα 

υλοποιοφνταν κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ.  

2. Μετά τθν πρϊτθ γνωριμία με τθν Ελζνθ Μάρκου υπιρξε ςυχνι τθλεφωνικι 

και θλεκτρονικι επικοινωνία, θ οποία αφοροφςε και ςτθν καλφτερθ 

οργάνωςθ του πρότηεκτ αλλά και ςτθν ανταλλαγι υλικοφ. Κακϊσ το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ςχεδιάςαμε περιελάμβανε κεοφσ και από 

άλλεσ χϊρεσ, χρειάςτθκε να ςυγκεντρϊςουμε και να οργανϊςουμε τόςο τισ 
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πλθροφορίεσ που ζφεραν τα παιδιά ςχετικά με τουσ κεοφσ τθσ μυκολογίασ 

τθσ χϊρασ τουσ όςο και τισ δικζσ μασ, ςφμφωνα με τθν υπάρχουςα 

βιβλιογραφία και τισ πθγζσ ςτο διαδίκτυο. υγκεκριμζνα, εκτόσ από το 

δωδεκάκεο ςυγκεντρϊκθκαν πλθροφορίεσ και για τουσ παρακάτω 

κεοφσ/ςφμβολα αναλόγωσ με τθ χϊρα προζλευςθσ των μακθτϊν:  

 

 Αλβανία:  

1. Ηεοφςι (Δίασ) 

2. Αφροβίτα (Αφροδίτθ)  

3. Δωδϊνα  (ςυνδζεται με το λατρευτικό κζντρο του Δία και τθσ  Διϊνθσ) 

  

 Βουλγαρία:  

1. Ηαγρζασ (κεόσ Διόνυςοσ) ωσ μορφι του κάτω κόςμου.   

2. τθ ςθμερινι παράδοςθ τθσ Βουλγαρίασ επιβιϊνουν αρχαίοι Ζλλθνεσ 

κεοί και ζχουν βρεκεί αγαλματάκια που τουσ απεικονίηουν (π.χ. του 

Δία, του Πάνα κ.λ.π.)  

 

 υρία: 

1. Αςςοφρ (προςτάτθσ τθσ πόλθσ Αςςυρίασ, φίλοσ και προςτάτθσ του 

λαοφ κακϊσ και όλων των βαςιλζων τθσ Αςςυρίασ. Ζδωςε το όνομα 

ςτθ ςθμερινι χϊρα και τουσ κατοίκουσ τθσ) 

2. Αςτάρτθ ι Λςτάρ ι Λνάννα (κεά τθσ κυριαρχίασ, του πολζμου, του 

ζρωτα και τθσ γονιμότθτασ. φμβολό τθσ το περιςτζρι) 

3. Άνου (κεόσ των ουρανϊν, από τθ λζξθ αν που ςθμαίνει ουρανόσ) 

 

 Αίγυπτοσ 

1. Ρα (κεόσ Ιλιοσ και βαςιλιάσ όλων των κεϊν και των ανκρϊπων τθσ 

Αιγφπτου)  

2. Άνουβισ (κεόσ των νεκρϊν και του Κάτω κόςμου) 

3. Όςιρισ (κεόσ τθσ φφςθσ και των νεκρϊν) 

4. Μςιδα (κεά τθσ μαγείασ, ςφηυγοσ του Όςιρι) 

 

 λαβικι μυκολογία: Ρωςία- Πολωνία- Ρουμανία 

1. Βζλεσ (κεόσ του εμπορίου, των κτθνοτρόφων και των αγροτϊν) 

2. Γιαρίλο (κεότθτα τθσ γονιμότθτασ, τθσ άνοιξθσ και τθσ νεότθτασ) 

3. Ηάρια (κεά τθσ ομορφιάσ που ςχετίηεται με τθν αυγι)  

4. Μορζνα (κεότθτα του χειμϊνα και του κανάτου)  

