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Δηζαγσγή
Κχξηνο ζηφρνο ηνπ πιηθνχ απηνχ είλαη ε ελζάξξπλζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα
πινπνηήζεη πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα κε πνηθίιεο δηαζηάζεηο θαη δηαζεκαηηθή
πξνζέγγηζε, αμηνπνηψληαο πνιιαπιέο πεγέο. Βαζηθή αξρή ηνπ πιηθνχ είλαη ν
ζεβαζκφο ζηηο πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ε αληίιεςε φηη ηα πνιηηηζηηθά
ζηνηρεία πνπ θέξνπλ φια ηα κέιε ηεο θάζε ζρνιηθήο νκάδαο απνηεινχλ πινχην γηα
ην ζχλνιν ησλ παηδηψλ. Δπηπιένλ ζηφρνη ηνπ πιηθνχ απηνχ είλαη ε απφθηεζε κηα
ζεηηθήο κνπζεηαθήο-πνιηηηζκηθήο εκπεηξίαο απφ ηα παηδηά, ε δπλαηφηεηα
πξνζέγγηζεο ηνπ πνιηηηζκνχ αιιά θαη ηεο γλψζεο κε πνιχπιεπξνπο ηξφπνπο, θαζψο
θαη ε θαηαγξαθή πεγψλ πξνο αμηνπνίεζε.
Γηα ην ιφγν απηφ, αξρηθά ζην Α΄ Μέξνο, «Βαζηθφο Οδεγφο Πνιηηηζηηθψλ
Πξνγξακκάησλ», πξνζδηνξίδεηαη ε παηδαγσγηθή αμία ησλ πνιηηηζηηθψλ
πξνγξακκάησλ (πνιηηηζκηθή ζπλεηδεηνπνίεζε, πνιιαπιή λνεκνζχλε, ελεξγεηηθή
κάζεζε), απνηππψλεηαη ε ζπκβνιή ησλ Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ ζην πιαίζην
ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη νξίδεηαη ην ηζηνξηθφ ηνπο πιαίζην (Πξφγξακκα Μειίλα,
ζεζκνζεηεκέλνη θνξείο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πινπνίεζή ηνπο). ηε ζπλέρεηα
παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, αλάκεζα ζηα νπνία
ζπγθαηαιέγνληαη ε πξναηξεηηθφηεηα, ην εχξνο ηεο ρξνληθήο ηνπο δηάξθεηαο, ε
πνηθηιία ζηε κεζνδνινγία, ην άλνηγκα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, ε δηαπνιηηηζκηθή
δηάζηαζε θαη ζρνιηάδεηαη ε δνκή ηνπο. Δπίζεο ην Α΄ Μέξνο εκπινπηίδεηαη κε
αζθήζεηο, έηζη ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο λα κπεη ζηε ινγηθή ηεο ζχληαμεο, ηεο
ιεηηνπξγίαο θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ.
ην Β΄ Μέξνο ν εθπαηδεπηηθφο πινεγείηαη ζε παξαδείγκαηα- εθαξκνγέο πνιηηηζηηθψλ
πξνγξακκάησλ - δηαδξνκψλ πνπ θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα πνιηηηζηηθψλ εκπεηξηψλ
( ιανγξαθηθέο, ηζηνξηθέο, θνηλσληθέο, ηερλνινγηθέο θ.ά. ). Πην ζπγθεθξηκέλα:
ηελ 1ε ελφηεηα «Θεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο πξνηάζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη επηζθέςεσλ ζε Μνπζεία θαη ρψξνπο πνιηηηζκηθήο
αλαθνξάο» επεθηείλνληαη θαη αλαιχνληαη ζηνηρεία ηνπ Οδεγνχ Μειέηεο (Α΄ Μέξνο)
κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε κηαο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο θαη ην
ζρεδηαζκφ πνηθίισλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα Μνπζεία θαη ζε άιινπο
ρψξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο.
ηε 2ε ελφηεηα «Πξνζεγγίδνληαο ηα έξγα ηέρλεο ζην Μνπζείν: παξαδείγκαηα
αμηνπνίεζεο ησλ ρψξσλ πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο κε εζηίαζε ζηελ παξαηήξεζε
κνπζεηαθψλ εθζεκάησλ» ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζεη βήκα
πξνο βήκα ην ζρεδηαζκφ ελφο πνιηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε αθεηεξία ηα
ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, θαη εηδηθφ ζηφρν ηε ζηνρεπκέλε παξαηήξεζε ηνπ καζεηή
πάλσ ζηα κνπζεηαθά εθζέκαηα.
ηελ 3ε ελφηεηα «Έλα πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα κε δηαρξνληθή θαη δηαπνιηηηζκηθή
δηάζηαζε: ΜΑΚΔ», ν εθπαηδεπηηθφο πινεγείηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα
πνιηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζαξκνζκέλν ηφζν ζηηο κηθξέο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ,
φζν θαη ζηηο κεγαιχηεξεο, θαη έξρεηαη ζε επαθή κε έλα πινχζην ξεπεξηφξην
βηβιηνγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ην πνιηηηζηηθφ απηφ ζέκα. Σν πξφγξακκα
απηφ κε ηελ θαηάιιειε πξνζαξκνγή, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη απφ ζρνιηθέο
νκάδεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
ηελ ίδηα ελφηεηα πεξηιακβάλεηαη ζχληνκν παξάδεηγκα πνιηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο
πνπ εζηηάδεη ζηε ζρέζε πνιηηηζκνχ θαη πεξηβάιινληνο, κε ηίηιν «Ζ εζηθή ζρέζε ηνπ
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αλζξψπνπ κε ηε θχζε: Νχκθεο θαη λεξάηδεο, απφ ην κχζν θαη ηε ιατθή παξάδνζε ζην
παξφλ».
ηελ 4ε θαη ηελ 5ε ελφηεηα: «Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά-ιατθφο πνιηηηζκφο» θαη
«Πξνηείλνληαο πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο ζηε Θεζζαινλίθε ζην πέξαζκα ησλ επνρψλ
(Ρσκατθή, Βπδαληηλή, Οζσκαληθή)» ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ηελ επθαηξία λα πινεγεζεί
ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ιανγξαθηθνχ θαη ηζηνξηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ
αγγίδνπλ φιν ην ειηθηαθφ θάζκα ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη κπνξνχλ λα
πξνζαξκνζηνχλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο.
ην Γ΄ Μέξνο «Δλδεηθηηθή θαηαγξαθή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ
πινπνηήζεθαλ πξφζθαηα ή πινπνηνχληαη ζε Μνπζεία θαη ζε άιινπο ρψξνπο
πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο», ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αλαηξέμεη, κε ηε βνήζεηα
index, ζε ζπλνπηηθέο ζρεηηθέο παξνπζηάζεηο ηεο ζεκαηνινγίαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ
ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο, λα ζπλδπάζεη ην πνιηηηζηηθφ
πξφγξακκα πνπ πξαγκαηνπνηεί κε ηελ παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ ησλ θνξέσλ απηψλ θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο ηζηνζειίδεο, ην ςεθηαθφ
θαη ην δαλεηζηηθφ πιηθφ (κνπζεηνζθεπέο θαη εθπαηδεπηηθνχο θαθέινπο), θαζψο θαη ηηο
εθδφζεηο ηνπο γηα παηδηά θαη εθπαηδεπηηθνχο. Δπηπιένλ ζηφρνο απηήο ηεο ελφηεηαο
είλαη λα γλσζηνπνηεζεί ην πνιχηηκν εθπαηδεπηηθφ-παηδαγσγηθφ έξγν πνιιψλ θνξέσλ
πνιηηηζκνχ θαη λα παξνπζηαζηεί ην επξχ θάζκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο
πξνγξακκάησλ. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αληιήζεη έκπλεπζε απφ ηα
πξνγξάκκαηα απηά γηα λα δνκήζεη δηθέο ηνπ πξνζεγγίζεηο, θαζψο θαη λα ζπλδπάζεη
ηελ παξαθνινχζεζή ηνπο κε φια ηα πεδία ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, θαη φρη κφλν
κε ηελ ηζηνξία.

4

Πεξηερόκελα
Μέξνο 1ν : Βαζηθφο νδεγφο Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ…………………….ζει.6
2ν Μέξνο
Θεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο πξνηάζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ θαη επηζθέςεσλ ζε Μνπζεία θαη ρψξνπο πνιηηηζκηθήο
αλαθνξάο……………………………………………………………..……..ζει.44
Πξνζεγγίδνληαο ηα έξγα ηέρλεο ζην Μνπζείν: παξαδείγκαηα αμηνπνίεζεο ησλ
ρψξσλ πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο κε εζηίαζε ζηελ παξαηήξεζε κνπζεηαθψλ
εθζεκάησλ……………………………………….…………………………ζει.75
Πξνηείλνληαο πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο ζηε Θεζζαινλίθε ζην πέξαζκα ησλ επνρψλ
(Ρσκατθή, Βπδαληηλή, Οζσκαληθή)………………….……………………ζει.100
Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά-ιατθφο πνιηηηζκφο…………………………………ζει.114
Δλδεηθηηθά πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα Έλα πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα κε δηαρξνληθή
θαη δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε: «ΜΑΚΔ»……………………………….ζει.131

Πίλαθεο
ρήκα 1: Αξρέο ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθήο κνπζεηαθήο δξάζεο ……………..ζει.23
ρήκα 2: Υξνληθέο θάζεηο απνηχπσζεο κηαο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο……...ζει.24
ρήκα 3: Δλδεηθηηθή επηινγή ιεμηινγίνπ γηα ηε δηαηχπσζε ζηφρσλ ζην πιαίζην ησλ
πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ……………………………………..……………ζει.79

5

Μέξνο 1ν : Βαζηθόο νδεγόο Πνιηηηζηηθώλ Πξνγξακκάησλ
Μ. Γθηξηδή, . Καξαγηάλλεο, Κ. Κύξδε, Γ.Μέγα, Μ. Παξδάιε, Δ. εθάθε

Δηζαγσγή
ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
εθαξκνγή ησλ Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ ζην ζρνιείν. Γίλεηαη ζχληνκε
επηζθφπεζε ηεο ηζηνξηθήο ηνπο δηαδξνκήο θαη νξίδνληαη νη παηδαγσγηθνί άμνλεο
πάλσ ζηνπο νπνίνπο θηλνχληαη, έηζη ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο λα αληηιεθζεί ηε δπλακηθή
θαη ηελ αμία ηνπο ζηε ζρνιηθή πξαθηηθή. Αθνινπζεί αλάιπζε ηεο δνκήο θαη ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηάθξηζή ηνπο
απφ άιιεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δθηελήο αλαθνξά γίλεηαη ζηα
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ζε ρψξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο.
Σν ζεσξεηηθφ πιηθφ απηήο ηεο ελφηεηαο ζέηεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ζρεδηάζεη ν
εθπαηδεπηηθφο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο ηνπ, Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα θαη
λα πξνεηνηκάζεη ηηο δηθέο ηνπ δξάζεηο, πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ επίζθεςή
ηνπ ζε ρψξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο (κνπζεία, κλεκεία, βηβιηνζήθεο, αίζνπζεο
ηέρλεο θ.ά). Σέινο, ε αλαθνξά ζε ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα εθαξκνγήο εηζάγεη ηνλ
εθπαηδεπηηθφ ζην πξαγκαηηθφ πιαίζην δφκεζεο ησλ Πξνγξακκάησλ πνπ πξνάγνπλ
ηνλ πνιηηηζκφ. Ζ ελφηεηα αλαπηχζζεηαη ζην πιαίζην ηεο Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο. ην ηέινο ηεο ελφηεηαο παξνπζηάδεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ε
δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε ησλ Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ ζην ζρνιείν.
θνπόο ηεο ελόηεηαο
Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο ελφηεηαο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο
παηδαγσγηθήο αμίαο, ησλ αξρψλ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηεο δνκήο ησλ
πξνγξακκάησλ πνπ εηζάγνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, έηζη ψζηε ν
εθπαηδεπηηθφο λα κπνξεί λα ζρεδηάδεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο ηνπ,
πξνγξάκκαηα αλάινγα κε ηελ ηάμε, ηελ ειηθία, θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Αθφκα, λα
κπνξεί λα επηιέγεη, ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζεκαηνινγία θάζε γλσζηηθνχ
αληηθείκελνπ, ηα θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη δαλεηζηηθά εθπαηδεπηηθά
πιηθά αλάκεζα ζε φζα πξνζθέξνληαη απφ θνξείο πνιηηηζκνχ, φπσο κνπζεία,
βηβιηνζήθεο θ.ά., θαζψο θαη λα ζπληάζζεη ν ίδηνο ηα δηθά ηνπ γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο
ηνπ επηζθέςεηο.
Άζθεζε 1: Πξηλ μεθηλήζεηε ηε κειέηε ηεο ελφηεηαο, πξνζπαζήζηε λα
νξίζεηε ηελ έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ, έηζη φπσο απηή εκθαλίδεηαη ζην ζρνιηθφ
ζχζηεκα. Ννκίδεηε φηη ε ζχγρξνλε αληίιεςε γηα ηελ έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ,
ζα επεξεάζεη ηελ ζεκαηνινγία ελφο πνιηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη πψο;

Πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ηεο ελφηεηαο: «Βαζηθφο Οδεγφο Πνιηηηζηηθψλ
Πξνγξακκάησλ» ν εθπαηδεπηηθφο ζα είλαη ζε ζέζε:
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 λα γλσξίδεη ηη είλαη έλα Πνιηηηζηηθφ Πξφγξακκα θαη λα αλαγλσξίδεη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ (έηζη ψζηε λα ηα
δηαθξίλεη απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο),
 λα αλαγλσξίδεη ηελ παηδαγσγηθή ηνπο αμία,
 λα γλσξίδεη ηνπο ζεκαληηθνχο ζηαζκνχο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ θαζηέξσζε
ησλ Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε,
 λα γλσξίδεη ηε βαζηθή ηνπο δνκή,
 λα αληηιακβάλεηαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζή
ηνπο,
 λα γλσξίδεη εηδηθέο πεξηνρέο ησλ Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ, φπσο ε
ζχλδεζε ρνιείνπ-Μνπζείνπ,
 λα μέξεη λα αλαδεηεί πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, πνπ
πξνάγνπλ ηνλ πνιηηηζκφ, νξγαλσκέλα απφ επίζεκνπο θνξείο,
 λα επηρεηξεί ηε δεκηνπξγία δηθψλ ηνπ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ,
πξνζαξκνζκέλσλ ζηελ ηάμε ηνπ θαη ηα εηδηθά ηεο ελδηαθέξνληα, γηα
ρψξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο.
Ση είλαη έλα Πνιηηηζηηθό Πξόγξακκα
Σα Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα, ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη ηα Πξνγξάκκαηα
Αγσγήο Τγείαο, είλαη ζεζκνζεηεκέλεο πξναηξεηηθέο, νξγαλσκέλεο ζρνιηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, πνπ νξίδνληαη θαη σο θαηλνηφκεο δξάζεηο. Έλα Πνιηηηζηηθφ
Πξφγξακκα είλαη κηα νινθιεξσκέλε ζπιινγηθή εξγαζία απφ καζεηέο θαη
εθπαηδεπηηθνχο, πάλσ ζε ζέκαηα πνιηηηζκνχ, ρσξίο άκεζε δέζκεπζε απφ ην
Πξφγξακκα πνπδψλ. Έρνπλ δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ 2 κελψλ, κε δίσξε εβδνκαδηαία
ελαζρφιεζε φζσλ ζπκκεηέρνπλ. ηεξίδνληαη ζηελ νιηζηηθή αληίιεςε γηα ηελ
πξφζιεςε ηεο γλψζεο, ηνλ αλαθαιππηηθφ ηξφπν κάζεζεο, ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε,
ηελ έξεπλα, ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. ηφρνη ηνπο είλαη ε δηακφξθσζε ζηάζεσλ, ε
αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ε γλσξηκία κε ηνλ
πνιηηηζκφ ζηηο πνηθίιεο εθθάλζεηο ηνπ, ε επαθή κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ν
ζεβαζκφο θαη ε θαηαλφεζε ηνπ πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθνχ, ε ηζφηηκε αλάδεημε
ζηνηρείσλ απφ ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην φισλ ησλ καζεηψλ.
Άζθεζε 2: Αλαινγηζηείηε κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε πνπ παξαθνινπζήζαηε
κε ηνπο καζεηέο ζαο ή έλα παξακχζη πνπ δηαβάζηεθε κε ηε κέζνδν ηεο
δεκηνπξγηθήο αλάγλσζεο. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη απηέο νη πνιηηηζηηθέο
δξάζεηο είλαη Πνιηηηζηηθφ Πξφγξακκα; Γηαηί;

