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Θεςςαλονίκθσ
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Ίδρυμα Τεχνών

Παίηουμε, μαθαίνουμε,
διαςκεδάηουμε ςτο
Τελλόγλειο
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Συμμετζχοντεσ
Σχολείο: 37ο Δθμοτικό Σχολείο Θεςςαλονίκθσ
Τάξθ / Τμιμα: Δϋ
Αρικμόσ μακθτϊν: 15
Αρικμόσ παλιννοςτοφντων / αλλοδαπϊν μακθτϊν: 4
Χϊρεσ προζλευςθσ των παλιννοςτοφντων / αλλοδαπϊν μακθτϊν: Αλβανία, Γεωργία,
ωςία.
Ρροφίλ τθσ τάξθσ: Θ τάξθ αποτελείται από 15 μακθτζσ που είναι μαηί από τθν
πρϊτθ δθμοτικοφ με εξαίρεςθ ζναν μακθτι από τθν Αλβανία που ιρκε φζτοσ ςτο
ςχολείο μασ με μεταγραφι από άλλο ςχολείο τθσ πόλθσ.
Οι αλλοδαποί μακθτζσ είναι τρεισ. Ζνα αγόρι κι ζνα κορίτςι από τθν Αλβανία και
ζνα αγόρι από τθ Γεωργία. Υπάρχει ακόμθ μια μακιτρια από οικογζνεια
παλιννοςτοφντων από τθ ωςία. Πλοι και όλεσ γνωρίηουν Ελλθνικά, ςε καλό
επίπεδο ςτον προφορικό λόγο ενϊ ςτο γραπτό εμφανίηουν δυςκολίεσ,
διαφορετικοφ είδουσ και ςε διαφορετικό βακμό ο κακζνασ και θ κακεμιά.
Δε κεωρϊ ότι υπάρχουν μεγάλα προβλιματα ενςωμάτωςισ τουσ ςτθν τάξθ,
γεγονόσ που οφείλεται - μεταξφ άλλων - ςτθ μακρόχρονθ ςυνφπαρξι τουσ. Θ
περίπτωςθ του καινοφριου μακθτι φαίνεται να επιβεβαιϊνει τθν υπόκεςθ αυτι,
κακϊσ αντιμετωπίηει τθ μεγαλφτερθ, ςυγκριτικά, δυςκολία αποδοχισ από μερίδα
των ςυμμακθτϊν του. Κι αυτό όμωσ είναι κάτι που βελτιϊνεται ςτθ διάρκεια τθσ
ςχολικισ χρονιάσ με κατάλλθλεσ εκπαιδευτικζσ κινιςεισ.
Όνομα εκπαιδευτικοφ: Σφρμω Μιχαιλ
Μουςείο: Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών
Συλλογι ι εκκζματα που ζγιναν αντικείμενα διαπραγμάτευςθσ: Ρίνακεσ
ηωγραφικισ τθσ ζκκεςθσ με τίτλο «Θ Θεςςαλονίκθ των Τζλλογλου».
Διαπολιτιςμικι δυναμικι που διακρίνεται ςτα ςυγκεκριμζνα αντικείμενα: Μεταξφ
των καλλιτεχνϊν υπάρχουν αρκετοί μθ Ζλλθνεσ, όπωσ οι Gerlach Emil, Perilla
Francois και Μπαρκϊφ Αλζξανδροσ, οι οποίοι ηουν, εμπνζονται από τθν πόλθ, τθ
ηωγραφίηουν και ενςωματϊνονται δθμιουργικά ςτο κοινωνικό γίγνεςκαι.
Όνομα εκπροςώπου του μουςείου: Χριςτίνα Τςαγκάλια
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Στόχοι
 Εξοικείωςθ με το χϊρο του Μουςείου
 Γνωριμία με τθν καλλιτεχνικι ηωι τθσ πόλθσ
 Αναγνϊριςθ καλλιτεχνϊν τθσ Θεςςαλονίκθσ
 Επαφι με τεχνικζσ – γεωμετρικι αφαίρεςθ, λυρικι αφαίρεςθ
 Μθ Ζλλθνεσ ηωγράφοι ηωγραφίηουν τθν πόλθ -άνκρωποι που ζηθςαν ςτθν
πόλθ και εμπνεφςτθκαν απ’ αυτιν. Ταφτιςθ των παιδιϊν με τουσ
καλλιτζχνεσ.