5. Νταηβόγ (κεότθτα του ιλιου) 
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6. Περοφν (κεόσ των καταιγίδων, λατρευόταν κυρίωσ από τουσ Ρϊςουσ)  

7. βάρογκ (κεόσ τθσ φωτιάσ. Λατρευόταν ςτθν Πολωνία και ςφμβολά 

του ιταν ο φτερωτόσ δράκοσ)  

3. Αφοφ τα παιδιά είχαν πια εξοικειωκεί με το δωδεκάκεο από τα μακιματα 

και τισ δραςτθριότθτεσ που γίνονταν κατά καιροφσ ςτο μάκθμα τθσ ιςτορίασ 

και είχε ςυγκεντρωκεί το απαραίτθτο υλικό για τουσ κεοφσ από τισ χϊρεσ 

προζλευςθσ των μακθτϊν, ορίςαμε τθν θμζρα επίςκεψθσ και γνωριμίασ τθσ 

μουςειοπαιδαγωγοφ με τα παιδιά. Ζτςι, τθν Σρίτθ, 16 Απριλίου 2013, θ 

Ελζνθ Μάρκου ιρκε ςτο ςχολείο μασ. Μετά τθν ειςαγωγικι ςυηιτθςθ ζγινε 

προβολι (με power point) του προγράμματοσ του μουςείου «Μάκε για τουσ 

κεοφσ και βρεσ ποφ κρφβονται μζςα ςτο Μουςείο», θ οποία προςαρμόςτθκε 

ςτο εκπαιδευτικό μασ πρόγραμμα και εμπλουτίςτθκε και με τισ εικόνεσ και 

πλθροφορίεσ για τουσ κεοφσ των άλλων μυκολογιϊν.  

4. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ παρουςίαςθσ, ακολοφκθςε ςυηιτθςθ και δϊςαμε 

ςτα παιδιά εικόνεσ από αγγεία, τα οποία βρίςκονται ςτο μουςείο και πάνω 

τουσ απεικονίηονται κεοί με τα ςφμβολά τουσ. Ζπειτα ςε χαρτί του μζτρου τα 

παιδιά κόλλθςαν χάρτεσ τθσ Ελλάδασ, των Βαλκανίων, τθσ Ρωςίασ, τθσ Αςίασ 

και τθσ βορείου Αφρικισ ςφμφωνα με τθ γεωγραφικι τουσ κζςθ. ε αυτόν 

τον «μυκολογικό χάρτθ» ζνωςαν τισ εικόνεσ με τον τόπο ι τον μφκο που 

ταίριαηε. Ζπειτα για να ςυμπλθρϊςουν τον χάρτθ, τα παιδιά πρόςκεςαν 

λζξεισ, ριματα, ι οτιδιποτε άλλο ςχετιηόταν με τθ μυκολογία, τόςο τθν 

ελλθνικι, όςο και των λοιπϊν χωρϊν. Αξιοςθμείωτο είναι το ότι κάκε παιδί 

δεν περιορίςτθκε ςτθ χϊρα καταγωγισ του, αλλά επεκτάκθκε ςε όποιον κεό 

του είχε κάνει μεγαλφτερθ εντφπωςθ.  

 

                               

Εικόνα 1: Προετοιμάηοντασ 
το χάρτθ 

 

Εικόνα 2: Δουλεφοντασ 
για το χάρτθ 
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5. Κακϊσ θ παραπάνω δραςτθριότθτα κάλυψε όλο τον χρόνο τθσ επίςκεψθσ 

τθσ μουςειοπαιδαγωγοφ ςτθν τάξθ, αφιςαμε για τισ επόμενεσ θμζρεσ τισ 

καρτζλεσ - παιχνίδι του Μουςείου Κυκλαδικισ Σζχνθσ. Αυτζσ τισ ζκοψαν τα 

παιδιά, τισ πζραςαν ςε κορδονάκι και τισ κρζμαςαν ςτον λαιμό και ςτο χζρι 

τουσ, φτιάχνοντασ με αυτόν τον τρόπο μικρά απλά κοςμιματα.   