Γηαηί έλα Πνιηηηζηηθό Πξόγξακκα ζεσξείηαη απαξαίηεηε εθπαηδεπηηθή
δηεξγαζία
Σα Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα:
1) Γίλνπλ ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ θάζε καζεηή
χγρξνλνη κειεηεηέο, αλαγλσξίδνπλ πσο ε νιφπιεπξε αλάπηπμε θαη πξφνδνο ησλ
καζεηψλ ζπληειείηαη θνληά ζηα άιια θαη κέζα απφ ηνλ πνιηηηζκφ. Ο θνηλσληνιφγνο
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Pierre Bourdieu αζρνιήζεθε θπξίσο, ζε καθξν-θνηλσληνινγηθφ επίπεδν κε ηνλ
αλαπαξαγσγηθφ ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο. Μία απφ ηηο θεληξηθέο έλλνηεο ηεο ζεσξίαο
ηνπ απνηειεί θαη ην «πνιηηηζκηθφ θεθάιαην» (γηα πεξηζζφηεξα βι. Bourdieu, 1986,
Bourdieu, 1999). πγθεθξηκέλα αλαθέξεη:
«Σα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη από πην πξνλνκηνύρν πεξηβάιινλ δελ θιεξνλνκνύλ από
ηνλ νηθνγελεηαθό ηνπο πεξίγπξν κόλν ζπλήζεηεο θαη κηα πξνγύκλαζε, πνπ είλαη άκεζα
ρξεζηκνπνηήζηκεο ζηα ζρνιηθά καζήκαηα[…].Κιεξνλνκνύλ επηπιένλ γλώζεηο, αιιά θαη
δεμηόηεηεο, δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ηνπ σξαίνπ […] πνπ ε ζρνιηθή απνδνηηθόηεηά ηνπο
είλαη αζύγθξηηα κεγαιύηεξε» (θείκελν ηνπ Bourdieu ζην Φξαγθνπδάθε, 1985: 364).
Γειαδή, ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ησλ παηδηψλ απφ πξνλνκηνχρν πεξηβάιινλ, πνπ
εθδειψλεηαη γηα παξάδεηγκα κε ηελ νηθεηφηεηά ηνπο κε κνπζεία θαη ρψξνπο ηέρλεο ή
θαη ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηελ θιαζηθή κνπζηθή ή ηε δσγξαθηθή, απνηειεί παξάγνληα
ηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο ηνπο, θαζψο, αλ θαη νθείιεηαη ζην πεξηβάιινλ θαη ηηο
ζπλήζεηεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, ζπρλά ζεσξείηαη απφ ην ζρνιείν ραξαθηεξηζηηθφ
ζπλπθαζκέλν κε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο.
ην κηθξν-θνηλσληνινγηθφ επίπεδν ηεο ηάμεο, φπνπ ν καζεηήο θαιείηαη λα
αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ (Blackledge & Hunt, 2000), ηα Πνιηηηζηηθά
Πξνγξάκκαηα κε ηελ ηζφηηκε αλάδεημε ζηνηρείσλ απφ ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην φισλ
ησλ καζεηψλ, κπνξνχλ λα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε φινπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο
απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα επσθειεζνχλ απφ φζα απηφ ηνπο πξνζθέξεη.
Δπεηδή:
 αλαδεηθλχνπλ ηα πνιηηηζηηθά ζηνηρεία πνπ θέξνπλ φινη νη καζεηέο, ηα νπνία
ζεσξνχληαη παξάγνληεο εκπινπηηζκνχ ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο κε
ηζφηηκε αμία,
 δεκηνπξγνχλ ζηάζεηο απνδνρήο θάζε πνιηηηζκηθήο
ζπκβάιινπλ ζηε γλσξηκία κε άιια ζπζηήκαηα αμηψλ,

εηεξφηεηαο

θαη

 ακβιχλνπλ ηηο δηαθνξέο κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ παηδηψλ,
 ζπλδένπλ ηε ζρνιηθή κε ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα, ηελ επηθαηξφηεηα θαη ηηο
πνηθίιεο εηθφλεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη φρη κε κία κφλν δηάζηαζή ηεο.
2) Δλεξγνπνηνχλ ηελ πνιιαπιή λνεκνζχλε: χκθσλα κε ηελ επξέσο απνδεθηή
ζεσξία ηεο Πνιιαπιήο Ννεκνζχλεο (Gardner, 1983), ε νιηζηηθή αλάπηπμε ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ζπληειείηαη κέζα απφ δξάζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ φιεο ηηο πηπρέο ηεο
λνεκνζχλεο (θηλαηζζεηηθή, αθνπζηηθή, καζεκαηηθή, γισζζηθή, ελδνπξνζσπηθή,
δηαπξνζσπηθή θηι.). H δξάζε ηνπ καζεηή ζην πιαίζην ελφο Πνιηηηζηηθνχ
Πξνγξάκκαηνο ελεξγνπνηεί ηελ πνιιαπιή ηνπ λνεκνζχλε.
3) Θέηνπλ ηνλ καζεηή ζην πξνζθήλην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο: Αμίδεη λα
ζεκεησζεί φηη ν ξφινο ηνπ καζεηή ζην πιαίζην ελφο Πνιηηηζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο
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είλαη ελεξγεηηθφο θαη ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία ηεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο πνπ πξψηνο
εηζήγαγε ν Dewey (1933).
Γειαδή ηα Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα:
 παξέρνπλ ηε ραξά ηεο εμεξεχλεζεο θαη ηεο αλαθάιπςεο, κέζα απφ
ζπλεξγαηηθέο δηεξγαζίεο,
 βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα αληιήζνπλ έκπλεπζε θαη λα εθθξαζηνχλ
δεκηνπξγηθά κε αθνξκή ηελ ηέρλε θαη ηνλ πνιηηηζκφ,
 ππνζηεξίδνπλ ηε κάζεζε θαη κέζα απφ ηνλ πνιηηηζκφ.
Οξόζεκα ζηε ζρέζε ηνπ πνιηηηζκνύ κε ην ζρνιείν θαη ηελ θαζηέξσζε ησλ
νινθιεξσκέλσλ Πνιηηηζηηθώλ Πξνγξακκάησλ:
1) Σν πξφγξακκα Μειίλα-Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηζκόο: θνπφο ηνπ ήηαλ «ε
αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ ηερλψλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία κε ηελ ππνζηήξημε ελφο ζπλερνχο δηαιφγνπ αλάκεζα ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ, κέζα απφ πνιχηερλεο δξάζεηο θαη αλνηρηά
εθπαηδεπηηθά ζελάξηα». Σν πξφγξακκα εθαξκφζηεθε πηινηηθά ζε 92
δεκνηηθά ζρνιεία θαη ζηε ζπλέρεηα ζηα ζρνιεία ηνπ Ν. Υαλίσλ, ην
δηάζηεκα 1995-2003. Κεληξηθφο δηδαθηηθφο ηνπ ζηφρνο ήηαλ λα
απνθαηαζηήζεη κηα απζεληηθή επηθνηλσλία ηνπ παηδηνχ κε ην ηζηνξηθνθνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. ην πιαίζην απηνχ ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ε χιε δελ αληηκεησπηδφηαλ κφλν σο πιεξνθνξία, αιιά θαη
σο θαηαγξακκέλε αλζξψπηλε εκπεηξία (www.prmelina.gr/al/al.htm ). Καηά
ηε δηάξθεηά ηνπ έγηλε παξαγσγή πινχζηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη
καθξφρξνλε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ. Αθφκα,
δεκηνπξγήζεθαλ απφ πνιινχο θνξείο (κνπζεία, εθνξείεο αξραηνηήησλ,
βηβιηνζήθεο θ.ά.) πξνγξάκκαηα, εθπαηδεπηηθνί θάθεινη, βηβιία θαη άιια
πιηθά γηα ρψξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο ζε φιε ηελ Διιάδα, πνπ
ζπλνδεχνληαλ πάληνηε απφ πξνηάζεηο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ
πνηθηιφκνξθε αμηνπνίεζή ηνπο.
Αλαηξέμηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μειίλα – Δθπαίδεπζε θαη
Πνιηηηζκόο, γηα λα δείηε αλαιπηηθά ηε δνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Καηαγξάςηε
ζηνηρεία πνπ έρνπλ γηα ζαο εθπαηδεπηηθφ ελδηαθέξνλ.

2) Οη ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ ζεζκνζεηνχλ ηελ Πεξηβαιινληηθή
Δθπαίδεπζε ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε (1991, 1992), φπνπ αξρηθά
εληάζζνληαλ ηα Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα. Αθελφο πξνβιεπφηαλ ε
δπλαηφηεηα κηαο ψξαο ηελ εβδνκάδα γηα καθξφρξνλεο νξγαλσκέλεο
ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζρεδηαζκέλεο απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο,
αθεηέξνπ ζηα αληηθείκελα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο
πεξηιακβάλνληαλ ηα Πνιηηηζηηθά, επηζηεκνληθά ζέκαηα, φπνπ εληάζζνληαλ
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κνπζηθέο ρνξσδηαθέο εθδειψζεηο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, παξαδνζηαθνί
ρνξνί, ινγνηερληθέο εθδειψζεηο, ηνπηθή ηζηνξία θαη ιανγξαθία, εθζέζεηο
δσγξαθηθήο, εθδφζεηο καζεηηθψλ εθεκεξίδσλ-πεξηνδηθψλ, ξαδηνθσληθέο
εθπνκπέο, ιεηηνπξγία βηβιηνζεθψλ, εθζέζεηο βηβιίνπ, καζεηηθψλ εληχπσλ
εθζέζεηο ρεηξνηερλεκάησλ, θηινηειηζκφο, θσηνγξαθία θιπ.
3) Ζ ζεζκνζέηεζε ησλ Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ, ην 2003. Με ηηο ππ’
αξηζκ.69259/Γ7/10-07-03 θαη 106137/Γ7/30-09-03 Τ.Α (ΤΠΔΠΘ). ηα
Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα ζεζκνζεηνχληαη σο απηνηειήο θαηεγνξία
πξναηξεηηθψλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη νξίδνληαη Τπεχζπλνη
Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ θαη Καιιηηερληθψλ Αγψλσλ. Οη Τπεχζπλνη
Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ ζε θάζε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο ππνζηεξίδνπλ ηα
Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα κε επηκνξθσηηθέο δξάζεηο, ζχκθσλα κε ηε
ζεκαηνινγία ηνπο θαη ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ εθθξαζηεί απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο θαη κε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Δπηπιένλ, ζπλεξγάδνληαη
κε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ
πξνγξακκάησλ.
 Δθηφο απφ ηνπο ηξεηο απηνχο ζεκαληηθνχο ζηαζκνχο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη
ε δνκή ησλ Γ.Δ.Π.Π.. ηνπ 2003 αθήλεη πεξηζψξηα ειεπζεξίαο ζηνλ ηξφπν
πξφζιεςεο ηεο γλψζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε πηινηηθή εθαξκνγή ηεο επέιηθηεο
δψλεο ζηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε απφ ην 2001 έσο ην 2005, θαη θαηφπηλ ε
θαζηέξσζή ηεο σο ππνρξεσηηθή (Τ.Α. Φ.12.1/605/97282/Γ1/23-9-2005), ήηαλ
έλα ζεηηθφ βήκα γηα ην ρξφλν δεκηνπξγηθφηεηαο ζηελ ηάμε: δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο καζεηέο λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα
πξνζεγγίδνπλ δεκηνπξγηθά έλα ζέκα, κέζα ζηελ πξσηλή δψλε ηνπ ζρνιείνπ.
ε απηφ ην πιαίζην, νη ηέρλεο θαη γεληθφηεξα ε ζχλδεζε κε ηνλ πνιηηηζκφ
πξνηείλνληαη σο «εξγαιεία» γηα ηε ζθαηξηθή θαη νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε
ηνπ ζέκαηνο πνπ θάζε θνξά δηδάζθεηαη.
 Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ηα ζχγρξνλα, αλνηρηά, πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ αλαθέξνληαη ζηα κε δηαθξηηά καζήκαηα, ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ
θαη φρη γλψζεσλ, ζηελ εληαηνπνίεζε ηεο γλψζεο, ζηε δηαζεκαηηθφηεηα θαη
επηδηψθνπλ ηε ζχλδεζε ηεο ζρνιηθήο δσήο κε ηελ θνηλσλία. Σα θαηλνηφκα
πξνγξάκκαηα (πξναηξεηηθέο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο) απνηεινχλ βαζηθφ
βήκα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.
Αλαηξέμηε ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη θαηαγξάςηε ελδεηθηηθά ελφηεηεο ζηηο
νπνίεο πξνηείλνληαη ζπλδέζεηο κε ηνλ πνιηηηζκφ.