Δράςεισ
Τετάρτθ 13 Φεβρουαρίου 2013: Συνάντθςθ τθσ εκπαιδευτικοφ με τισ υπεφκυνεσ του
προγράμματοσ κ. Μυρογιάννθ και κ. Σεϊτανίδου, κακϊσ και με εκπροςϊπουσ του
μουςείου ςτο χϊρο του Τελλογλείου. Συηθτικθκαν οι προκζςεισ, οι δυνατότθτεσ
του προγράμματοσ κι αποφαςίςτθκε ποια ζκκεςθ κα επιςκεπτόμαςταν. Ξενάγθςθ
τθσ εκπαιδευτικοφ ςτο χϊρο τθσ ζκκεςθσ.
Τρίτθ 12 Μαρτίου 2013: Επίςκεψθ τθσ εκπροςϊπου του Τελλογλείου, κ. Τςαγκάλια,
ςτο ςχολείο. Γνωριμία με τουσ μακθτζσ, παρουςίαςθ του Τελλογλείου από τθ
ςφλλθψθ τθσ ιδζασ μζχρι τθν ολοκλιρωςι του, παρουςίαςθ των δράςεϊν του και
ειςαγωγι ςε τεχνικζσ ηωγραφικισ. Τζλοσ, ζγινε μια πρϊτθ επαφι με το κζμα τθσ
ζκκεςθσ που κα επιςκεπτόμαςταν με τίτλο «Θ Θεςςαλονίκθ των Τζλλογλου».

Εικόνα 1. Η μουζειοπαιδαγωγός ηου
Τελλογλείου επιζκέπηεηαι ηην ηάξη.
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Ρζμπτθ 28 Μαρτίου 2013: Επίςκεψθ τθσ τάξθσ ςτο Τελλόγλειο. Οι μακθτζσ
ξεναγικθκαν ςτο χϊρο του μουςείου αναγνωρίηοντασ ςτοιχεία που είχαν μάκει από
τθν επίςκεψθ ςτο ςχολείο. Στθ ςυνζχεια περιθγικθκαν ςτθν ζκκεςθ και
ςυμμετείχαν ενεργά ςτθ ςυηιτθςθ που προκαλοφςε θ υπεφκυνθ του μουςείου.
Ακολοφκθςε μια δθμιουργικι ςτιγμι όπου οι μακθτζσ ηωγράφιςαν μια εικόνα
νεκρισ φφςθσ ςτον ειδικό χϊρο που υπάρχει ςτο μουςείο και θ επίςκεψθ
ολοκλθρϊκθκε με ζνα παιχνίδι μνιμθσ που διαςκζδαςε τα παιδιά ςυνοψίηοντασ
γνϊςεισ, εντυπϊςεισ και εικόνεσ του προγράμματοσ. Κλείςαμε το πρωινό αυτό
διακζτοντασ λίγο χρόνο για παιχνίδι ςτο χϊρο τθσ Ρανεπιςτθμιοφπολθσ και
ολοκλθρϊνοντασ ζτςι μια όμορφθ ζξοδο από το ςχολείο.

Εικόνα 2. Ραρατθροφμε τα ζργα του
μουςείου.

Εικόνα 3. Ηωγραφίηουμε ζργα
νεκρισ φφςθσ.
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Εικόνα 4. Ηωγραφιά νεκρισ φφςθσ.

Εικόνα 5. Ραίηουμε παιχνίδι μνιμθσ
με κάρτεσ.