 

      
 

 

Εικόνα 3: Ο μυκολογικόσ χάρτθσ 

 

Εικόνα 4: Φτιάχνοντασ τισ καρτζλεσ-
κοςμιματα 

 

Εικόνα 5: Οι δικζσ μου καρτζλεσ 
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6. Σθ Δευτζρα, 27 Μαΐου 2013, επιςκεφτικαμε το Μουςείο Κυκλαδικισ Σζχνθσ. 

Αφοφ κάκε παιδί πιρε το ζντυπο με δραςτθριότθτεσ  με τίτλο «Μάκε για 

τουσ κεοφσ και βρεσ ποφ κρφβονται μζςα ςτο Μουςείο», περιθγθκικαμε 

ςτθν ζκκεςθ «Μία ιςτορία με εικόνεσ»  ςτον 2ο όροφο του μουςείου 

ψάχνοντασ να βροφμε τα αγγεία ι τα ςφμβολα των κεϊν που απεικονίηονταν 

πάνω ςε αυτά. Λδιαίτερθ εντφπωςθ ζκανε ςτα παιδιά θ ζκκεςθ «Σκθνζσ από 

τθν κακθμερινι ηωι ςτθν αρχαιότθτα» ςτον 4ο όροφο με τα αντικείμενα από 

τθν κακθμερινι ηωι των αρχαίων Ελλινων. Θ επίςκεψι μασ ςε αυτι δεν 

ιταν προγραμματιςμζνθ αλλά προζκυψε, κακϊσ τα παιδιά μπόρεςαν να 

καταλάβουν τον τρόπο με τον οποίο οι αρχαίοι Ζλλθνεσ είχαν εντάξει τθ 

λατρεία των κεϊν ςτθν κακθμερινότθτά τουσ. Σζλοσ, για τουσ ίδιουσ λόγουσ, 

κλείνοντασ τθν επίςκεψι μασ ςτο μουςείο, παρακολουκιςαμε ςε 

βιντεοπροβολι τθ ηωι του Λζοντα, ενόσ Ακθναίου από τθ ςτιγμι τθσ 

γζννθςισ του ζωσ τον κάνατό του. 

 

  
 

 

 

  
 

 

Εικόνα 6: Μακαίνουμε για τα 
παιχνίδια των αρχαίων Ελλινων 

 

Εικόνα 7: Αναηθτϊντασ τουσ κεοφσ 

 

Εικόνα 8: Ανακαλφπτω με 
κακοδιγθςθ 

 

Εικόνα 9: υμπλθρϊνοντασ το 
Φφλλο εργαςίασ 
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7. Μετά τθν εκπαιδευτικι επίςκεψι μασ ςτο μουςείο, από τισ 3 ωσ τισ 10 

Λουνίου 2013 τα παιδιά αςχολικθκαν με τθν καταςκευι ενόσ επιτραπζηιου 

παιχνιδιοφ μυκολογίασ. Οι μακθτζσ, μετά από ψθφοφορία, του ζδωςαν το 

όνομα «Κεϊκό φιδάκι». Αφοφ τα παιδιά ολοκλιρωςαν το παιχνίδι τουσ, 

μπόρεςαν και το ζπαιξαν τθν τελευταία εβδομάδα τθσ ςχολικισ χρονιάσ. 

 

Σο παιχνίδι περιλαμβάνει:  

 οδθγίεσ χριςθσ  

 πιόνια (φτιαγμζνα από τα παιδιά) 

 μια καρτζλα - φιδάκι, τθν οποία διακόςμθςαν με τισ ηωγραφιζσ τουσ 

 ερωτιςεισ ςχετικζσ με τουσ κεοφσ όλων των χωρϊν και τα ςφμβολά τουσ  

 καρτζλεσ - εντολζσ, οι οποίεσ βοθκοφν ι δυςκολεφουν τουσ παίχτεσ ςτθν 

πορεία τουσ μζχρι τον τερματιςμό.  