Δηδηθόηεξα
ηηο 17-11-2003 ην Σκήκα Αηζζεηηθήο Αγσγήο ηνπ ΤΠΔΠΘ δεκνζηνπνίεζε
έλα αλαιπηηθφ θείκελν πνπ πεξηέγξαθε ηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο
ησλ πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηελ Γεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε. ΄ απηφ ην θείκελν σο πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα νξίδνληαλ «θάζε
δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία πνπ έρεη σο αληηθείκελό ηεο ηελ αλάδεημε θαη πξνώζεζε
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ζηνηρείσλ πνιηηηζκνύ όπσο: ζύλζεζε πιεζπζκνύ, θνηλσληθή νξγάλσζε, νηθνλνκηθή
νξγάλσζε, πεπνηζήζεηο, αληηιήςεηο, ηδέεο (θνηλσλία, ηδενινγία, ζξεζθεία θιπ),
θνηλσληθή ζπκβίσζε-επηθνηλσλία, γιώζζα, ήζε-έζηκα, ηειεηνπξγίεο, επαγγέικαηα,
ππεξεζίεο, νηθνγέλεηα, ζρνιείν, γεηηνληά, ζσκαηείν, μελνθνβία-ξαηζηζκόο , ζρέζεηο ησλ
δύν θύισλ, αζηπθηιία, βία, αλεξγία, ηερλνινγηθά επηηεύγκαηα, αξρηηεθηνλήκαηα,
θαιιηηερληθά δεκηνπξγήκαηα, αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο»
Οη νκάδεο ησλ καζεηψλ πνπ ζα ζπκκεηείραλ ζ’ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο
φπσο ηνλίδνληαλ, ζα έπξεπε λα ζπγθξνηνχληαη πξναηξεηηθά θαη λα θαζνδεγνχληαη
θαη λα εκςπρψλνληαη απφ ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπο. Ζ ζπγθξφηεζε
ησλ νκάδσλ εξγαζίαο ε επηινγή ησλ ζεκάησλ θαη ε επηινγή κεζνδνινγίαο γηλφηαλ
αλαθνξά ζηηο κεζφδνπο ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο, ηεο έξεπλαο πεδίνπ ηεο έξεπλαο
δξάζεο θαη ηεο αλζξσπνινγηθήο έξεπλαο), αθήλνληαλ ζηελ ειεχζεξε επηινγή ησλ
καζεηψλ. Απφ εθείλε ηελ πεξίνδν δηλφηαλ έκθαζε ζην δήηεκα ηεο έληαμεο ησλ ήδε
θαζηεξσκέλσλ ζεκάησλ ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο
ζε έλα πνιηηηζηηθφ πιαίζην, πνπ αθνξνχζε ζηελ αλάπηπμε ησλ πνιηηηζηηθψλ
πξνγξακκάησλ θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηνπο αλά πεξηθέξεηα απφ ηνπο ππεπζχλνπο ησλ
πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ, νη νπνίνη, αλάκεζα ζηα άιια θαζήθνληά ηνπο ,φθεηιαλ λα
ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Αιεμνπνχινπ,1989).
Σα πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ κέρξη ζήκεξα απνηεινχλ
θπξίσο πξσηνβνπιίεο ησλ δαζθάισλ, ησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ καζεηψλ πνπ
εκπιέθνληαη ζε απηά θαη αθνξνχλ ζε έλα επξχ θχθιν ζεκάησλ ζρεηηθψλ φρη κφλν κε
δεηήκαηα πνιηηηζκνχ αιιά θαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηεο επηθαηξφηεηαο θαη ζε
έλα πιηθφ πνπ εγγξάθνληαλ ζε έλα ηνπηθφ εζληθφ θαη δηεζληθφ πιαίζην .
Σα Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα ηεο θάζε Πεξηθέξεηαο Δθπαίδεπζεο αλάδεημαλ
ζεκαληηθέο πιεπξέο ηεο πνιηηηζηηθήο καο δσήο θαη ηαπηφρξνλα ηελ Δπξσπατθή
δηάζηαζε ησλ δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ κέζσ αληαιιαγψλ θαη
ζπκπαξαγσγψλ ησλ ζρνιηθψλ θνηλνηήησλ ζε επξσπατθφ πιένλ επίπεδν ( πξφγξακκα
Comenius, θιπ.).
Σν ζεζκηθφ πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ έδσζε ρψξν ζηελ πξνψζεζε
ησλ θαιιηηερληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηψλ ηεο
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ζηελ ελαζρφιεζή ηνπο
κε θνηλσληθά δεηήκαηα θαη κε ηελ ηνπηθή ηζηνξία. Γίλεη έκθαζε ζε έλαλ λεσηεξηθφ
ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, πξνδηαγξάθνληαο ελ κέξεη θάπνηεο
απφ ηηο πξνγξακκαηηθέο αξρέο ηνπ Νένπ ρνιείνπ. Σν Νέν ρνιείν ζεσξεί ηελ
πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ καζεηψλ φρη σο κηα πεξηζσξηαθή ελαιιαθηηθή
απαζρφιεζε, αιιά σο έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο θαη δξφκνπο ηεο παηδαγσγηθήο
πξάμεο, ψζηε ην ζρνιείν λα γίλεη πην ειθπζηηθφ γηα ηνλ καζεηή, φ ίδηνο πην
δξαζηήξηνο θαη δηαζέζηκνο γηα ηελ αλαθάιπςε ηνπ θφζκνπ θαη ησλ πξνβιεκάησλ
πνπ αθνξνχλ ζηε δσή ηνπ θαη ζηνλ θφζκν ηεο λενιαίαο γεληθφηεξα.
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Γηαηξέρνληαο ηα πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ σο ηψξα πινπνηεζεί,
δηαπηζηψλνπκε φηη νη ζεκαηηθέο ηνπο θαη νη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ηνπο ζηελ
Πξσηνβάζκηα θαη ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε αθνξνχλ θπξίσο ζηελ
εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηηο θαιιηηερληθέο γιψζζεο, ζηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε,
ζηελ επαθή ηνπο κε ηα πνηθίια ζηνηρεία πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ πνιηηηζηηθή καο
ηαπηφηεηα, έηζη φπσο απηή αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηηο παξαδφζεηο καο θαη ηελ
αιιειεπίδξαζε ηνπ ειιεληθνχ πιηθνχ θαη άπινπ πνιηηηζκνχ κε ηνπο πνιηηηζκνχο
φινπ ηνπ θφζκνπ, ζηελ ηνπηθή ηζηνξία, ζε θνηλσληθά δεηήκαηα. Απηφ πνπ θπξίσο
ελδηέθεξε, φζνλ αθνξά ζηελ ζηνρνζεζία ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, ήηαλ ε
θαιιηέξγεηα ηεο πνιηηηζηηθήο επαηζζεζίαο ησλ καζεηψλ θαη ε δηαδξαζηηθή επαθή ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο κε ηνλ θνηλσληθφ ηεο πεξίγπξν (ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζληθφ).
(Δπαγγέινπ, 2007).
Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Πνιηηηζηηθώλ Πξνγξακκάησλ
1. Πξναηξεηηθόηεηα
Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ απνθαζίδνπλ λα πινπνηήζνπλ κε ηνπο καζεηέο ηνπο έλα
Πνιηηηζηηθφ Πξφγξακκα ην δειψλνπλ κε εηδηθφ απιφ έληππν ζηνπο
Τπεχζπλνπο Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ. Μεηά ηελ ηππηθή δηαδηθαζία
έγθξηζεο απφ ηελ Δπηηξνπή ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, μεθηλά ε επίζεκε
εθαξκνγή ηνπ.
2. Θεκαηνινγία
o Γπλαηόηεηα ειεύζεξεο επηινγήο ηνπ ζέκαηνο: Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη
απφ ηνπο καζεηέο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ζχκθσλα κε ηα
ελδηαθέξνληά ηνπο, ηελ επηθαηξφηεηα, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ηάμεο ηνπο, ηηο
αλάγθεο ηνπο. (Γηα ηε ζεκαζία ηεο επηινγήο βιέπε Μαηζαγγνχξαο, 2003)
o Δπξύ θαη νηθείν ζεκαηνιόγην: Σα Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα έρνπλ ην
πιενλέθηεκα ηεο νηθεηφηεηαο γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο,
επεηδή θαιχπηνπλ έλα επξχ ζεκαηνιφγην (βι. παξαθάησ). Πξαθηηθά,
νπνηνδήπνηε δήηεκα απαζρνιεί ηνπο καζεηέο θάζε ειηθηαθήο νκάδαο κπνξεί
λα απνηειέζεη ζέκα ελφο Πνιηηηζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, φπσο: «Σα παηρλίδηα
κνπ - ηα παηρλίδηα ηνπ παππνχ», «Παξακχζηα γηα ηε ζάιαζζα», «Ζ ηζηνξία
ηνπ ηφπνπ κνπ», «Θεαηξηθφ εξγαζηήξη», «Μνπζηθέο ηεο παηξίδαο-κνπζηθέο
πνπ αθνχσ», «Ζ μεληηηά», «Ζ γεηηνληά σο ηφπνο ζπλάληεζεο πνιηηηζκψλ»,
«Γηθαίσκα ζηελ έθθξαζε». Οη έλλνηεο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηεο
πνιηηεηφηεηαο απνηεινχλ βαζηθά δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα αλαδπζνχλ κέζα
απφ απηή ηε ζεκαηνινγία.
3. Παηδαγσγηθέο αξρέο θαη πξνζεγγίζεηο
o Δλεξγεηηθή κάζεζε: ε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηνπο εθπαηδεπηηθφ/νχο, νη
καζεηέο απνθαζίδνπλ ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζήο ηνπ, κε θαηαηγηζκφ
ηδεψλ, ζρεδηαζκφ θαη έξεπλα. Ο εθπαηδεπηηθφο εκςπρψλεη θαη ζηεξίδεη

12

ηνπο καζεηέο ζηηο δξάζεηο ηνπο, ηεξψληαο ηελ αξρή «καζαίλσ κέζα
απφ ηελ πξάμε» (Dewey, 1933)
o Βησκαηηθή πξνζέγγηζε: Μαζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί καζαίλνπλ
δηεξεπλψληαο θαη πξάηηνληαο. Μέζα απφ Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο καζεηέο, λα παξνπζηάζνπλ κία
δξάζε, λα ζπλεξγαζηνχλ ηζφηηκα, λα γίλνπλ απνδεθηνί, λα εληαρζνχλ
ζηελ νκάδα (βιέπε θαη Xξπζαθίδεο, 2002)
o Πνιιαπιή λνεκνζύλε: Οη πνιιαπιέο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη
ε δεκηνπξγηθφηεηα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πνιιαπιήο
λνεκνζχλεο (Gardner, 1983)
4. Υξνληθή δηάξθεηα
o Σνπιάρηζηνλ δίκελε δηάξθεηα: Κάζε πξφγξακκα δηαξθεί 2 ηνπιάρηζηνλ
κήλεο, γηα λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο πνιχπιεπξεο θαη ζε βάζνο
πξνζέγγηζεο. ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε πινπνηνχληαη εληφο θαη
εθηφο (ζπαληφηεξα) σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, θπξίσο ζηηο ψξεο ηεο
επέιηθηεο δψλεο, αιιά θαη δηαζεκαηηθά κέζα ζηηο αληίζηνηρεο ψξεο
καζεκάησλ, έλα δίσξν ηελ εβδνκάδα. ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε
πξαγκαηνπνηνχληαη πέξαλ ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ.
5. Μεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο
o Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε απνηειεί ηνλ θχξην άμνλα δφκεζεο ησλ
Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ. Ζ γλψζε πξνζεγγίδεηαη νιηζηηθά, κέζα
απφ ηε δηαζχλδεζε ησλ καζεκάησλ θαη δηεξεπλεηηθά ζε θάζε επθαηξία
θαη φρη κφλν ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Ζ κέζνδνο project, ε έξεπλα
πεδίνπ, ηα παηρλίδηα ξφισλ θαη νη πξνζνκνηψζεηο, ε αηζζεηνπνίεζε
αθεξεκέλσλ ελλνηψλ κέζα απφ πιηθά ηεθκήξηα (εθζέκαηα κνπζείσλ,
θσηνγξαθίεο, έξγα ηέρλεο θ.ά.), ε έξεπλα δξάζεο, ε αλζξσπνινγηθή
έξεπλα είλαη νη κέζνδνη πνπ ελδείθλπληαη γηα ηελ πξνζέγγηζή ηνπο.
(Μέζα απφ ηα παξαδείγκαηα Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπ
αλαιχνληαη
ζε επφκελεο ελφηεηεο δηαθαίλεηαη ε αμηνπνίεζε
δηαθνξεηηθψλ κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ).
o Δξγαζία ζε νκάδεο κε δπλαηόηεηα πνιιαπιώλ ζπλεξγαζηώλ: ησλ
καζεηψλ κεηαμχ ηνπο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο, ησλ καζεηψλ
κε ηνλ/ηνπο εθπαηδεπηηθφ/νχο, ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε
ηνπο γνλείο ή άιινπο θνξείο.
o Δθαξκνγή δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
πινπνίεζεο ε νκάδα αμηνινγεί ηε δνπιεηά ηεο θαη απνθαζίδεη ηε
ζπλέρηζε βάζεη ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ ή ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηα
εθάζηνηε δεδνκέλα ηεο δνπιεηάο ηνπο. Απνθαζίδεη επίζεο πψο θαη ζε
πνηνπο ζα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα.
6. Σν άλνηγκα ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία-ζύλδεζε κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα
Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε ζπλεξγαζία πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ καζεηέο θαη
εθπαηδεπηηθνί κε πνηθίινπο θνξείο θαη πξφζσπα: Μνπζεία, Οξγαληζκνχο
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Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ΜΖΚΤΟ, Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο, ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ.,
Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα, (π.ρ. Παηδαγσγηθά, Θεαηξηθψλ πνπδψλ, Καιψλ
Σερλψλ), Πνιηηηζηηθνχο πιιφγνπο θαη άιιεο ζπιινγηθφηεηεο, θαιιηηέρλεο,
αξραηνιφγνπο, ζπγγξαθείο θ.ά. (Βι. ζηηο επφκελεο ελφηεηεο: α] παξαδείγκαηα
ζπλεξγαζηψλ, β] Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ζε ρψξνπο πνιηηηζκηθήο
αλαθνξάο θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θνξέσλ). Δπίζεο κε ηε δηεξεχλεζε ζεκάησλ
ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο ή θνηλσληθψλ δεηεκάησλ, φπσο ε θαηαγξαθή θαη ε
πηνζέηεζε ηνπηθψλ κλεκείσλ, ε κεηαλάζηεπζε, ν ξαηζηζκφο, ηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα. Σέινο, κε ηε δπλαηφηεηα δεκφζηαο παξνπζίαζεο ηνπ
πνιηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Άζθεζε 4: Έρνληαο δηδαθηηθή εκπεηξία, είλαη δπλαηφλ λα έρεηε ήδε
επηζεκάλεη δπζθνιίεο σο πξνο ηελ πινπνίεζε ησλ Πνιηηηζηηθψλ
Πξνγξακκάησλ, παξφιν πνπ γλσξίδεηε ή ππνςηάδεζηε ηε ζεκαληηθφηεηά
ηνπο. Πνχ λνκίδεηε φηη νθείινληαη απηέο νη δπζθνιίεο;
Άζθεζε 5: Γηαβάδνληαο ηα πξνεγνχκελα ραξαθηεξηζηηθά, πνηα ζεσξείηε ηα
πιένλ ζεκαληηθά γηα ηε δηάθξηζε ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο απφ
άιια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα;

Βαζηθή δνκή ησλ Πνιηηηζηηθώλ Πξνγξακκάησλ
ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ αθνινπζείηαη ζε
γεληθέο γξακκέο ε εμήο δνκή:
o Δπηινγή ηνπ ζέκαηνο, ζε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ, ζχκθσλα κε ηα
ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο.
o Καηαηγηζκφο ηδεψλ, θαηαγξαθή θαη θαζνξηζκφο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ ζέκαηνο θαη
ησλ ζηφρσλ απφ ηελ νκάδα.
o Υξνλνδηάγξακκα αλάπηπμεο ησλ δξάζεσλ (π.ρ. έξεπλα, θαηαγξαθέο,
ζπλεληεχμεηο, δεκηνπξγηθέο αλαγλψζεηο, επηζθέςεηο ζε ρψξνπο πνιηηηζκηθήο
αλαθνξάο, ζπλαληήζεηο κε εηδηθνχο, ζπλζέζεηο έξγσλ, δεκηνπξγία ζθεληθψλ,
θαηαζθεπέο θ.ά., αλάινγα κε ην ζέκα).
o Γηαζπλδέζεηο κε ηα πεδία ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ.
o Αλάιεςε έξγνπ απφ θάζε νκάδα, αιιά θαη απφ ην ζχλνιν ησλ παηδηψλ.
Καηακεξηζκφο εξγαζηψλ (ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο
παηδαγσγηθήο).
o Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ.
o Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ζηφρσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο (φπνηε θαη αλ
ρξεηαζηεί) κεηά απφ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε.
o Απηναμηνιφγεζε - Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ κε πνηθίιεο κνξθέο (ζχλζεζε
θεηκέλνπ, εθεκεξίδα, παξάζηαζε, εηθαζηηθφ έξγν, πφζηεξ, ζπλδπαζκφο ησλ
πξνεγνπκέλσλ θ.ά.).
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Ζ ζεκαηνινγία ησλ Πνιηηηζηηθώλ Πξνγξακκάησλ
Άμνλεο

Θέκαηα, ελδεηθηηθά

Θέαηξν

Γλσξηκία κε ηα είδε θαη ηελ ηζηνξία ηνπ ζεάηξνπ/ Σν ζέαηξν ζηνλ θφζκν/
Σν ζέαηξν ζηελ αξραηφηεηα
Θεαηξηθφ εξγαζηήξη
Πξνεηνηκαζία παξάζηαζεο γλσζηνχ ζεαηξηθνχ έξγνπ
Γεκηνπξγία πξσηφηππεο παξάζηαζεο ησλ καζεηψλ/ Απφ κηα ηζηνξία ζην
ζεαηξηθφ ιφγν (δηαζθεπή)
Θέαηξν ζθηψλ
Κνπθινζέαηξν

Μνπζηθή- Υνξόο

Μνπζηθφ εξγαζηήξη/ Μνπζηθέο ζπλζέζεηο
πγθξφηεζε ρνξσδίαο
Υνξεπηηθφ εξγαζηήξη/ ζπγθξφηεζε νκάδαο ρνξνχ (π.ρ. παξαδνζηαθνί
ρνξνί κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο κε δηεξεχλεζε
ηζηνξηθνθνηλσληθννηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ)
Γλσξηκία κε είδε κνπζηθήο/ κε ηελ ηζηνξία ηεο κνπζηθήο
ςεηο ηεο ηζηνξίαο κέζα απφ ηε κνπζηθή
Γηαπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο κέζα απφ ηε κνπζηθή ησλ ιαψλ
Γλσξηκία κε κνπζηθά φξγαλα (αξραία, παξαδνζηαθά θιπ.) θαη θαηαζθεπή
Ο ρνξφο ζηνλ θφζκν. Σειεηνπξγίεο

Δηθαζηηθά

Δηθαζηηθφ εξγαζηήξη (εηθαζηηθέο ζπλζέζεηο, θεξακηθή, ςεθηδσηφ, ηέρλε
απφ άρξεζηα αληηθείκελα/ζθνππίδηα, θφκηθο, εηθνλνγξάθεζε θ.ά.)
Σν δέληξν ζηελ ηέρλε. Σν λεξφ ζηελ ηέρλε θ.ν.θ.
Έιιελεο εηθαζηηθνί θαη ην έξγν ηνπο
ςεηο ηεο ηζηνξίαο κέζα απφ ηελ ηέρλε
Απφ ηελ ηέρλε ζηε δεκηνπξγηθή γξαθή
Αηζζεηηθή παξέκβαζε ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ
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Γεκηνπξγηθή γξαθή θαη θηιαλαγλσζία