Ρζμπτθ 28 Μαρτίου: Με τθν επιςτροφι ςτο ςχολείο κι ζχοντασ νωπζσ τισ
εντυπϊςεισ, ζγινε ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ ςχετικά με τθν επίςκεψθ ςτο Τελλόγλειο. Οι
μακθτζσ εξζφραςαν πολφ κετικά ςχόλια για το όλο εγχείρθμα και ανακάλεςαν
αγαπθμζνεσ εικόνεσ και ςτιγμζσ του προγράμματοσ. Στθ ςυνζχεια, τουσ ηθτικθκε να
γράψουν ςτο ςπίτι τουσ κάτι για τθν επίςκεψθ και ςυγκεκριμζνα ζνα κείμενο ςτο
οποίο κα μιλοφςαν για το αγαπθμζνο τουσ ζργο από τθ ςυλλογι, το ηωγράφο, τουσ
λόγουσ που το ξεχϊριςαν.
Θζμα τθσ εργαςίασ των μακθτϊν
«Σιμερα θ τάξθ μου επιςκζφτθκε το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνϊν. Ξεναγθκικαμε
ςτθν ζκκεςθ ηωγραφικισ «Θ Θεςςαλονίκθ των Τζλλογλου» και φτιάξαμε τα δικά
μασ ζργα.
Ροιο ζργο τθσ ζκκεςθσ μου ζκανε μεγαλφτερθ εντφπωςθ; Τι απεικόνιηε (ζδειχνε) το
ζργο; Ροιοσ ιταν ο ηωγράφοσ; Ξζρω κάτι για αυτόν; Ξζρω κάτι για τον τρόπο
(τεχνικι) που χρθςιμοποίθςε ςτο ζργο αυτό; Τελικά, γιατί μου άρεςε το
ςυγκεκριμζνο ζργο; Σκζψεισ και ςυναιςκιματα που μου δθμιοφργθςε».
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«Το Δάςοσ» είναι το όνομα του ζργου που με εντυπωςίαςε. Ήταν τοιχογραφία που
απεικόνιηε ζνα δζντρο με πολλά χρϊματα. Βρζκθκε ς’ ζνα ςπίτι ςτθν πόλθ μασ.
Ραρατιρθςα πολλά γεωμετρικά ςχιματα ςτο ζργο.
Θαυμάηω πολφ τον κφριο Σβορϊνο το ηωγράφο του ζργου αυτοφ. Αν και δεν ξζρω
λεπτομζρειεσ για τθ ηωι του κζλω να ακολουκιςω το επάγγελμα του. Δεν
παρατιρθςα κάποια ςυγκεκριμζνθ τεχνικι. Δεν ζβαηε με κάποιο περίεργο τρόπο τα
χρϊματα ςτο ζργο.
Ξεχϊριςα αυτό το ζργο μζςα από μια πανζμορφθ ζκκεςθ πινάκων. Με ενκουςίαςε
γιατί ιταν τόςο απλό, όμωσ ο ηωγράφοσ του ζβαλε τόςθ φανταςία που το ζκανε
μοναδικό. Με ξάφνιαςε γιατί δεν είχε ςχζςθ με τθ Θεςςαλονίκθ αλλά ζκανα λάκοσ.
Ζνιωςα νοςταλγία για τα δάςθ τθσ πόλθσ μασ, μα και χαρά που κάποιοσ από μασ τα
ςκζφτεται. Διότι κι αυτά μασ προςφζρουν ηωι.
Βίκυ Σιαμαντά

Το ζργο που μου άρεςε λζγεται «Το κορίτςι με τθν τςάντα». Το ζργο αυτό ζδειχνε
ζνα κοριτςάκι που πιγαινε ςτο ςχολείο, φοροφςε μια ποδιά, είχε κοτςιδάκια και μια
παλιά καφζ τςάντα και κοιτοφςε το ςχολείο τθσ που είχε αυλι. Δεν ξζρω τον
ηωγράφο. Αυτό το ζργο ιταν μια πόρτα μζςα ςτο ςπίτι τθσ Αλίκθσ Τζλλογλου. Μου
άρεςε πολφ γιατί ιταν βαμζνο ςτο τηάμι. Τότε ζνοιωςα ευτυχία και χαρά.
Εςκάνκθκα ςαν να ιμουν εγϊ αυτό το κοριτςάκι.
Λαμπρινι Μουχτάρθ