 

Θ δράςθ «Σαξιδεφοντασ ςτον κόςμο των κεϊν» διιρκεςε περίπου 3 μινεσ (από 

αρχζσ Απριλίου ζωσ 12 Λουνίου 2013) με κάποια κενά λόγω των διακοπϊν του 

Πάςχα. Χρθςιμοποιικθκαν τεχνικζσ τθσ ομαδοςυνεργατικισ διδαςκαλίασ, τθσ 

κφελλασ ιδεϊν, τθσ παρατιρθςθσ αλλά και τθσ βιωματικισ μάκθςθσ. Οι μακθςιακοί 

πόροι, αν και αναφζρονται ςτισ επιμζρουσ δράςεισ, επιγραμματικά είναι: 

 διαδίκτυο 

 παρουςίαςθ power point, θ οποία οργανϊκθκε από τθ  

μουςειοπαιδαγωγό 

 εικόνεσ αγγείων 

 χάρτεσ 

 φωτογραφίεσ από τα εκκζματα του μουςείου 

 βιβλία (Μφκοι απ’ όλον τον κόςμο, Παγκόςμια εικονογραφθμζνθ 

Μυκολογία - Εκδόςεισ Ερευνθτζσ, Ελλθνικι Μυκολογία τθσ Εκδοτικισ 

Ακθνϊν) 

 

             

Εικόνα 11: Ερωτιςεισ 
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Εικόνα 10: Σο «κεϊκό φιδάκι» 

 

Εικόνα 12, 13, 14, 15: Εντολζσ, Πιόνια, Φτιάχνοντασ το «κεϊκό φιδάκι», Σο «κεϊκό φιδάκι» ολοκλθρωμζνο 
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Αξιολόγηςη 
 

Σα παιδιά ςτο ςφνολό τουσ βρικαν πολφ ενδιαφζρον το όλο πρόγραμμα. 

Εντυπωςιάςτθκαν από τθ γνωριμία τουσ με μια αρχαιολόγο, θ οποία μάλιςτα 

μπόρεςε να τουσ λφςει και γενικότερεσ απορίεσ που αφοροφςαν τθ μυκολογία αλλά 

και τθν επιςτιμθ τθσ αρχαιολογίασ.  

Κακϊσ θ μετακίνθςθ προσ και από το μουςείο ιταν δωρεάν χάρθ ςτθ χορθγία 

τθσ Δράςθσ 9, οι μακθτζσ (παιδιά οικονομικϊν μεταναςτϊν, κατά κφριο λόγο, με 

χαμθλζσ  οικονομικζσ δυνατότθτεσ) ευχαριςτικθκαν ιδιαίτερα τθν επίςκεψι τουσ 

ςτο μουςείο και απόλαυςαν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ ςε αυτό.  

Δόκθκε, τζλοσ, θ ευκαιρία ςτα παιδιά να βγουν από τα ςτενά πλαίςια του 

μακιματοσ, να ςυνεργαςτοφν μεταξφ τουσ κακϋόλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ 

και κυρίωσ να γνωρίςουν το πάνκεον τθσ Ελλάδασ αλλά  και άλλων χωρϊν. Οι 

μακθτζσ επιςιμαναν τα κοινά ςτοιχεία και τισ ομοιότθτζσ των κεοτιτων ακόμθ και 

ανάμεςα ςε διαφορετικζσ χϊρεσ. Με αυτό τον τρόπο ςυνειδθτοποίθςαν ότι δεν ζχει 

ςθμαςία θ προζλευςθ, το χρϊμα ι θ κρθςκεία, όςο ο ςεβαςμόσ ςτον άλλο και θ 

ιςάξια ςυμμετοχι μζςα ςε μια ομάδα.  

 

 

 

 

 