Μαζεηηθφο ηχπνο – δεκνζηνγξαθηθφο ιφγνο (έθδνζε εθεκεξίδαο ή
πεξηνδηθνχ ζε έληππε ή θαη ειεθηξνληθή κνξθή απφ ζπληαθηηθή νκάδα
καζεηψλ)

Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά

Τιηθφο θαη άπινο πνιηηηζκφο (ήζε, έζηκα, ηειεηνπξγίεο, παξαδφζεηο,
ιατθά παξακχζηα, ελδπκαζία, παηρλίδηα )

πγγξαθή ηζηνξηψλ κε αθνξκή έλα ζέκα, έλα βηβιίν, κηα ζεηξά ιατθψλ
παξαδφζεσλ ή παξακπζηψλ, έξγα ηέρλεο…
Γεκηνπξγηθέο αλαγλψζεηο παηδηθήο ινγνηερλίαο
Θεκαηηθέο δηαδξνκέο απφ βηβιίν ζε βηβιίν
Γξαζηεξηφηεηεο κε αθνξκή έλα ή πεξηζζφηεξα βηβιία
Πνίεζε
Γλσξηκία κε ην έξγν ελφο ζπγγξαθέα
Κφκηθο

Λατθή κνπζηθή παξάδνζε
Λατθή αξρηηεθηνληθή – λεφηεξε θαη ζχγρξνλε αξρηηεθηνληθή
Παξαδνζηαθέο αγξνηηθέο αζρνιίεο
Δπεμεξγαζία πξντφλησλ (π.ρ. ιάδη, θξαζί, ςσκί) απφ ηελ αξραηφηεηα σο
ζήκεξα, παξαδφζεηο, ηερληθέο, νηθνλνκία
Δπαγγέικαηα ρηεο – ζήκεξα, επαγγέικαηα πνπ ράζεθαλ
Λανγξαθηθέο ζπιινγέο/ θαηαγξαθέο - καξηπξίεο
Σν δέληξν/ ην λεξφ/ ε ζάιαζζα/ ν ήιηνο κέζα απφ ηε ιατθή παξάδνζε
Καζεκεξηλά αληηθείκελα: ηζηνξία θαη εμέιημε

Οπηηθναθνπζηηθά κέζα

Μειέηε κέζα απφ θσηνγξαθίεο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο, επαγγέικαηα θηι.
Κηλνχκελα ζρέδηα (animation): εμέιημε, ηερληθέο, ζχλζεζε
Σειενπηηθή εκπεηξία: θξηηηθή ηειεζέαζε
Λέζρε θσηνγξαθίαο
Κηλνχκελεο εηθφλεο, θηλεκαηνγξάθνο, θηλεκαηνγξαθηθή ιέζρε, αλάγλσζε
θαη θαηαλφεζε ηεο θηλνχκελεο εηθφλαο, δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε
αθνξκή κηα ηαηλία
Πψο δεκηνπξγείηαη κηα ηαηλία;

16

Κνηλσληθά Θέκαηα

Πεπνηζήζεηο, αληηιήςεηο, ηδέεο (θνηλσλία, ηδενινγία, ζξεζθεία θηι.)
Γιψζζα-γιψζζεο
Ξελνθνβία
Βία
Αλζξψπηλα δηθαηψκαηα –δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ
Μεηαλάζηεπζε: ρηεο, ζήκεξα
Ζ δηαθνξεηηθφηεηα κέζα απφ ηελ παηδηθή ινγνηερλία / ηνλ θηλεκαηνγξάθν
Σαμίδηα ζηνπο αξραίνπο πνιηηηζκνχο: επαθέο θαη ζπγγέλεηεο ηεο ειιεληθήο
αξραηφηεηαο κε άιινπο πνιηηηζκνχο
Παηρλίδηα ηνπ θφζκνπ
Ζ θαζεκεξηλή δσή ζηνπο ηφπνπο θαηαγσγήο ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο
Μχζνη θαη παξαδφζεηο ηνπ θφζκνπ (γχξσ απφ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα)
ινη δηαθνξεηηθνί, φινη ίζνη (αλαπεξία / εηεξφηεηα / θχιν)
Κνηλσληθή ζπκβίσζε-επηθνηλσλία

Άιια ζέκαηα

Μπζνινγία /κχζνη ηεο πεξηνρήο κνπ. Ζ θαζεκεξηλή δσή ζηελ αξραία πφιε
/ ζην Βπδάληην/ ζηα λεφηεξα ρξφληα.
Πξνζσπηθφηεηεο ηεο ηέρλεο, ηεο ινγνηερλίαο, ηεο πνιηηηθήο
Γέλλεζε ηεο γξαθήο- ηζηνξία ηεο γξαθήο –ηππνγξαθία. Σνπηθή ηζηνξία/
πηνζεζία κλεκείνπ, αξρηηεθηνλήκαηνο, αξραηνινγηθνχ πάξθνπ θ.ν.θ.
Μνπζεηαθή αγσγή /Πνιηηηζηηθά κνλνπάηηα (Παξάδεηγκα: Γξφκνη θαη
γεηηνληέο ηεο αξραίαο πφιεο- ηνπ ζήκεξα) . Δπαγγέικαηα, ππεξεζίεο.
Οηθνγέλεηα-νη ηζηνξίεο καο, ρνιείν - ε ηζηνξία ηνπ ζρνιείνπ, Γεηηνληά,
Σερλνινγηθά επηηεχγκαηα

πρλά ζε έλα Πνιηηηζηηθφ Πξφγξακκα γίλεηαη ζπλδπαζκφο πεξηζζφηεξσλ ζεκαηηθψλ
αμφλσλ, ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ηεο ζρνιηθήο νκάδαο.
Γηα παξάδεηγκα ζε έλα πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα κε ζέκα ηε Μεηαλάζηεπζε θαη ηελ
Πξνζθπγηά εθηφο απφ ηα αίηηα θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο, κπνξεί λα αλαδεηεζνχλ
γξάκκαηα μεληηεκέλσλ, ηξαγνχδηα, αιιά θαη παξακχζηα (ήξσεο πνπ αλαδεηνχλ
θαιχηεξε ηχρε), λα αλαγλσζζνχλ ζρεηηθά ινγνηερληθά θείκελα θαη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, λα εμεηαζηεί ην δήηεκα
ηεο επηθνηλσλίαο, λα δηεξεπλεζεί ε θσηνγξαθηθή θαη θηλεκαηνγξαθηθή απνηχπσζε
αιιά θαη ε εηθαζηηθή απφδνζε ηνπ ζέκαηνο απφ πνηθίια ξεχκαηα ηέρλεο, λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (βιέπε ζρεηηθφ πιηθφ απφ ηε Γηεζλή
Ακλεζηία θαη ηελ Όπαηε Αξκνζηεία γηα ηνπο Πξφζθπγεο πνπ κπνξεί λα
πξνζαξκνζηεί αλάινγα) θαη δξαζηεξηφηεηεο ζεαηξηθήο έθθξαζεο, λα δεκηνπξγεζνχλ
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κηθξέο ηαηλίεο θ.α. Μπνξεί λα γίλεη ζχλδεζε κε ηε κεηαλάζηεπζε ησλ νξγαληζκψλ.
Μπνξεί αθφκα ηα παηδηά λα πξνρσξήζνπλ ζε θαηαγξαθή νηθνγελεηαθψλ ηζηνξηψλ,
αιιά θαη λα αλαδεηήζνπλ ηελ ηζηνξηθή δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηηο πνιηηηζηηθέο
αιιειεπηδξάζεηο (βιέπε παξαθάησ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Δζληθνχ
Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Σαμηδεύνπκε ζηνπο πνιηηηζκνύο). πλδπαζηηθά κπνξνχλ λα
αλαδεηήζνπλ ζηνηρεία γηα δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο ζε κνπζεία κε ηζηνξηθφ θαη
εζλνγξαθηθφ ραξαθηήξα αιιά θαη ζε κνπζεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ηαμίδη (Ναπηηθά
κνπζεία) θαη ηελ επηθνηλσλία (π.ρ. Μνπζείν ΟΣΔ, Φηινηειηθφ Μνπζείν).
εκείσζε: Πεξηγξαθή Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ κε πνηθίιε ζεκαηνινγία κπνξεί
λα αλαδεηεζεί ζηηο επφκελεο ελφηεηεο.
Άζθεζε 6: ρεδηάζηε θη εζείο έλα Πνιηηηζηηθφ Πξφγξακκα αθνινπζψληαο
απηή ηε δνκή. Πνηα δηεξγαζία ζαο θαίλεηαη πην νηθεία θαη πνηα πην δχζθνιε;

Ζ δηαζεκαηηθή δηάζηαζε ησλ πνιηηηζηηθώλ πξνγξακκάησλ
Σα ηειεπηαία 15 ρξφληα κε ηελ έκθαζε πνπ δφζεθε ζηελ δηαζεκαηηθή
δηάζηαζε ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ
θαη πξνγξακκάησλ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ) ην ελδηαθέξνλ
εζηηάζηεθε, ηφζν απφ ην ΤΠ.Δ.Π.Θ φζν θαη απφ ην Π.Η., ζηελ αλάδεημε ησλ πάζεο
θχζεσο δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ γηα ηελ ζπγθξφηεζε ελφο εληαίνπ ζπλφινπ
γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη κηαο νιηζηηθήο αληίιεςεο γηα ηελ γλψζε. Ζ αληίιεςε
απηή ζα ηνπο σζνχζε ζην λα δηακνξθψλνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο άπνςε θαη γλψκε
γηα κηα ζεηξά δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο,
θαη ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, κε απψηεξν ζηφρν ηε δηακφξθσζε κηαο πγηνχο
απηναληίιεςεο θαη ελφο πξνζσπηθνχ ηνπο θνζκνεηδψινπ.
Μέζσ ησλ Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζείηαη
ζηελ πινπνίεζή ηνπο, θαη θαη’ επέθηαζε κέζσ ηνπ ζρνιείνπ, νη καζεηέο
αλαπηχζζνπλ ηνλ θνηλσληθό γξακκαηηζκό1, δειαδή, ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλννχλ, λα
επηθνηλσλνχλ, θαη λα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά ζε δηαθνξεηηθά θνηλσληθά
πεξηβάιινληα, ελψ παξάιιεια απνθηνχλ εξγαιεία εξκελείαο ηνπο. ηε ζπλέρεηα, κε

1

Με ηελ έλλνηα «γξακκαηηζκφο» νξίδεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ιεηηνπξγεί κε απνηειεζκαηηθφ
ηξφπν ζε πνηθίια πεξηβάιινληα θαη θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο, ρξεζηκνπνηψληαο θείκελα γξαπηνχ θαη
πξνθνξηθνχ ιφγνπ, θαζψο επίζεο κε γισζζηθά θείκελα (ζχκβνια, ζρεδηαγξάκκαηα, εηθφλεο, ράξηεο,
ήρνπο θιπ.). Γηεπξχλνληαο, θάζε πνιηηηζκηθφ πξντφλ πξνζεγγίδεηαη καζεζηαθά σο έλα πνιπεπίπεδν
απνηέιεζκα ηδενινγηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ, νη νπνίεο είλαη –θαη πξέπεη λα
είλαη– δηεξεπλήζηκεο θαη εξκελεχζηκεο (θξηηηθφο γξακκαηηζκφο). Οη κνξθέο ηνπ γξακκαηηζκνχ
πνηθίινπλ, αλάινγα κε ην πεδίν: νπηηθφο γξακκαηηζκφο (θαηαλφεζε θαη παξαγσγή νπηηθψλ
κελπκάησλ) ν ηερλνινγηθφο γξακκαηηζκφο θ.α. χκθσλα κε ηελ παηδαγσγηθή ηνπ γξακκαηηζκνχ, ε
κάζεζε γίλεηαη απνηειεζκαηηθή φηαλ ν καζεηήο ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ θαηάθηεζή ηεο θαη φιεο νη
δηαδηθαζίεο λνεκαηνδνηνχληαη. Βιέπε Μεηζηθνπνχινπ, Β. 2001. Γξακκαηηζκόο Πχιε γηα ηελ
Διιεληθή Γιψζζα http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_e1/index.html
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ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά πιαίζηα,
δηακνξθψλνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο ηαπηφηεηα. Σν λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο,
ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ ζα ηνπο είλαη ρξήζηκεο ζηε δσή ηνπο κέζα απφ
δηαθνξεηηθά είδε γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ, κέζα απφ γισζζηθά θαη κε
γισζζηθά θείκελα, δηαθνξεηηθέο πεγέο, κεζφδνπο θαη έξεπλα, κε δηαζεκαηηθφ ηξφπν,
ζπλδπάδνληαο φια ηα είδε γξακκαηηζκνχ (κε ηελ επξχηεξε έλλνηα, πέξα απφ ηελ
ηθαλφηεηα γηα αλάγλσζε θαη γξαθήο), είλαη ζηφρνο θαη πξνηεξαηφηεηα ησλ
Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ (Υαξαιακπφπνπινο, 2006).
Σα πνηθίια Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα, πνπ αλαπηχζζνληαλ ήδε πξηλ λα ηεζεί
ζε ηζρχ ην ΓΔΠΠ, έδηλαλ έκθαζε ζηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ δεηεκάησλ ηνπ
πνιηηηζκνχ κέζσ κεζφδσλ ελεξγεηηθήο εκπινθήο ησλ καζεηψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο
θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξάδνζε, ηε ιατθή
ηέρλε, ηελ παξαδνζηαθή θαη λεσηεξηθή θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα, θνηλσληθά
δεηήκαηα θιπ. Αλεμάξηεηα απφ ηε δηάξθεηα ησλ πνιηηηζηηθψλ ζρεδίσλ εξγαζίαο ησλ
καζεηψλ, ηνληδφηαλ φηη νη ζεκειηψδεηο έλλνηεο (πνπ πξνηείλνληαλ απφ ην Π.Η.) φπσο
ε αιιειεπίδξαζε, ε επηθνηλσλία, ν πνιηηηζκφο, ε ηέρλε, ε νκνηφηεηα, ε δηαθνξά
(Γθφηνβνο,2002), θιπ., ήηαλ θαηεμνρήλ «ππξεληθέο» έλλνηεο, πνπ ζα έπξεπε λα
πξνζεγγίδνληαη θαη κε ην ιεμηιφγην ησλ πέληε θαιιηηερληθψλ γισζζψλ, δειαδή κε
ηελ εηθαζηηθή, ηε ζεαηξηθή, ηε κνπζηθή, ηε γιψζζα ηνπ ρνξνχ, ηε γιψζζα ηεο
θσηνγξαθίαο θαη ηνπ video αιιά θαη κε ηηο πνιπκεζηθέο δπλαηφηεηεο ησλ ΣΠΔ.
πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, έλα απφ ηα νξφζεκα ζηε ζρέζε ηνπ πνιηηηζκνχ κε ην
ζρνιείν θαη ηελ θαζηέξσζε ησλ νινθιεξσκέλσλ Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ ήηαλ
θαη ε θαζηέξσζε ηεο θαηλνηνκίαο ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο, ε νπνία έδηλε ηε δπλαηφηεηα
πινπνίεζεο πνιηηηζηηθψλ ζρεδίσλ πνπ είραλ άκεζε ζπλάξηεζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο
δηδαζθαιίαο ηνπ θπξίσο θνξκνχ ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. ην πιαίζην ηεο
επέιηθηεο δψλεο ε δηαζεκαηηθφηεηα θαη νη βησκαηηθέο πξνζεγγίζεηο, κε ηελ αξσγή
ησλ θαιιηηερληθψλ γισζζψλ, κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο θαη παξαδείγκαηα,
απνηέιεζαλ έλα νπζηαζηηθφ βήκα γηα ηελ εθαξκνγή ελφο «αλνηθηνχ» θαη
«επέιηθηνπ» ηξφπνπ πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο.
Σα Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε
είλαη θαη ζηφρνο ηνπ Νένπ ρνιείνπ, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα
ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
ζρεδίσλ εξγαζίαο (Frey, 1986). Ζ ζεκαηνινγία ηνπο, φπσο
πνηθίιε.

