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 Συμμετζχοντεσ 
 

Σχολείο: 150ο δημοτικό ςχολείο Αθηνών 

Τάξη / Τμήμα: Δ1, Δ2 

Αριθμόσ μαθητών: 30 

Αριθμόσ παλιννοςτοφντων / αλλοδαπών μαθητών: 24 

Χώρεσ προζλευςησ των παλιννοςτοφντων / αλλοδαπών μαθητών: Αλβανία, Γεωργία, 

Πολωνία, Ρουμανία, Ινδονθςία, Φιλιππίνεσ, Μπαγκλαντζσ, Αφγανιςτάν, υρία, 

Αίγυπτοσ. 

Προφίλ τησ τάξησ: Όλα τα παιδιά ζχουν γεννθκεί ςτθν Ελλάδα, γνωρίηουν αρκετά 

καλά τθν ελλθνικι γλϊςςα , τα περιςςότερα είναι μαηί από τθν πρϊτθ δθμοτικοφ 

και θ ςυνεργαςία τουσ είναι καλι. 

 

Όνομα εκπαιδευτικών: Ζϊθ Πράςςα και Κωνςταντίνοσ Λάμπρθσ  

 

Μουςείο: Νομιςματικό Μουςείο Αθηνών 

 Συλλογή ή Αντικείμενα διαπραγμάτευςησ: Αρχαία νομίςματα με μυκολογικζσ 

παραςτάςεισ. Μία προκικθ νομιςμάτων με απεικονίςεισ πλαςμάτων από τθν 

ελλθνικι μυκολογία, κακϊσ και τοιχογραφίεσ ςε όλον το χϊρο του μουςείου που 

ζχουν ωσ κζμα τουσ πλάςματα τθσ ελλθνικισ μυκολογίασ. 

 

Όνομα εκπροςώπων του μουςείου: 

Σζρρυ Φουντοφλθ, Μαίρθ Φουρτοφνθ και Ελζνθ Νάκθ 

 

 

Στόχοι 
 

Οι μακθτζσ: 

 Να γνωρίςουν τουσ μφκουσ των τεράτων και τθ μεταξφ τουσ ςχζςθ. 

 Να αναπτφξουν τθν γραπτι και προφορικι ζκφραςθ. 

 Να ενιςχφςουν τθν παρατθρθτικότθτα τουσ. 

 Να μάκουν πϊσ ςυμπεριφερόμαςτε ςε ζνα μουςείο. 

 Να αςκθκοφν ςτθ ςωςτι ακρόαςθ. 

 Να αναπτφξουν τθ δθμιουργικότθτά τουσ. 

 Να κατανοιςουν πωσ οι διάφοροι πολιτιςμοί αλλθλοεπθρεάηονται. 
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Δράςεισ 
 

τισ 19/1/2013 παρακολουκιςαμε τθν θμερίδα τθσ Τποδράςθσ 9.5 

«Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ μακθτϊν» τθσ Πράξθσ «Εκπαίδευςθ Αλλοδαπϊν και 

Παλιννοςτοφντων Μακθτϊν» ςτο ξενοδοχείο Σιτάνια των Ακθνϊν με τίτλο 

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

και γνωρίςαμε τισ μουςειοπαιδαγωγοφσ του Νομιςματικοφ Μουςείου. Εκεί 

αποφαςίςαμε το κζμα τθσ εργαςίασ μασ να είναι ζξι μυκικά πλάςματα τθσ 

ελλθνικισ μυκολογίασ, κακϊσ αυτά κοςμοφν τισ τοιχογραφίεσ του Μουςείου και 

ςκεφτικαμε ότι αυτό το κζμα κα είναι πολφ ενδιαφζρον και ελκυςτικό για τουσ 

μακθτζσ. 

τισ 14/2/2013 επιςκεφκικαμε το Νομιςματικό Μουςείο, παραλάβαμε το 

εκπαιδευτικό υλικό και είχαμε και μια μικρι ξενάγθςθ ςτισ αίκουςεσ του μουςείου. 

Επίςθσ, κλείςαμε τθν επίςκεψι μασ για τισ 18/4/2013. 

 Πριν τθν επίςκεψθ εκμεταλλευτικαμε τισ ϊρεσ τθσ Ευζλικτθσ Ζϊνθσ και 

διαβάςαμε τουσ μφκουσ που περιλαμβάνονται ςτο εκπαιδευτικό υλικό του 

μουςείου, ςυηθτιςαμε γιϋ αυτοφσ και ςυμπεράναμε ότι κάποια τζρατα είχαν 

ςυγγενικζσ ςχζςεισ. Δϊςαμε ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν εξωτερικι εμφάνιςθ των 

πλαςμάτων (ομοιότθτεσ, διαφορζσ). Εκτυπϊςαμε από το διαδίκτυο εικόνεσ, τισ 

κολλιςαμε ςτθν τάξθ και τα παιδιά ζφτιαξαν τισ δικζσ τουσ ηωγραφιζσ για τθν 

καταςκευι ενόσ κολάη. 