Μ’ άρεςε περιςςότερο ζνα ζργο που κάποιοι άνκρωποι με χειροπζδεσ ςτουσ
δρόμουσ είχαν πιαςτεί από τθ χοφντα. Ρρόςεξα επίςθσ ότι υπιρχε ζνα μαγαηί που
πουλοφςε πορτοκαλάδα ΗΒΗ.
Κάποιοσ τον ηωγράφιςε με μπογιζσ και πινζλα, αλλά δε κυμάμαι ποιοσ.
Μου άρεςε επειδι φαινόταν πολφ κακαρά τα πρόςωπα των ανκρϊπων και ότι ζχει
ςτοιχεία τθσ εποχισ μασ. Πμωσ λυπικθκα πολφ γιατί υπάρχουνε άνκρωποι τρελοί
που μπορεί να φυλακίηουν ανκρϊπουσ μόνο και μόνο επειδι διαφωνοφν.
Άγγελοσ Τςίγκασ

Το ζργο που μου ζκανε εντφπωςθ δεν ιταν ζνασ πίνακασ αλλά ςφραγίδεσ. Ζδειχναν
πολλά πράγματα τα περιςςότερα ζδειχναν εκκλιςίεσ. Μια ςφραγίδα είχε πάνω τθσ
τον Άγιο Δθμιτριο. Δεν κυμάμαι ποιοσ τισ ζκανε αλλά κυμάμαι τθν τεχνικι. Ζπαιρνε
ζνα κομμάτι ξφλο χάραηε το ςχζδιο που ικελε να βγει, και ςτο τζλοσ ζπαιρνε ζνα
ςφουγγαρι που το είχε βουτιξει ςτο μαφρο μελάνι και το ζβαηε ςε ζνα χαρτί και
ζβγαινε μια αςπρόμαυρθ ςφραγίδα. Μου φάνθκε περίεργο επειδι ιταν θ πρϊτθ
αςπρόμαυρθ ςφραγίδα που ζχω δει. Επίςθσ με εντυπωςίαςε ζτςι όπωσ τισ ςκάλιςαν
με τόςο πολφ προςοχι. Εκείνθ τθ ςτιγμι ςκζφτθκα ότι για να είναι οι μόνεσ
ςφραγίδεσ ςτο Τελλόγλειο πρζπει να ιταν πολφ ςθμαντικζσ.
Κατερίνα Σϊνθ
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Τθν Ρζμπτθ επιςκεφτικαμε το Τελλόγλειο Κδρυμα Τεχνϊν για να καυμάςουμε τα
ζργα τζχνθσ ςπουδαίων ηωγράφων. Είδαμε πολλοφσ πίνακεσ. Τθ μεγαλφτερθ
εντφπωςθ μου ζκανε ζνασ από τουσ πίνακεσ με τίτλο «Η ΝΕΚΗ ΦΥΣΗ». Είναι ζνασ
πανζμορφοσ πίνακασ με πολλά φροφτα που μόλισ το είδα ικελα να τα πιάςω ςτα
χζρια μου. Δυςτυχϊσ δε κυμάμαι το όνομα του ηωγράφου. Το ζργο όμωσ είναι το
ωραιότερο που είδα ποτζ μου. Θα ικελα να μποροφςα κι εγϊ να ηωγραφίηω ζτςι
αλλά δεν πειράηει. Μ’ αρζςει να γράφω ιςτορίεσ.
Ζνιωςα μια αγκαλιά από ηωγραφιζσ όταν μπικα μζςα και ζνιωςα πολφ μεγάλθ
χαρά.
Ανδρζασ Λευτζρθ-Ιωαννίδθσ