απηφ ην πιαίζην, πνπ
ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο
εθπφλεζεο πνηθίισλ
πξναλαθέξζεθε, είλαη

Σα Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα κέζα απφ ηε δηαζεκαηηθφηεηα, πξνσζνχλ ηε
δηαζχλδεζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, πξνηείλνπλ
ηξφπνπο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο κε εληαίν θαη φρη απνζπαζκαηηθφ ηξφπν θαη
ζπλδένπλ ηε γλψζε κε ηε δσή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε γλψζε αξρίδεη θαη απνθηά
λφεκα γηα ηνπο καζεηέο, γεγνλφο πνπ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ζηνπο ζηφρνπο ηνπ
Νένπ ρνιείνπ. Μέζα απφ ηε δηαζεκαηηθφηεηα θαιιηεξγνχληαη δεμηφηεηεο θαη
ηθαλφηεηεο, φπσο ε δεμηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο πνιιαπιήο ρξήζεο πεγψλ θαη
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ηξφπσλ επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο, ε ηθαλφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο
απηναμηνιφγεζεο, ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη ηεο
θαηλνηνκίαο (Γεκεξηδή θ.ά., 2006, Μαθξή-Μπφηζαξε, 2005: 12).
Αλαθεξφκελνη ζηε δηαζεκαηηθή δηάζηαζε ελφο Πνιηηηζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο,
ελλννχκε ηε ζρέζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο κε άιια ζέκαηα θαη ηνκείο ηεο
θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Απηέο νη ζρέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηε
δηαζεκαηηθφηεηα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ θαη δηεπηζηεκνληθά, κε ηα δηάθνξα γλσζηηθά
αληηθείκελα. Μηα ηέηνηα ελδεηθηηθή εμαθηίλσζε αθνινπζεί παξαθάησ:
πλνπηηθή παξνπζίαζε Γηαζεκαηηθήο Γηάζηαζεο Πνιηηηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο
κε ζέκα: «Σν λεξό»
εκείσζε: Σν πξφγξακκα απηφ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαη πξαγκαηνπνηείηαη θαη’
επαλάιεςε κε παξαιιαγέο, αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ
καζεηψλ.
ΘΔΜΑ
ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΔ
ΓΗΑΣΑΔΗ

ΣΟ ΝΔΡΟ

Σν λεξφ κέζα απφ ηελ
πνίεζε θαη ηελ
πεδνγξαθία.
To λεξφ ζηε ιατθή
παξάδνζε, ήζε θαη έζηκα,
δνμαζίεο (π.ρ. πεξπεξνχλα,
ακίιεην λεξφ, γάκνο),
παξνηκίεο, δνμαζίεο (π.ρ.
λεξφ ηεο ιεζκνληάο,
λεξάηδεο), ιατθέο
εθθξάζεηο. Σν λεξφ ζηα
ιατθά παξακχζηα.
Μαξηπξίεο γηα ηε ρξήζε,
άληιεζε, κεηαθνξά ηνπ
λεξνχ. Παξαδνζηαθά
θηίζκαηα (γέθπξεο,
θξήλεο, πεγάδηα, ινπηξά
θ.ά) θαη ηερλίηεο.
Ο ξφινο ηνπ λεξνχ ζηελ
αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνχ.
Τδάηηλνη δξφκνη. Σν λεξφ
παιηά θαη ζήκεξα.
Μπζνινγηθά ζηνηρεία θαη
ζεφηεηεο
Ο θχθινο ηνπ λεξνχ,
αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο,
εμνηθνλφκεζε λεξνχ

ΓΝΧΣΗΚΑ
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ/ΠΔΓΗΑ
ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΟΤΓΧΝ
Γιψζζα-ΛνγνηερλίαΛανγξαθία

Ηζηνξία – Μπζνινγία

Φπζηθέο Δπηζηήκεο
Υεκεία – Γεσινγία Μειέηε Πεξηβάιινληνο
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(παξειζνλ-παξφλ),
ξχπαλζε λεξνχ.
Πεηξάκαηα κε ην λεξφ, PH,
έδαθνο-ππέδαθνο,
δηαιχκαηα, θσηνζχλζεζε

ΣΟ ΝΔΡΟ

Οκαδνπνηήζεηο,
πξνβιήκαηα κε ην λεξφ
θαη ηε ζάιαζζα. Δκβαδφ
δηαηνκήο πνηακνχ
Αζιήκαηα ζην λεξφ.
Υνξνί
Λίκλεο, πνηάκηα, γέθπξεο,
ζάιαζζεο.
Τδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί,
Φξάγκαηα ηεο Διιάδαο.
Υισξίδα θαη παλίδα λεξνχ
Υξήζεηο
λεξνχ
θαη
αληηθείκελα. Δπαγγέικαηα
ζρεηηθά κε ην λεξφ.
Κξίζεηο εμ αηηίαο ηεο
ιεηςπδξίαο. πγθξνχζεηο
γηα ηελ θαηνρή ησλ πεγψλ
Μεηαθνξά ηνπ λεξνχ,
πδξνθίλεζε, αληιηνζηάζηα
θαη επεμεξγαζία ηνπ
πφζηκνπ λεξνχ. Γίθηπν
απνρέηεπζεο.
Πεγάδηα, θξήλεο
πδξφκπινη: εθκεηάιιεπζε
ησλ πεγψλ. θεχε
θχιαμεο, κεηαθνξάο,
καγεηξηθήο ζην παξειζφλ:
ε θαηαζθεπή θαη ε
ζπληήξεζή ηνπο
Σν λεξφ σο πεγή
έκπλεπζεο ζηελ ηέρλε.
Δηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο:
δσγξαθηθή, θνιιάδ
Σξαγνχδηα, αθνχζκαηα
(π.ρ. Έλα λεξφ θπξά
Βαγγειηψ, Θαιαζζάθη)
Θεαηξηθφ παηρλίδη κε ζέκα
ηελ θίλεζε ηνπ λεξνχ
Καηαζθεπή καθέηαο
αλάγιπθνπ ιίκλεο ή
πνηακνχ
Αγηαζκφο, επρέο
Μπζηήξηα ζρεηηθά κε ην

Μαζεκαηηθά

Φπζηθή Αγσγή
Γεσγξαθία – Μειέηε
Πεξηβάιινληνο

Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο

Σερλνινγία

Αηζζεηηθή Αγσγή

Θξεζθεπηηθά
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λεξφ: βάπηηζε
Μειέηε νξγαληζκψλ πνπ
δνπλ ζην λεξφ θαη
νηθνζπζηήκαηα

Βηνινγία

Γηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε, ελδεηθηηθά: ζεκαζία ηνπ λεξνχ ζηηο ηειεηνπξγίεο (θπξίσο
θάζαξζε) ησλ ιαψλ ηνπ θφζκνπ. Τδάηηλνη δξφκνη θαη επηθνηλσλία. Μχζνη, ζεφηεηεο,
δνμαζίεο, παξαδφζεηο άιισλ ιαψλ. Κνηλσληθέο θξίζεηο εμ αηηίαο ιεηςπδξίαο.
Δηδηθέο πηπρέο ησλ Πνιηηηζηηθώλ Πξνγξακκάησλ:
 Ζ ζύλδεζε κε ην κνπζείν θαη ηνπο άιινπο ρώξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο
Καηά ηελ πινπνίεζε ησλ Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ ζεκαληηθφ ξφιν κπνξνχλ λα
έρνπλ νη επηζθέςεηο ζε ρψξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο2. Οη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο
ζεσξνχλ ην κνπζείν έλα δπλακηθφ εξγαιείν εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα
γηα πνιιαπιέο αλαγλψζεηο ηνπ πιηθνχ αιιά θαη ηνπ άπινπ πνιηηηζκνχ, εξκελεπηηθά
εξγαιεία γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ εθζεκάησλ, ππνζηεξίδνληαο ηελ θξηηηθή ζθέςε
(Σζηηνχξε 2003: 49-53). Με ηηο θαηάιιειεο εξσηήζεηο θαη ηε πξνθαινχκελε
παξαηήξεζε ηα παηδηά αλαθαιχπηνπλ ηεθκήξηα γηα ηελ έξεπλα ηνπο: έξρνληαη ζε
άκεζε επαθή κε έξγα ηέρλεο, κε αληηθείκελα πνπ κπνξνχλ λα απνθαιχςνπλ ζηνηρεία
γηα ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ ηνπο θαη ηηο ρξήζεηο ηνπο, θαη θπξίσο γηα ηνπο
αλζξψπνπο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ θνηλσληψλ πνπ ηα παξήγαγαλ· κειεηνχλ ζέκαηα,
ρψξνπο ή θηίζκαηα πνπ ηα νδεγνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξηθφηεηαο·
αλαγλσξίδνπλ πνιηηηζκηθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη θαηαλννχλ ηελ εηεξφηεηα·
ζπζρεηίδνπλ πνιηηηζκηθά ζηνηρεία κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ (Ζein, 1998. Βιέπε θαη
θείκελν ηνπ ίδηνπ ζην Καιεζνπνχινπ, 2011: 25-43).
 Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηα Μνπζεία
Οινέλα θαη πεξηζζφηεξνη θνξείο πνιηηηζκνχ πξνζθέξνπλ εηδηθά ζρεδηαζκέλα
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε ζρνιηθέο νκάδεο θάζε ειηθίαο, κε πξνθαζνξηζκέλε
ζεκαηνινγία, δνκή θαη ζηφρνπο, πξνζαξκνζκέλα ζηηο δηάθνξεο ειηθηαθέο νκάδεο θαη
ελαξκνληζκέλα κε ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ηνπ ζρνιείνπ. ηεξίδνληαη ζηηο αξρέο
ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο θαη πεξηέρνπλ δξαζηεξηφηεηεο επράξηζηεο θαη
δεκηνπξγηθέο, επηδηψθνληαο ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ παηδηψλ γηα ην κνπζείν. ε αξθεηέο
πεξηπηψζεηο δηαζέηνπλ δαλεηζηηθφ πιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο
(κνπζεηνζθεπέο θαη εθπαηδεπηηθνχο θαθέινπο), ςεθηαθέο εθαξκνγέο, εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο, θαζψο θαη πιηθφ πξνεηνηκαζίαο πνπ απνζηέιιεηαη ζην

2

Υψξνη πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο, εθηφο απφ ηα κνπζεία, είλαη νη αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηα κλεκεία (σο
κλεκεία κπνξεί λα ραξαθηεξίδνληαη παιηά βηνκεραληθά θηίξηα, γέθπξεο, θξήλεο, νρπξψζεηο, αθφκα θαη
ζρνιεία), αίζνπζεο ηέρλεο, παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, δηαηεξεηέα θηίζκαηα θ.ά. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε
ην κνπζείν ζαλ έλα ρψξν πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο θαη ην ζρεδηαζκφ κηαο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο..
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ζρνιείν. Δπίζεο νξγαλψλνπλ επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο θαη ζεκηλάξηα γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο πνπ πξνηίζεληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ επηζθέςεηο κε ηνπο καζεηέο
ηνπο. (Βιέπε αλαιπηηθά ζην Γ΄ κέξνο).
 Αξρέο ζρεδηαζκνύ κηαο κνπζεηαθήο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Ο εθπαηδεπηηθφο θαιφ είλαη λα ζρεδηάδεη ηηο δηθέο ηνπ κνπζεηαθέο εθπαηδεπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, φπνπ δελ πξνβιέπνληαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, θαηά ην δπλαηφ
ζε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ρψξνπ πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο.
Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθέο, είλαη ζθφπηκν:
 λα δηαθνξνπνηνχληαη ζαθψο απφ ηελ απιή μελάγεζε, φζν θαη αλ απηή είλαη
πξνζαξκνζκέλε ζηελ ειηθία ησλ παηδηψλ,
 λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο θαη ζαθείο ζηφρνπο,
 λα πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν κε ηα παηδηά ελφο ζρνιηθνχ ηκήκαηνο, γηα
εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή φισλ θαη ε δπλαηφηεηα άλεηεο παξαηήξεζεο θαη
εξκελείαο ησλ εθζεκάησλ,
 λα ζπλδένληαη νξγαληθά κε ηα εθζέκαηα θαη ην ζέκα πνπ έρνπλ επηιέμεη,
 λα κελ εμαληινχλ ηα εθζέκαηα ελφο κνπζείνπ: θαιφ είλαη λα επηιέγεηαη έλα ζέκα,
κηα δηαδξνκή, κηα ζπιινγή, αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο επίζθεςεο. Αθφκα θαη
έλα κφλν αληηθείκελν κπνξεί λα απνηειέζεη ζέκα εθπαηδεπηηθήο κνπζεηαθήο
δξάζεο. (Παξαδείγκαηα ζην Β΄κέξνο).
Οη αξρέο ηνπ ζρεδηαζκνχ κηαο εθπαηδεπηηθήο κνπζεηαθήο δξάζεο απνηππψλνληαη
ζρεκαηηθά σο εμήο:

ρήκα 1: Αξρέο ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθήο κνπζεηαθήο δξάζεο
(Βιέπε θαη Μνπξαηηάλ, Ε., 1995)
 εηξά ελεξγεηώλ γηα ην ζρεδηαζκό ηεο δξάζεο:

23

Προεργαςία

Πριν τθν
επίςκεψθ

Μετά τθν
επίςκεψθ

Κατά τθ
διάρκεια τθσ
επίςκεψθσ

____________________________________________________________
ρήκα 2: Υξνληθέο θάζεηο απνηχπσζεο κηαο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο
Πξνεξγαζία
ηε θάζε απηή θαζνξίδεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα, αλαδεηνχληαη νη πξψηεο
πιεξνθνξίεο γηα ην ρψξν πνπ έρεη επηιεγεί θαη γηα ηα πεδία ζχλδεζήο ηνπ κε ην
Πνιηηηζηηθφ Πξφγξακκα, ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί. Ο
εθπαηδεπηηθφο δηεξεπλά αλ ν θνξέαο δηαζέηεη πιηθφ πξνεηνηκαζίαο. ηε θάζε απηή
δελ εκπιέθεη ελεξγά ηνπο καζεηέο ηνπ.
Πξηλ ηελ επίζθεςε: (επίζθεςε ζην ρψξν, ζπλεξγαζία κε εηδηθνχο, ζπδήηεζε κε
καζεηέο)
Ο εθπαηδεπηηθφο επηζθέπηεηαη ηνλ ρψξν, γηα λα εληνπίζεη θαη λα επηιέμεη πεξηνρέο
ηνπ Μνπζείνπ θαη εθζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί θαη ην
ζέκα ηνπ πνιηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο. πλεξγάδεηαη κε ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ ρψξνπ
γηα ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ. Δληνπίδεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπ
ρψξνπ. Δπηιέγεη ηα εθζέκαηα, ηηο ζπιινγέο, ηε δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζήζεη ε
ζρνιηθή νκάδα, ηα θαηάιιεια ζεκεία γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Δπαλαδηαηππψλεη, αλ
ρξεηαζηεί, ηνπο ζηφρνπο ζχκθσλα κε ηε δηαδξνκή πνπ επηιέγεη. πγθεληξψλεη πιηθφ
πνπ ζα ηνπ είλαη απαξαίηεην ζηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. βηβιία,
απνζπάζκαηα ηαηληψλ, κνπζηθή, αληίγξαθα κνπζεηαθψλ εθζεκάησλ). ην ζρνιείν,
εθπαηδεπηηθφο θαη καζεηέο επεμεξγάδνληαη ην πιηθφ πξνεηνηκαζίαο ηεο επίζθεςεο θαη
ζπδεηνχλ ηηο ηδέεο ηνπο. Πξνζδηνξίδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ
(πξνθαηαξηηθέο, θχξηεο θαη θαηαιεθηηθέο), νη νπνίεο κπνξεί λα πεξηγξάθνληαη ζε έλα
απιφ θχιιν εξγαζίαο (βι. παξαδείγκαηα ζηελ νηθεία ελφηεηα).
Αλαδεηείζηε θη εζείο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα πεξηνρέο όπνπ αθηεξώλνληαη ζε
ζέκαηα γλσξηκίαο κε ην ρώξν ηνπ Μνπζείν (Βι. ελδεηθηηθή απάληεζε 9)
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο
Τινπνηνχληαη νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρεη πξνεηνηκάζεη ν εθπαηδεπηηθφο.
Δλδεηθηηθά, ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα είλαη ε παξαηήξεζε ελφο εθζέκαηνο κε
αλαιπηηθφ ηξφπν (βιέπε ελφηεηα Αηζζεηνπνίεζε ηεο Σέρλεο) ή ε ζχλδεζή ηνπ κε ηελ
θαζεκεξηλή δσή ηεο επνρήο πνπ αληηπξνζσπεχεη, ε εηθαζηηθή απνηχπσζε ηνπ
εθζέκαηνο, ε επηινγή κηαο ζεηξάο εθζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα,
δξακαηνπνηήζεηο, ζεαηξηθφ παηρλίδη, αθήγεζε θ.ά.
Μεηά ηελ επίζθεςε
ηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ πινπνηνχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζχλζεζεο. Δλδεηθηηθά
ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα είλαη ε ζπγγξαθή θεηκέλσλ κε αθνξκή ηα
εθζέκαηα πνπ κειεηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο, ε παξνπζίαζε
δξψκελνπ, ε δεκηνπξγηθή αμηνιφγεζε ηεο δηεξγαζίαο, θαηαζθεπέο, βηβιηνγξαθηθέο
θαη δηθηπνγξαθηθέο αλαδεηήζεηο θ.ά.
Πνιηηηζηηθέο-ζεκαηηθέο δηαδξνκέο
Πξφθεηηαη γηα ζχλζεηεο δξάζεηο, δνκεκέλεο πάλσ ζε θάπνην εηδηθφ ζέκα πνπ
εμεηάδεηαη δηαρξνληθά (π.ρ. Σα παηρλίδηα) ή κε ην μεηχιηγκα κηαο πεξηφδνπ (π.ρ.
θαζεκεξηλή δσή ζηε Βπδαληηλή Θεζζαινλίθε), κέζα απφ πιηθά θαηάινηπα αιιά θαη
ζηνηρεία ηνπ άπινπ πνιηηηζκνχ. Πεξηιακβάλνπλ επηζθέςεηο, δηεξεχλεζε ζε πνηθίιεο
πεγέο θαη παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ (Κχξδε, 2010: 349-357 θαη
2011: 259-282). Ο εθπαηδεπηηθφο, βάζεη ηνπ ζέκαηνο, ζρεδηάδεη ζεηξά αιιειέλδεησλ
επηζθέςεσλ ζε ρψξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο, έηζη ψζηε ε κία λα νδεγεί ζηελ άιιε.
Ζ ηάμε ηνπ παξαθνινπζεί ηα ζρεηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ κνπζείσλ, θαη,
φπνπ δελ πξνβιέπνληαη, ζρεδηάδεη ν ίδηνο δξαζηεξηφηεηεο. Παξάιιεια δαλείδεηαη θαη
ρξεζηκνπνηεί ζηελ ηάμε κνπζεηνζθεπέο θαη εθπαηδεπηηθά παθέηα πνπ ζρεηίδνληαη κε
ην ππφ δηαπξαγκάηεπζε ζέκα. Οη επηζθέςεηο ζηνπο ρψξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο
παχνπλ λα απνηεινχλ απιψο κηα δξάζε, γίλνληαη νξγαληθφ κέξνο ηεο δηεξεχλεζεο
ησλ δηαζηάζεσλ ελφο ζέκαηνο, παξέρνπλ ηα ηεθκήξηα θαη βξίζθνληαη ζε απφιπηε
ζχλδεζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ εθαξκφδεηαη απφ
ηε ζρνιηθή νκάδα. Δλδεηθηηθά, πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ γηα
ζέκαηα φπσο: Σα κλεκεία κηαο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ε
δηαρξνληθή εμέιημε ελφο ηφπνπ, ε εμέιημε ηεο έλλνηαο ηεο Γεκνθξαηίαο, ην λεξφ, ε
κεηαλάζηεπζε, εηξήλε θαη πφιεκνο ζηελ αξραηφηεηα, ε θαζεκεξηλή δσή ζηα λεφηεξα
ρξφληα θ.ά.
πλνπηηθό παξάδεηγκα πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο
Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ελφο πνιηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζρεηηθνχ κε ηελ εμέιημε ηεο
έλλνηαο ηεο Γεκνθξαηίαο, κε δηάξθεηα 3-6 κήλεο, κπνξνχλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ νη
δηαδνρηθέο επηζθέςεηο θαη ελδηάκεζα δαλεηζκνί εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, φπσο
πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. (Βιέπε επίζεο ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ
Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ ΤΠΠΟΣ
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«Γεκνθξαηία, ηαμίδη ζην ρξφλν» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1992 ζην ηζηνξηθφ
θέληξν ηεο Αζήλαο κε αθνξκή ηα 2500 ρξφληα απφ ηε γέλεζε ηεο Γεκνθξαηίαο.)
Οη νξγαλσκέλεο απηέο επηζθέςεηο, πνπ ε κία νδεγεί ζηελ άιιε, κπνξνχλ λα νξηζηνχλ
ζπλνιηθά σο πνιηηηζηηθή δηαδξνκή (Κχξδε, 2011: 269)
Α. Δπηζθέςεηο ζηελ Αξραία Αγνξά ησλ Αζελψλ (αξραηνινγηθφο ρψξνο θαη κνπζείν)
κε παξαθνινχζεζε ηνπ ζρεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Σκήκαηνο
Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ ΤΠΠΟΣ «Ο δεκφζηνο βίνο ηνπ
Αζελαίνπ Πνιίηε» (βιέπε ζρεηηθά ζην Γ΄ Μέξνο). Έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηα
εθζέκαηα ηνπ Μνπζείνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηεχκαηνο (ςήθνη,
θιεςχδξα, θιεξσηήξην θαη «ηαπηφηεηεο», φζηξαθα γηα νζηξαθηζκφ, ζηήιε ηεο
Γεκνθξαηίαο). ε πεξίνδν πνπ δελ ιεηηνπξγεί ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ε ηάμε
κπνξεί λα πξνεηνηκαζηεί κε ηνλ δαλεηζηηθφ θάθειν «Αξραία Αγνξά ησλ Αζελψλ»
(Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ ΤΠΠΟΣ) πνπ
πεξηιακβάλεη έληππα γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ην καζεηή, παηρλίδη ησλ δέθα θπιψλ
ηνπ αζελατθνχ πνιηηεχκαηνο, ηαηλία video κε ηίηιν «Οξνο εηκί ηεο Αγνξάο», θαζψο
θαη άιιν πιηθφ.
Β. Γαλεηζκφο θαη επεμεξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαθέινπ «Αξραία Αγνξά ησλ
Αζελψλ» θαη ηνπ βηβιίνπ γηα παηδηά «Δπίζθεςηο εηο ην Άζηπ» (απφ ην Σκήκα
Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ ΤΠΠΟΣ, 2103251787).
χλδεζε ηεο Αζελατθήο Γεκνθξαηίαο κε ην αξραίν Θέαηξν.
Γ. Δπίζθεςε ζηελ Πλχθα κε αλαπαξάζηαζε Δθθιεζίαο ηνπ Γήκνπ. Δηθνληθή
ηνπνζέηεζε ηνπ ςεθίζκαηνο πνπ ζα πξνθχςεη ζην Μλεκείν ησλ Δπσλχκσλ, ζηελ
Αξραία Αγνξά.
Γ. Δπίζθεςε ζε αξραηνινγηθφ κνπζείν (Δζληθφ Αξραηνινγηθφ, Κεξακεηθνχ,
Αθξφπνιεο), πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ ζηνηρεία ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζηελ
επνρή ηεο Αζελατθήο Γεκνθξαηίαο, εθθάλζεηο ηνπ πνιηηεχκαηνο, θαζψο θαη νη
αληηθάζεηο ηνπ.
Δ. Δπίζθεςε ζην Μνξθσηηθφ Ίδξπκα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο (θηίξην Δυλάξδνπ, ηει.
2105221103) θαη παξαθνινχζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηε Υάξηα
ηνπ Ρήγα. Παξάιιεια δαλεηζκφο εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ απφ ην Μνπζείν Μπελάθε
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο (βιέπε ζρεηηθά ζην Γ΄ Μέξνο θαη
ζηελ ελφηεηα Γαλεηζηηθό Τιηθό). ηε θάζε απηή κπνξνχλ λα ζπδεηεζνχλ ν
Γηαθσηηζκφο θαη νη δηεθδηθήζεηο δεκνθξαηηθψλ ειεπζεξηψλ. Δπίζεο λα ζπδεηεζνχλ
νη βαζηθέο αξρέο ηνπ πληάγκαηνο (επνλνκαδφκελνπ Νφκνο ηεο Δπηδαχξνπ) πνπ
πξνήιζε απφ ηε Β΄ Δζληθή πλέιεπζε (ζπλήιζε ζην 'Αζηξνο Κπλνπξίαο ην 1823) θαη
πνπ ζηεξηδφηαλ ζηηο αξρέο ηεο ηε δεκνθξαηίαο θαη ζεκειίσλε ηελ πξνζηαζία ησλ
αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ.
η. Δπίζθεςε ζην Ηζηνξηθφ θαη Δζλνινγηθφ Μνπζείν

πξψηε κφληκε ζηέγε ηνπ ειιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ,

φπνπ γηα 60 ρξφληα ιεηηνχξγεζε ε Βνπιή (αίζνπζα Βνπιήο).
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Ε. Δπίζθεςε ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο, γηα λα ζπδεηεζεί ε δηεθδίθεζε ηνπ ιανχ γηα
χληαγκα ην 1843, θαη ζην θηίξην ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. Σα ζρνιεία πνπ
ελδηαθέξνληαη λα επηζθεθζνχλ ηε Βνπιή ππνβάιινπλ αίηεζε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο
ηνπ Ηδξχκαηνο ηεο Βνπιήο: http://foundation.parliament.gr . Πξνηείλεηαη αθφκε ε
παξαθνινχζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Δξγαζηήξη Γεκνθξαηίαο» πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν ηνπ Ηδξχκαηνο ηεο Βνπιήο (Λεσθ. Ακαιίαο
14, ηει. 210 3692106).
Ζ. Δπίζθεςε ζηα κνπζεία Δμνξίζησλ Άε ηξάηε θαη Μαθξνλήζνπ, θαζψο θαη ζην
Πνιπηερλείν, γηα λα ζπδεηεζνχλ δηεθδηθήζεηο γηα ειεπζεξία θαη δεκνθξαηία ζηνλ 20 ν
αηψλα.
*Πηζαλή πξνέθηαζε: Δπίζθεςε ζην ρψξν ηεο Ρσκατθήο Αγνξάο, πξνθεηκέλνπ λα
ζπδεηεζεί ε ξσκατθή res publica θαη ε κεηάπησζή ηεο ζε απνιπηαξρηθφ θαζεζηψο.
Αλάκεζα ζηηο επηζθέςεηο πξνηείλεηαη λα ζπδεηνχληαη θείκελα θαη καξηπξίεο ηεο θάζε
πεξηφδνπ θαη λα αλαδεηνχληαη ραξαθηεξηζηηθά έξγα ηέρλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε
δεκνθξαηία θαη ηελ ειεπζεξία θαη ηε ζηέξεζε ηνπο. Δίλαη επίζεο αλαγθαίν λα γίλεη
αλαθνξά ζηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, θαζψο θαη ζηα δηθηαηνξηθά θαζεζηψηα ηεο
λεφηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο.

Ο Πεξηθιήο αγνξεύσλ
ηνπ Philip Von Folz,

Ζ Διεπζεξία πνπ νδεγεί
ην ιαό, ηνπ Δ. Delacroix

Λατθή ιηζνγξαθία πνπ απεηθνλίδεη
ηελ Eπαλάζηαζε ηνπ 1843

Γ. Κνπλέιεο

Ζ πνιηηηζηηθή δηαδξνκή απηή ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή
Αγσγή, ηελ Ηζηνξία απφ ηελ αξραηφηεηα σο ηνλ 20ν αηψλα, ηε Γιψζζα, κέζα απφ
πνηθίια θεηκεληθά είδε (ιεδάληεο, ςήθηζκα θ.α.), θαζψο θαη κε ηε γεσγξαθία (Υάξηα
ηνπ Ρήγα, εθινγή βνπιεπηψλ αλά πεξηθέξεηα) κε ηε ζεαηξηθή αγσγή θαη ηα
εηθαζηηθά.
Υξήζηκεο πεγέο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο
Αξραία Αγνξά ησλ Αζελώλ. Δθπαηδεπηηθόο θάθεινο. 1999. Αζήλα: Τπνπξγείν
Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ-Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ
Δπίζθεςηο εηο ην άζηπ. Ο δεκόζηνο θαη ηδησηηθόο βίνο ζηελ Αζήλα ησλ θιαζηθώλ
ρξόλσλ. 2002 Αζήλα: Γήκνο Μεηακφξθσζεο-Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ. Σκήκα
Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ
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Σν «Γέληξν ηεο Διεπζεξίαο» κέζα από ηε Υάξηα ηνπ Ρήγα Φεξαίνπ. Δθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα ηνπ Μνξθσηηθνχ Ηδξχκαηνο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ΜΗΔΣ. ε
ειεθηξνληθή κνξθή ζην
http://www.miet.gr/web/gr/events/programs/more.asp?id=14&categoryid=7&p=12
Κηηξνκειίδεο, Π.1998. Ρήγαο Βειεζηηλιήο Θεσξία θαη Πξάμε. Αζήλα: Βνπιή ησλ
Διιήλσλ. Σν βηβιίν ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην
http://www.hellenicparliament.gr/onlinePublishing/RUP/index.htm
Φεθηνπνηεκέλα ζπληαγκαηηθά θείκελα ηεο πεξηφδνπ ηέιε 18νπ αη. – κέζα 19νπ αη.
Βηβιηνζήθε ηεο Βνπιήο. http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/IBibliothiki/Koinovouleftiki-Syllogi/Syntagmata
Μεηαμχ άιισλ Νέα Πνιηηηθή Γηνίθεζηο (Ρήγαο, Υεηξφγξαθν Κπζήξσλ, 1797),
Πξνζσξηλόλ Πνιίηεπκα ηεο Διιάδνο (Δπίδαπξνο, 1822)
Νόκνο ηεο Δπηδαύξνπ http://81.186.130.244/digitalbook_158#/4
Κχξδε, Κ. Από ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηηο πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο. Έλα βήκα
κεηά, ζει. 259-282 ζην Καιεζνπνχινπ Γέζπνηλα, (επηκ.) 2011. Παηδί θαη εθπαίδεπζε
ζην Μνπζείν. Θεσξεηηθέο αθεηεξίεο, παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο. Αζήλα: Παηάθεο
Γηα παηδηά
Πίλε, Δ. Πεξηθιήο θαη θιαζηθή Αζήλα. 2009. Αζήλα: Δξεπλεηέο
Πίλε, Δ, Κχξδε, Κ. Με ηε Γιαύθε ζηελ Αξραία Αγνξά ηεο Αζήλαο. Αζήλα:
Παπαδφπνπινο
Λενληή Υ. Καληάηα Διεπζεξίαο. Ρήγαο, νισκόο, Μαθξπγηάλλεο. 1999. Αζήλα:
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
ε ειεθηξνληθή κνξθή θείκελα θαη κεινπνηήζεηο ζηίρσλ ηνπ Ρήγα, ηνπ νισκνχ θαη
ηνπ Μαθξπγηάλλε ζην3
http://www.hellenicparliament.gr/onlinePublishing/KEL/index.htm
Ζ δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε ησλ Πνιηηηζηηθώλ Πξνγξακκάησλ
ινη νη καζεηέο κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα δηάθνξα πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα
κπνξνχλ λα:
 λα απνθηήζνπλ νηθνπκεληθή εηθφλα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ηνπ
πλεπκαηηθνχ πνιηηηζκνχ ηεο θαη ησλ πλεπκαηηθψλ πνιηηηζκψλ ησλ ρσξψλ
φινπ ηνπ θφζκνπ,