Σθ μζρα τθσ επίςκεψθσ τα παιδιά περιθγικθκαν ςτισ αίκουςεσ του μουςείου. ε 

κάκε δωμάτιο αναηθτοφςαν τα πλάςματα, που είχαν γνωρίςει, ςτισ τοιχογραφίεσ 

ζπειτα από παρότρυνςθ των μουςειοπαιδαγωγϊν. Η ανακάλυψθ κάποιου μυκικοφ 

πλάςματοσ γινόταν αφορμι ϊςτε κάποιοι να διθγθκοφν το μφκο, να ςυηθτιςουν 

για τθν εμφάνιςι του και για τθ ςχζςθ του με τα υπόλοιπα. 

 

 

Εικόνα 1. υηιτθςθ για τα μυκικά 
πλάςματα. 
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ε μια αίκουςα υπιρχε προκικθ νομιςμάτων που απεικόνιηαν τζρατα. Σα 

παιδιά κράτθςαν ςθμειϊςεισ για το μζγεκοσ των νομιςμάτων, το υλικό από το 

οποίο ιταν φτιαγμζνα, τθ μορφι που απεικόνιηαν και τθ χϊρα από τθν οποία 

προζρχονταν. 

 

 
 

 
 

 Μετά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφιςαμε τα παιδιά να κακίςουν ςε όποια 

αίκουςα ικελαν για να ηωγραφίςουν όποιο τζρασ επικυμοφςαν βλζποντασ τισ 

τοιχογραφίεσ μυκικϊν πλαςμάτων με τισ οποίεσ είναι διακοςμθμζνο εςωτερικά το 

κτίριο του μουςείου. Με αυτιν τθ δραςτθριότθτα τελείωςε θ επίςκεψι μασ ςτο 

μουςείο.  

Εικόνα 3. Αναηιτθςθ μυκικϊν 
πλαςμάτων ςε νομίςματα. 

Εικόνα 2. Καταγραφι ςτα φφλλα 
εργαςίασ. 
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Μετά τθν επίςκεψθ, τα παιδιά καταςκεφαςαν ςελιδοδείκτεσ, ενϊ τα δφο 

τμιματα ζφτιαξαν ζνα κυκλικό παραμφκι ςτο οποίο ςυμμετείχαν όλα τα τζρατα (το 

ξεκίνθςε το Δ1, το τελείωςε το Δ2). 

Είδαμε ςτον παγκόςμιο χάρτθ ποφ βρίςκονται οι χϊρεσ που είχαν κόψει 

νομίςματα με τζρατα και αναηθτιςαμε και διαβάςαμε μφκουσ για τζρατα άλλων 

χωρϊν. Με τισ δφο τελευταίεσ δράςεισ τα παιδιά κατανόθςαν πϊσ 

αλλθλοεπθρεάηονται  και αλλθλεπιδροφν οι πολιτιςμοί.  

τισ 24/4/2013 ςε τθλεφωνικι επικοινωνία ςυμφωνιςαμε να μασ επιςκεφτοφν 

μζςα ςτον Ιοφνιο οι υπεφκυνεσ του μουςείου. Πράγματι, ςτισ 7/6/2013 

επιςκζφτθκαν το ςχολείο μασ οι εκπρόςωποι του Νομιςματικοφ Μουςείου. Σα 

παιδιά τουσ διθγικθκαν μφκουσ από άλλεσ χϊρεσ, τουσ ζδειξαν τισ καταςκευζσ τουσ 

και διάβαςαν το παραμφκι που ζγραψαν. Αυτζσ με τθ ςειρά τουσ ζδωςαν ςτα 

παιδιά ωσ ενκφμιο από ζνα φάκελο με δραςτθριότθτεσ και πλθροφορίεσ για τα 

μυκικά πλάςματα. 

 

Δράςη με ςαφή διαπολιτιςμικό χαρακτήρα 

Ο εντοπιςμόσ ςτον παγκόςμιο χάρτθ των χωρϊν ςτισ οποίεσ ανακαλφφκθκαν 

νομίςματα με τζρατα και θ γνωριμία με μφκουσ άλλων χωρϊν. 

 

 

Εικόνα 4. Ζωγραφικι απεικόνιςθ 
τεράτων από τουσ μακθτζσ μζςα ςτο 
μουςείο. 
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Αξιολόγηςη 
 

το τζλοσ του προγράμματοσ ακολοφκθςε ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ και προζκυψε 

ότι τα παιδιά ευχαριςτικθκαν τισ διάφορεσ φάςεισ του προγράμματοσ. 

Ενκουςιάςτθκαν,  κατά τθν επίςκεψι μασ, με το κτίριο του μουςείου και τισ 

τοιχογραφίεσ του. Χάρθκαν πάρα πολφ κατά τθ δθμιουργία του παραμυκιοφ, και 

όταν το διαβάςαμε ςτθν τάξθ δεν ακουγόταν ο παραμικρόσ κόρυβοσ. υμμετείχαν 

ςτθ ςυηιτθςθ για τουσ μφκουσ, ςυνεργάςτθκαν και αντάλλαξαν ιδζεσ για τισ 

ηωγραφιζσ τουσ και, όταν χρειάςτθκε, αλλθλοβοθκικθκαν.     

 

 

 

 

 

  

 

 