Στισ 28 Μαρτίου θ τάξθ μασ πιγε ςτο Τελλόγλειο Κδρυμα Τεχνϊν.
Αυτό που μου ζκανε περιςςότερθ εντφπωςθ από τα ζργα τθσ ζκκεςθσ ιταν το
Salonique. Το ζργο αυτό δείχνει ζναν άνκρωπο που νοςταλγεί ενϊ κάκεται ςτο
λιμάνι.
Ο ηωγράφοσ είναι ο Αλζξανδροσ Μπαρκϊφ. Ο Αλζξανδροσ Μπαρκϊφ ιταν από το
Ελςίνκι τθσ ωςίασ. Ήρκε ςτθ Θεςςαλονίκθ το 1900. Μετά πιγε ςτθν Ακινα και
πζκανε το 1944. Ο ηωγράφοσ χρθςιμοποίθςε τθν τεχνικι εξπρεςιονιςμοφ.
Μου άρεςε το ςυγκεκριμζνο ζργο γιατί μου αρζςουν τα λιμάνια. Η πρϊτθ ςκζψθ
που μου ιρκε ιταν θ νοςταλγία που νιϊκει αυτόσ που κακόταν μόνοσ του ςτο
λιμάνι.
Δζςποινα Τςίτα

Τθν Ρζμπτθ 28 Μαρτίου εγϊ και θ τάξθ μου πιγαμε ςτο μουςείο Τελλόγλειο και
είδαμε πολλά ζργα Ελλινων ηωγράφων. Εμζνα μου άρεςε περιςςότερο ο πίνακασ
Διακονία που απεικονίηει τθ Νεκρι Φφςθ.
Ζχει ςτα αριςτερά ζνα κρεμμφδι και δεξιά ψωμί και ελιζσ. Ζχει επίςθσ μια κανάτα
γεμάτθ με κραςί. Το όνομα του ηωγράφου είναι Ρολφκλειτοσ ζγκοσ και ανικει ςτθ
λεγόμενθ Ρρϊτθ γενιά Θεςςαλονικιϊν το 1984. Η τεχνικι που χρθςιμοποιοφςε
πάνω ςτο ζργο ιταν ηωγραφικι με λάδι., πάνω ςε μουςαμά. Το ςυγκεκριμζνο ζργο
μου άρεςε γιατί θ εικόνα ιταν απλι, φτωχικι αλλά τόςο όμορφθ.
Η ξενάγθςθ ςτο Τελλόγλειο τελείωςε με το να φτιάξουμε τα δικά μασ ζργα ο
κακζνασ και φφγαμε χαροφμενοι και γεμάτοι εντυπϊςεισ.
Κυριακι Χαςανίδου

Μου άρεςε μια πόρτα που ιταν με διάφορα χρϊματα. Ζδιχνε ότι αυτι θ πόρτα ιταν
ςυμαντικι οι λεπτομζρειεσ ιταν ότι μια μπογιά τθν ζριχνε πάνω από τθν άλλθ και
ενϊ δε φαινόταν από κοντά φαινόταν από μακριά. Δε κυμάμαι το όνομα του και δεν
ξζρω κάτι για αυτόν. Χρθςιμοποιοφςε διάφορεσ μπογιζσ και πινζλα. Αυτι θ πόρτα
μου άρεςε γιατί ςκεφτόμουν όταν ζριχνε τισ μπογιζσ και πωσ το κανει.
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Χριςτίνα Μοράβα

Το ζργο που μου ζκανε μεγαλφτερθ εντφπωςθ ιταν εκείνο που απεικόνιηε μια νεκρι
φφςθ. Αυτό που ζδειχνε ιταν ζνα πορτοκάλι και δίπλα του ζνα βάηο με διάφορα
λουλοφδια, αυτά ιταν πάνω ςε ζνα ξφλινο τραπζηι.
Ο ηωγράφοσ ποιοσ ιταν; Δε κυμάμαι οφτε ποιοσ ιταν αλλά οφτε αν ιταν γυναίκα ι
άντρασ.
Αυτόσ ο πίνακασ μου δθμιοφργθςε χαροφμενα ςυναιςκιματα γιατί τα χρϊματα του
ιταν πολφ ηωντανά, γιατί είχε τα αγαπθμζνα μου λουλοφδια και γιατί ιταν ζνασ
ευχάριςτοσ πίνακασ.
Νικολζττα Ραπαδοποφλου