3

ην έξγν απηφ κε ην ζπλδπαζκφ κνπζηθήο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ δεηγκάησλ ηνπ ιφγνπ ηνπ Ρήγα, ηνπ
νισκνχ θαη ηνπ Μαθξπγηάλλε, αλαδεηθλχνληαη «ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζπγθξνηνχλ ηε βάζε ηνπ
νηθνδνκήκαηνο ηεο δεκνθξαηηθήο πνιηηηθήο παξάδνζεο ηνπ Διιεληζκνχ».
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 λα θαηαθηήζνπλ γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ψζηε λα ζπκβηψζνπλ
αξκνληθά ζε κηα αλνηρηή, δεκνθξαηηθή θνηλσλία,
 λα επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη λα απνδερζνχλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα σο θνηλσληθή
αλαγθαηφηεηα (Γεσξγνγηάλλεο, 1997).
Οινέλα θαη πεξηζζφηεξν δηαθαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ, αλαπηχζζνληαο ζηάζεηο θαη πξνσζψληαο ίζεο
επθαηξίεο γηα φινπο, κε ηελ απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ
«πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ» φισλ ησλ καζεηψλ (De Villar, 1994).
πλεπψο, φπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, ε δνκή, ε ζεκαηνινγία θαη ε πξνζέγγηζε ησλ
πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ελδείθλπηαη σο πξνο ηελ αληαλάθιαζε ηεο δηαθνξεηηθήο
θνπιηνχξαο ησλ καζεηψλ Σν ζρνιείν κέζα απφ ηέηνηα πξνγξάκκαηα ελζαξξχλεη
ηνπο καζεηέο λα κηινχλ ηηο γιψζζεο ηνπο, λα κηινχλ γηα ηνπο ηξφπνπο δσήο θαη ηα
έζηκα ηνπο, λα έξρνληαη ζε ζηαζεξή θαη θαζεκεξηλή επαθή κε ηε γλψζε ηε ζρεηηθή
κε ηνλ πινχην θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ δηαθφξσλ πλεπκαηηθψλ πνιηηηζκψλ ηεο
Δπξψπεο θαη ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ (Fullan, 1991).
Ζ πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ησλ δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ πνπ νκηινχληαη ζην
ειιεληθφ ζρνιείν κέζσ ησλ δηεπηζηεκνληθψλ θαη δηαζεκαηηθψλ πνιηηηζηηθψλ
πξνγξακκάησλ, εληζρχεη ηε γιψζζα σο δνκή, κνξθή θαη ιεηηνπξγία αιιά θαη σο
θνξέα επηθνηλσλίαο θαη πνιηηηζκνχ θαη δεκηνπξγεί ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο
σο πξνο ηελ εηεξφηεηα ησλ αηφκσλ. Με βάζε απηφ ην πιαίζην αλαθνξάο, ε πνιππνιηηηζκηθή δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη πην εηδηθά φζνλ αθνξά ζηε θηινζνθία
ζρεδηαζκνχ, δφκεζεο θαη πινπνίεζεο ησλ πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ, ρξήζηκν
είλαη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ ακνηβαηφηεηα ησλ δηαθφξσλ πνιηηηζκψλ θαη λα
εληζρχεη:
 ηελ ηζνηηκία ησλ πνιηηηζκψλ (πνπ δε ζα πξέπεη λα απνηεινχλ πξντφλ
ζπγθξίζεσλ, αμηνινγήζεσλ θαη ηεξαξρήζεσλ),
 ηελ ηζνηηκία ηνπ κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ ησλ καζεηψλ δηαθνξεηηθήο
θνηλσληθήο θαη εζλνηηθήο πξνέιεπζεο θαη
 ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ γηα παηδεία θαη πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα.
Ζ πξνψζεζε ηεο γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ φισλ ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηα
δηάθνξα πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα κπνξεί λα βνεζήζεη θαη λα ζπκβάιιεη
απνθαζηζηηθά ζηε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ πνπ κπνξεί ηζφηηκα
λα αλαπηχμνπλ ηηο δπλαηφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπο (Davis, 2008 &
Γακαλάθεο, 1999). Σε δεθαεηία ηνπ ’90 ε αξρή ηεο πνιηηηζκηθήο νκνηνκνξθίαο
παξαρψξεζε ηε ζέζε ηεο ζηελ ινγηθή ηεο απνδνρήο θαη θαιιηέξγεηαο ηεο
πνιηηηζκηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο (Μάξθνπ, 1996, 1997, 1990). Ζ εθπαηδεπηηθή πξάμε
επηρεηξήζεθε λα εκπινπηηζηεί κε ζηνηρεία απφ ηελ θνπιηνχξα ησλ κεηνλνηηθψλ
νκάδσλ (Γθφβαξεο,2000). Φεθίζηεθε ν λφκνο 2413/96.
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Απφ ην 2000 κέρξη ζήκεξα δφζεθε έκθαζε ζηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη ζηε
δηαπνιηηηζκηθφηεηα κε ηε δεκηνπξγία λέσλ επέιηθησλ εληαίσλ πξνγξακκάησλ
ζπνπδψλ θαη ζρνιηθψλ βηβιίσλ, κε ζηφρν λα βνεζεζνχλ νη καζεηέο θαη λα
αληηκεησπηζηνχλ πηζαλά θαηλφκελα ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο - πνπ νδεγνχλ ζε
απνκφλσζε θαη πεξηζσξηνπνίεζε (Hollins, 2006). Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δφζεθε ζηελ
έληαμε θαη φρη ζηελ αθνκνίσζε ησλ καζεηψλ, ελψ απνθεχρζεθε ε δεκηνπξγία
κεκνλσκέλσλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ (δειαδή ζρνιεία ζηα νπνία θνηηνχλ
απνθιεηζηηθά ηα παηδηά ησλ πξνζθχγσλ, ή ακηγή ηκήκαηα κε καζεηηθφ πιεζπζκφ
παιηλλνζηνχλησλ, αιινδαπψλ ή αζηγγάλσλ) ζην φλνκα ηεο ηδηαηηεξφηεηαο
(Νηθνιάνπ, 2000).
Με βάζε ηα παξαπάλσ, επηζεκαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο
πξνζέγγηζεο ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, έηζη ψζηε λα πνπ λα αληαλαθιά κηα
δεκνθξαηηθή εζληθή αληίιεςε γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο θαη ηηο εζλνηηθέο
νκάδεο πνπ ζπγθξνηνχλ ην καζεηηθφ πιεζπζκφ ηνπ ζχγρξνλνπ «πνιχρξσκνπ»
ειιεληθνχ ζρνιείνπ (Βαθέα, 1996).
Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κηαο ρψξαο ζπλήζσο δηαδίδεη ηελ «θπξίαξρε
θνπιηνχξα» ζηνπο καζεηέο γηα λα εμαζθαιίδεη ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αλαπαξαγσγή
ηεο απφ γεληά ζε γεληά. Πξέπεη φκσο ηαπηφρξνλα λα αλαπηχμεη κηα απνδεθηά θνηλή
αληηπξνζσπεπηηθή θνπιηνχξα πνπ λα πεξηιακβάλεη ζεηηθέο αξρέο, πεπνηζήζεηο,
ζηάζεηο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηνπο παιηλλνζηνχληεο θαη αιινδαπνχο καζεηέο
(Ήγθιεηνλ, 2003). ε απηφ ην πιαίζην, ηα πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ δηέπνληαη
απφ ηελ αξρή ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ηεο
Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ηα
θνηλά ζηνηρεία πνπ ηνπο ελψλνπλ είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηηο δηαθνξέο θαη ηηο
ηερλεηέο αληηπαιφηεηεο πνπ αλαδχνληαη θαηά θαηξνχο κέζα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο
θαη λα εληαρζνχλ ζην θνηλσληθφ ζχζηεκα πην νκαιά (Tiedt, 1999).
Σν Νέν ρνιείν επηρεηξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή φισλ ησλ
πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ ησλ καζεηψλ ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη ζε κηα επνρή
αλππέξβιεηεο θξίζεο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζκηθήο, γηα ηε ρψξα καο. Ζ ειιεληθή
θνηλσλία ζήκεξα θαη θαη’ επέθηαζε ν καζεηηθφο πιεζπζκφο δελ είλαη απφιπηα
νκνηνγελή ζχλνια αιιά ζπληίζεληαη απφ δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο ηάμεηο, ζξεζθείεο,
πνιηηηζκηθέο θνηλφηεηεο θαη νκάδεο αληίζηνηρα. Ο ζεβαζκφο ζηηο κεηνλφηεηεο θαη
ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ, είλαη ηνκέαο πνπ αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ην
ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ, απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
καζεηέο (Modgil, 1986)
πλνπηηθή παξνπζίαζε Πνιηηηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο
«Ζ γεηηνληά κνπ ζηα αξραία ρξόληα, ε γεηηνληά κνπ ζήκεξα»
εκείσζε: Σν πξφγξακκα πινπνηήζεθε θαη’ επαλάιεςε, ζε δηαθνξεηηθέο ζρνιηθέο
ρξνληέο, ζην 49ν Γεκνηηθφ ρνιείν Αζελψλ ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο παηδηψλ Γ΄
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Γεκνηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθψλ, κε παξαιιαγέο, αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληά
ηνπο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ νη ψξεο ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο θαη δηαζεκαηηθά ψξεο απφ ηα
γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο Ηζηνξίαο, ηεο Γιψζζαο, ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο θαη ηεο
Μειέηεο Πεξηβάιινληνο. ην πκπιεξσκαηηθφ Τιηθφ παξνπζηάδεηαη δηεμνδηθφηεξα
ην Πξφγξακκα απηφ κε ιεπηνκεξείο αλαθνξέο ζην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ηε
βηβιηνγξαθία, ηελ αμηνιφγεζε.
Πεδία ύλδεζεο κε ην Πξόγξακκα πνπδώλ
Ηζηνξία: ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο χιεο, κε έκθαζε ζηα θεθάιαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ
αξραία Αζήλα, ηε ζξεζθεία, ηελ νηθνλνκία, ηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ
θαζεκεξηλή δσή, ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα, ηελ ηέρλε, ηνπο πεξζηθνχο πνιέκνπο, ηνλ
Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν.
Γιψζζα: Δμάζθεζε ζε πνηθηιία θεηκεληθψλ εηδψλ, φπσο αθήγεζε, πεξηγξαθή,
ιεδάληα, ράξηεο θαη ζρεδηαγξάκκαηα, νδεγίεο, ιίζηεο (αλάγλσζε- θαηαλφεζεαμηνπνίεζε, θαζψο θαη ρξήζε -γξαθή) Δμάζθεζε ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη ηελ
αλάπηπμε επηρεηξεκάησλ. Υξήζε θαη παξαγσγή πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ. Γηαρείξηζε
ηεο πιεξνθνξίαο. Λνγνηερλία.
Μαζεκαηηθά: Γηαηζζεηηθή πξνζέγγηζε κεγεζψλ, απνηππψζεηο
Αηζζεηηθή Αγσγή: Αξραία ειιεληθή ηέρλε (κειεηψληαο ηε δσθφξν ηνπ Παξζελψλα
αιιά θαη γεληθφηεξα ηα κλεκεία θαη ηα αγγεία), κνπζηθά φξγαλα θαη κνπζηθή ηεο
ειιεληθήο αξραηφηεηαο, πξνζέγγηζε ελφο ζέκαηνο δηαρξνληθά κέζα απφ ηελ ηέρλε,
εμνηθείσζε κε πιηθά θαη ηερληθέο (πειφο, χθαζκα θ.ά.), απνηππψζεηο ηνπ θπζηθνχ
θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, θσηνγξαθήζεηο, θαηαζθεπή ζθεληθψλ θαη καζθψλ,
ζεαηξηθή παξάζηαζε,.
Μειέηε Πεξηβάιινληνο: Παξαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο,
εμέιημε ηεο πεξηνρήο ζην ρξφλν, πνιηηηζκφο.
ηφρνη:
Δπίπεδν γλώζεσλ:
-Ζ κειέηε ηεο αξραίαο πφιεο ησλ Αζελψλ
-Ζ παξαηήξεζε, ε δηεξεχλεζε, ε κειέηε πνηθίισλ ηζηνξηθψλ πεγψλ
Δπίπεδν δεμηνηήησλ:
-Ζ εμνηθείσζε κε ρψξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο θαη ηηο πνιιαπιέο αλαγλψζεηο
ηνπο
-Ζ ηαμηλφκεζε πνηθίισλ ηζηνξηθψλ πεγψλ
-Ζ δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή ζθέςε
Δπίπεδν ζηάζεσλ:
-Ζ πηνζέηεζε ζεηηθήο ζηάζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
-Ζ απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο
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Δπηινγή ζέκαηνο
Οη καζεηέο επέιεμαλ ην ζέκα επεηδή ην ζρνιείν πνπ θνηηνχλ βξίζθεηαη ζηα φξηα ηεο
πεξηνρήο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ελνπνίεζε ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ηεο Αζήλαο.
ηηο δηαδξνκέο ηνπο, ζε νηθφπεδα θαη εθζθαθέο βιέπνπλ θαηάινηπα ηεο αξραίαο
πφιεο. Δπίζεο εληππσζηάζηεθαλ απφ ην γεγνλφο φηη θάησ απφ ην ζρνιείν θαη ηα
ζπίηηα ηνπο ήηαλ ε άθξε ηεο αξραίαο πφιεο.

Καηαηγηζκφο
ηδεψλ

Πεξηγξαθή
Σαμηλφκεζε θαη απνηχπσζή ηνπο απφ ηα παηδηά ζε κεγάιν ραξηφλη.
πδήηεζε γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ γηα πεξηπάηνπο
θαη παηρλίδη θαη γηα ηα ζηνηρεία-καξηπξίεο ηεο αξραηφηεηαο ζηε γεηηνληά.
Καηαγξαθή ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ ζέκαηνο.

Έξεπλα θαη ζπιινγή ηνπ πιηθνχ ζην πιαίζην ησλ
νκάδσλ

Υσξηζκφο ζε 4 νκάδεο

Μειέηε- έξεπλα ζην πιαίζην ησλ 4 νκάδσλ ησλ αθφινπζσλ ζεκάησλ
1ε Ζ κνξθή ηεο πφιεο ηεο αξραίαο Αζήλαο, ψζηε λα γίλεη ζχγθξηζε κε ην
παξφλ: ζπίηηα, δεκφζηνη ρψξνη, ηνπίν
2ε Ζ κπζνινγία ηεο Αζήλαο
3ε Οη θάηνηθνη ηεο αξραίαο πφιεο θαη ε θαζεκεξηλφηεηά ηνπο
4ε Πψο ε ελνπνίεζε ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ιεηηνπξγεί ζήκεξα σο
ρψξνο ζπλάληεζεο δηαθνξεηηθψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ (ηνπξίζηεο,
κεηαλάζηεο, γεγελείο)
Γηα ηελ έξεπλα ησλ νκάδσλ 1, 2 θαη 3 ρξεζηκνπνηήζεθαλ βηβιία γλψζεσλ
γηα ηελ αξραηφηεηα, θπιιάδηα αξραηνινγηθψλ κνπζείσλ, νδεγνί
κνπζείσλ, ινγνηερληθά βηβιία κε ζέκα ηελ αξραία Αζήλα, φια γηα παηδηά,
κνπζεηνζθεπέο (κε δαλεηζκφ) απφ ην Κέληξν Μειεηψλ Αθξνπφιεσο θαη
ην Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο, εθπαηδεπηηθνί θάθεινη (κε δαλεηζκφ)
απφ ην Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ.
Γηα ηελ έξεπλα ηεο νκάδαο 4 ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην δηαδίθηπν,
ζπλεληεχμεηο απφ κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, θαηνίθνπο θαη. πεξηπαηεηέο,
θαζψο θαη πνηθίιεο θαηαγξαθέο.
εκείσζε: γηα δηεπθφιπλζε ηεο δνπιεηάο ησλ νκάδσλ θαη γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο ζπληέζεθαλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο
ηάμεο ppt (πξνβνιέο παξνπζίαζεο) Α]κε κχζνπο ηεο Αηηηθήο φπσο
παξνπζηάδνληαη δηαρξνληθά ζηελ ηέρλε Β] παηρλίδηα θαη αγγεηνγξαθίεο κε
ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ παηδηψλ ζηα θιαζηθά ρξφληα Γ] απεηθνλίζεηο
πεξηεγεηψλ απφ ην 16ν αηψλα θαη θσηνγξαθίεο ηεο πεξηνρήο απφ ηέινο
ηνπ 19νπ σο ζήκεξα.

32

Γξάζεηο ζηελ νινκέιεηα

1. πλέληεπμε κε αξραηνιφγν, βάζεη εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζπληάρζεθε
απφ πξνηάζεηο φισλ ησλ παηδηψλ.
2. Έξεπλα πεδίνπ κε ζεηξά νξγαλσκέλσλ επηζθέςεσλ ζηνπο
αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη ηα κνπζεία ηνπ Κεξακεηθνχ, ηεο Αξραίαο
Αγνξάο, ηεο Πλχθαο, ηεο Αθξφπνιεο.
3. Παξαθνινχζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Σκήκαηνο
Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΤΠ.ΠΟ. Ο δεκόζηνο βίνο ηνπ
Αζελαίνπ πνιίηε θαηά ηνλ 5ν αη. π.Υ., Ση ηαύηα πξνο Γηόλπζνλ; θαη
Ζξηδαλόο, ην πνηάκη ηεο αξραίαο πόιεο.
4. Φσηνγξαθήζεηο αξραίσλ θαηαινίπσλ ζηε γεηηνληά. Φσηνγξαθήζεηο
θαη ζρεδηαζκφο αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ ζε ζπίηηα ηεο γεηηνληάο πνπ
παξαπέκπνπλ ζηελ αξραηφηεηα.