Εμζνα μαρεςε το ζργο Διακονία. Το ζργο επεικονίηει ζνα βάηο, ελιζσ, κρεμφδι και μια
φζτα ψωμί. Δεν ξζρο ποσ λζνε το ηωγράφο και οφτε ξζρο κάτι για αυτόν.
Αυτόσ ο ηωγράφοσ χρειςιμοποιοφκςε πινζλα και χρϊματα και ζκανε νεκρι φφςθ.
Επειδι μαρζςει πολφ θ νεκρι φφςθ και μαρζςει να ηωγραφίηω φροφτα όποσ τα
βλζπο μπροςτά μου.
Είταν πολφ ωραίο το ζργο και με ζφερ ςε ϊρεξθ να φάω νόςτιμεσ ελιζσ.
Λεωνίδασ Τςαναντίρι

Σιμερα θ τάξθ μου επιςκζφτθκε το Τελλόγλειο Κδρυμα Τεχνϊν. Ξεναγθκικαμε ςτθν
ζκκεςθ ηωγραφικισ «Η Θεςςαλονίκθ των Τζλλογλου» και φτιάξαμε τα δικά μα ζργα.
Το ζργο που μου ζκανε εντφπωςθ ιταν μια πόρτα που ςτο γυαλί τθσ είχε
ηωγραφιςμζνο ζνα κοριτςάκι που ςτεκόταν ζξω από το ςχολείο. Στεκόταν μπροςτά
ςτα κάγκελα του ςχολείου και είχε αφιςει τθ ςχολικι τςάντα τθσ κάτω. Ο
καλλιτζχνθσ που το ηωγράφθςε ιταν ο Κϊςτασ Λοφςτασ. Το ζργο αυτό ιταν
ηωγραφιςμζνο πάνω ςε γυαλί.
Μου άρεςε γιατί μου κυμίηει το ςχολείο. Ζτςι όπωσ ςτεκόταν το κορίτςι ιταν ςαν να
ικελε να ανοίξει τθν πόρτα τθσ γνϊςθσ.
Εκείνθ τθ ςτιγμι ζνιωςα ςα να ιμουν εγϊ μπροςτά ςτθν πόρτα ζτοιμοσ να
ακολουκιςω το δρόμο τθσ γνϊςθσ.
Χριςτοσ Γιαγκάηογλου

Το ζργο που μου ζκανε εντφπωςθ ιταν «θ εςωτερικι πόρτα τθσ Αλίκθσ Τζλλογλου».
Αποικόνιηε μία μακιτρια με τθν ςχολικι τςάντα που ζβλεπε ζνα λιβάδι γεμάτο με
διάφορα λουλοφδια. Μία λεπτομζρεια που μου άρεςε ιταν θ μπλε ςτολι που
φοροφςαν τα παλιά τα χρόνια. Δυςτυχϊσ το ηωγράφο δεν τον κυμάμαι οφτε ξζρω
κάτι για αυτόν. Κατζλθξα ς’ αυτό το ζργο όχι μόνο γιατί ιταν το δεφτερο μεγαλφτερο
ζργο αλλά και γιατί μου άρεςε και μου ζκανε εντφπωςθ πιο πολφ από τα άλλα ζργα.
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ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ

Υποδράζη: Εκπαιδεσηικές Επιζκέψεις Μαθηηών

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

Εκίνθ τθν ϊρα ζνιωςα χαρά και είπα από μζςα μου: «Αυτό το ζργο είναι το πιο
ωραίο απ’ όλα».
Ειρινθ Κϊςταρου

Αξιολόγθςθ
Θ γενικι εντφπωςθ που αποκόμιςα από το πρόγραμμα είναι ότι επρόκειτο για
μια εξαιρετικι επίςκεψθ - εμπειρία. Μεγάλο μζροσ τθσ επιτυχίασ κατά τθ γνϊμθ
μου οφείλεται ςτθν επίςκεψθ τθσ μουςειοπαιδαγωγοφ ςτο ςχολείο, που
προθγικθκε, θ οποία προετοίμαςε κατάλλθλα τουσ μακθτζσ δθμιουργϊντασ το
γνωςτικό υπόβακρο, εξάπτοντασ τθν περιζργεια τουσ αλλά και δθμιουργϊντασ ζνα
κλίμα οικειότθτασ απαραίτθτθσ για τθ μετζπειτα ζκφραςι τουσ.
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