Παξνπζίαζε
απνηειεζκάησλ

Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ζηφρσλ

Αλαθνίλσζε ησλ πξψησλ
απνηειεζκάησλ , κε
παξνπζηάζεηο θαη
δξαζηεξηφηεηεο.

Εσληάλεκα αξραίσλ παηρληδηψλ κε πξσηνβνπιία ηεο νκάδαο 3. Οκαδηθή
δεκηνπξγία καθέηαο κε πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ ελνπνηεκέλσλ
αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κε πξσηνβνπιία ηεο νκάδαο 4. Εσγξαθηθή ησλ
κχζσλ γηα ηελ Αζελά, φπσο απηφο ηεο πνκπήο ησλ Παλαζελαίσλ, ζε έλα
πέπιν αθηεξσκέλν ζηε ζχγρξνλε Αζήλα, κε πξσηνβνπιία ηεο νκάδαο 2.
Αλαπαξάζηαζε κηαο Δθθιεζίαο ηνπ Γήκνπ, ζηελ Πλχθα, κε πξνηάζεηο
λφκσλ, αλάπηπμε επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ςήθηζε, κε πξσηνβνπιία ηεο
νκάδαο 1.
Ζ παξαηήξεζε κεγάινπ αξηζκνχ πηελψλ ζηελ Πλχθα, αιιά θαη ζηνπο
άιινπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, θίλεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ,
παξάιιεια κε ηελ επίθαηξε γλψζε ηνπο γηα ηε ιεγφκελε «γξίπε ησλ
πηελψλ».
Απφ ηε κηα έκαζαλ φηη θαηαθεχγνπλ ζηνπο ρψξνπο απηνχο γηαηί εθεί δελ
έρνπλ θπζηθνχο ερζξνχο, βξίζθνπλ ηξνθή θαη κπνξνχλ λα θσιηάζνπλ.
Απφ ηελ άιιε ζχγθξηλαλ ηα πνπιηά κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, φληαο ζηελ
πιεηνλφηεηά ηνπο παηδηά κεηαλαζηψλ, πνπ αλαδήηεζαλ θαηαθχγην ζηε
γεηηνληά απηή ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο. Ο θφβνο γηα ηα πνπιηά θαη
ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ είραλ βηψζεη παξαιιειίζηεθαλ.
Σέζεθαλ λένη ζηφρνη: α] ε αλαδήηεζε ζηνηρείσλ γηα ηνπο κέηνηθνπο ηεο
αξραηφηεηαο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζηελ Αζήλα β] ε
ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηαο πξνζηαζίαο ησλ πηελψλ ηεο πφιεο θαη γ]
ην αλέβαζκα ηεο θσκσδίαο ηνπ Αξηζηνθάλε Όξληζεο
Παξνπζίαζε ησλ κχζσλ ζε κηθξφηεξεο ηάμεηο. Έθζεζε θσηνγξαθηψλ,
ζρεδίσλ θαη ζηνηρείσλ ζε πφζηεξ, ζηελ νπνία πξνζθάιεζαλ γνλείο,
εθπαηδεπηηθνχο θαη γείηνλεο. Παξνπζίαζε ηεο παξάζηαζεο.
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Υξνληθή
δηάξθεηα

6 κήλεο

Άζθεζε 7: Λακβάλνληαο ππφςε ηα φζα ήδε γλσξίδεηε κέρξη ηψξα γηα ηε
δνκή ησλ επηζθέςεσλ ζε ρψξνπο πνιηηηζκνχ, θαη ηα πνιηηηζηηθά
πξνγξάκκαηα, θαηαγξάςηε ηηο ηδέεο ζαο γηα ηελ πινπνίεζε κηαο πνιηηηζηηθήο
δηαδξνκήο. Γείηε ην ζπλνπηηθφ παξάδεηγκα ζην Β΄ Μέξνο.
Άζθεζε 8: Μειεηείζηε έλα απφ ηα Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα πνπ
πεξηγξάθνληαη ζην Β΄ Μέξνο. Μπνξείηε λα θαηαγξάςεηε ηα δπλαηά ηνπ
ζεκεία ζε ζρέζε κε άιιεο δξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη ζηε ζρνιηθή ζαο
θνηλφηεηα;
Άζθεζε 9: Αλαηξέμηε ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη θαηαγξάςηε ελφηεηεο
ζρεηηθέο κε ηελ έλλνηα «Μνπζείν» θαη άιινπο ρψξνπο πνιηηηζκηθήο
αλαθνξάο.

ύλνςε
ηελ παξνχζα ελφηεηα απνηππψζεθε ε νπζία ησλ Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ ζην
πιαίζην ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο. Πξνζδηνξίζηεθε ε παηδαγσγηθή ηνπο αμία
(πνιηηηζκηθή ζπλεηδεηνπνίεζε, πνιιαπιή λνεκνζχλε, ελεξγεηηθή κάζεζε) θαη
νξίζηεθε ην ηζηνξηθφ ηνπο πιαίζην (Θεζκηθφ πιαίζην, Πξφγξακκα Μειίλα, θνξείο
πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πινπνίεζή ηνπο). Αλαγλσξίζηεθαλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο αλάκεζα ζηα νπνία ζπγθαηαιέγνληαη ε πξναηξεηηθφηεηα, ε κεγάιε ρξνληθή
ηνπο δηάξθεηα, ε πνηθηιία ζηε κεζνδνινγία, ην άλνηγκα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.
Παξνπζηάζηεθε ε δνκή ηνπο θαη έγηλε εηδηθή αλαθνξά ζε πηπρέο ηνπο ζηηο νπνίεο
ζπρλά εκπιέθνληαη νη εθπαηδεπηηθνί (επίζθεςε ζην κνπζείν, πνιηηηζηηθέο ή ζεκαηηθέο
δηαδξνκέο). Ζ ελφηεηα εκπινπηίζηεθε κε αζθήζεηο, έηζη ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο απφ
κφλνο ηνπ λα δηεξεπλήζεη θαη λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηε
ινγηθή ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο, θαζψο θαη ηε δηάθξηζή ηνπο απφ άιια πξνγξάκκαηα θαη
δαζηεξηφηεηεο..
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35

πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο», παξάιιεια κε ηελ αλάγθε «λα ειαρηζηνπνηεζεί ην
ελδερφκελν ηεο επηβνιήο ελφο µνλνδηάζηαηνπ πνιηηηζµηθνχ µνληέινπ4 (Γ.Δ.Π.Π..,
ΦΔΚ, ηεχρνο Β΄2003).
Δπίζεο ν φξνο «πνιηηηζκφο» ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά, είηε ζηνπο γλσζηηθνχο άμνλεο
είηε ζηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ θάζε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζην ΓΔΠΠ, θαη ηα
ΑΠ ηνπ 2003. πγθεθξηκέλα, πεξηέρνληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ελφηεηεο, ελδεηθηηθέο
πξνηάζεηο δξαζηεξηνηήησλ ζπλαθψλ κε ηηο ηέρλεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ, κηθξήο
δηάξθεηαο, πνπ ζηνρεχνπλ ζε κηα πνιππξηζκαηηθή θαηαλφεζε ηεο εθάζηνηε ζεκαηηθήο
ελφηεηαο. Δπηπιένλ ν πνιηηηζκφο εμαγγέιζεθε σο βαζηθφο ππιψλαο ηνπ Νένπ
ρνιείνπ, θαη δηαηξέρεη φια ησλ πεδία ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, φπσο
θαίλεηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη (ζηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
πνπδψλ ηνπ θάζε πεδίνπ) θαη απφ ηνπο νδεγνχο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Σα
Πξνγξάκκαηα
πνπδψλ
είλαη
αλαξηεκέλα
ζην
Φεθηαθό
ρνιείν
http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php
Απάληεζε 2: Κάζε δεκηνπξγηθή πξσηνβνπιία κε ζηνηρεία πνπ πεγάδνπλ ή
αλαδεηθλχνπλ ηνλ πνιηηηζκφ (φπσο ην ζέαηξν, ην παξακχζη, νη παξαδφζεηο, ε
εηθαζηηθή έθθξαζε, ε ινγνηερλία, ν θηλεκαηνγξάθνο, ε επηθνηλσλία) απνηεινχλ
πνιηηηζηηθέο δξάζεηο. Χζηφζν δελ είλαη απφ κφλεο ηνπο Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα,
θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπο απηά απνηεινχλ επξχηεξεο ζπιινγηθέο
δηεξγαζίεο.
Απάληεζε 3: Ζ έλλνηα ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, απαζρνιεί έληνλα ην ζχγρξνλν
εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο θνληά ζηα άιια θαιείηαη λα θαιιηεξγήζεη ζηνπο καζεηέο πνπ
πξνέξρνληαη απφ πνηθίια πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο
κάζεζεο, ζπλεξγαζίαο θαη πνιηηηζκηθήο έληαμεο. Μηα καθξφρξνλε παξέκβαζε
νξγαλσκέλε γχξσ απφ ζεκαηηθνχο άμνλεο πνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα ήηαλ ην
πξφγξακκα «Ο πνιηηηζκφο σο κέζν θνηλσληθήο έληαμεο» ηνπ Σκήκαηνο
Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Τπ.Πν.Σ. (Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα
αλαδεηήζεη ην ζρεηηθφ έληππν ζην Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ
Τπ.Πν.Σ.). Σν πξφγξακκα πεξηιάκβαλε ζεηξά αιιειέλδεησλ δξαζηεξηνηήησλ
δηαπνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα θαη εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ ζε
ρψξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο ηεο Αζήλαο κε παηδηά κνπζνπικαληθψλ νηθνγελεηψλ
απφ ηε Θξάθε, Ρνκ ή ηνπξθνγελψλ, πνπ θαηνηθνχλ ζην Γθάδη, ηνλ Βνηαληθφ, ηνλ
Κνισλφ θαη ηνλ Κεξακεηθφ. Οη ζεκαηηθέο είραλ επηιεγεί ζχκθσλα κε ηα
ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ (κνπζηθή, ρνξφο, γξαθή, ζξεζθεία, ζέαηξν ζθηψλ, κάζθεο,
ελδπκαζία θ.ά). Οη δξαζηεξηφηεηεο είραλ ζηφρν λα ζπκβάινπλ ζηελ θνηλσληθή
έληαμε ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ απηψλ παηδηψλ κε ηελ αλάδεημε πνιηηηζκηθψλ
ζηνηρείσλ πνπ έθεξαλ ηα ίδηα θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο θαη ηελ αλεχξεζε ησλ θνηλψλ
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δξφκσλ κε άιινπο πνιηηηζκνχο (κε έκθαζε ζηνλ θπξίαξρν πνιηηηζκφ. πνπ ηα
πεξηέβαιε)
Απάληεζε 4: Ζ πίεζε ηνπ ρξφλνπ κε ηηο πεξηνξηζκέλεο ψξεο γηα θάζε ελφηεηα ησλ
ηειηθά δηαθξηηψλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ, θαζψο θαη ε έιιεηςε κέρξη ηψξα
ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ κε αλνηρηά δηδαθηηθά ζελάξηα, κπνξεί λα ζεσξεζνχλ αηηίεο γηα
ηε κε ζπζηεκαηηθή πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Δπηπιένλ δπζθνιίεο απνηεινχλ ε έιιεηςε
κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ, θνξέσλ ππνζηήξημεο, θαη παξαδεηγκάησλ πνπ λα
αλαδεηθλχνπλ κέζα απφ ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο ηελ
παηδαγσγηθή θαη θνηλσληθή δπλακηθή απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ.
Απάληεζε 5: Ζ δηάξθεηα θαη ν ηξόπνο πξνζέγγηζεο ηνπο είλαη ηα δηαθνξνπνηεηηθά
ζηνηρεία πνπ ηα ραξαθηεξίδνπλ σο Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα.
Απάληεζε 6: πλήζσο είκαζηε πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη κε ηνλ θαηακεξηζκφ, ηελ
αλάιεςε ηνπ έξγνπ θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ιηγφηεξν κε ηελ
αμηνιφγεζε (γηαηί ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ
Πνιηηηζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο θη φρη ζην ηέινο), κε ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ
ζηφρσλ (γηαηί καο βγάδεη απφ ηε ινγηθή ηνπ αξρηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ), ηε
δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ (γηαηί ζπρλά δνκνχκε ηα
Πνιηηηζηηθά θαη άιια Πξνγξάκκαηα κε βάζε ηηο γλσζηηθέο αλάγθεο, αγλνψληαο
άιιεο, εμίζνπ ζεκαληηθέο, φπσο ε ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα, ε απνδνρή θ.ά.).
Απάληεζε 7: Δλδεηθηηθή ηδέα κπνξεί λα είλαη ν πνιηηηζκφο ηεο δηαηξνθήο, κε έκθαζε
ζην ζηάξη θαη ην ςσκί. Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαληηθήο ηνπ ζέζεο ζηε δηαηξνθή
απφ ηελ αξραηφηεηα σο ζήκεξα, ηελ γλσξηκία κε ηνπο ηξφπνπο θαιιηέξγεηαο θαη
παξαγσγήο θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπ αμίαο, πξνηείλεηαη ζεηξά
αιιειέλδεησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία, αξραηνινγηθά, βπδαληηλά, εζλνγξαθηθά,
αλαδεηψληαο θάζε θνξά έλα ζηνηρείν (π.ρ. εξγαιεία θαιιηέξγεηαο ηεο γεο ή ζθεχε
θχιαμεο θαη κεηαθνξάο, απεηθνλίζεηο ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο)· επηζθέςεηο ζε
ρψξνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο (αιψληα, κχινπο, θνχξλνπο
θ.ά.)· ζε πηλαθνζήθεο, φπνπ ην ςσκί θαη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο απνηεινχλ ζέκα
εηθαζηηθψλ έξγσλ. Δλδηάκεζα κπνξνχλ λα δηεξεπλεζνχλ άιιεο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο,
φπσο δνμαζίεο, παξαδφζεηο, παξακχζηα, παξνηκίεο, ηζηνξηθά γεγνλφηα θ.ά.
Απάληεζε 8: Αλάκεζα ζηα δπλαηά ζεκεία ελφο Πνιηηηζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο
ζπγθαηαιέγνληαη: 1) ε απνπζία δεζκεπηηθήο χιεο θαη ηππηθήο-αηνκηθήο αμηνιφγεζεο,
2) νη δεκηνπξγηθέο δηεξγαζίεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ έθθξαζε φισλ ησλ παηδηψλ, 3) ε
ειεπζεξία γλψκεο, 4) ε ζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο, 5) ην
δηαθνξεηηθφ επηθνηλσληαθφ πιαίζην αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, ην φηη
δελ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ δεδνκέλν ην απνηέιεζκα. Δπηπιένλ, ηα Πξνγξάκκαηα
απηά απνηεινχλ ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην επίιπζεο πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί (απνδνρή εηεξφηεηαο, αθχπληζε ηνπ ελδηαθέξνληνο
ησλ παηδηψλ γηα ηα άιια αληηθείκελα, ζπκκεηνρή θιπ).
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Απάληεζε 9: α) Βηβιίν Γιψζζαο Β΄ Γεκνηηθνχ: «Μεο ζην Μνπζείν»: Οη καζεηέο
εηζάγνληαη ζηελ έλλνηα ηεο ζπιινγήο, αληινχλ πιεξνθνξίεο απφ «νδεγφ» θαη
θαιιηεξγνχλ δεμηφηεηεο γξαπηήο έθθξαζεο κε βάζε αληηθείκελα κνπζεηαθψλ
ζπιινγψλ.
β) Βηβιίν Σ΄Γεκνηηθνχ: Δλφηεηα αθηεξσκέλε ζην Μνπζείν:
(επηιεγκέλα πνηήκαηα, άξζξα, ινγνηερληθά θείκελα θαη πιεξνθνξηαθά ζεκεηψκαηα
κε θεληξηθφ άμνλα ην Μνπζείν). γ) Βηβιίν Γιψζζαο Α΄ Σάμεο: Δλφηεηα «Μηα
παξάζηαζε ζηελ πιαηεία» θαη ζηελ ελφηεηα «Καξάβηα», πξνηείλνληαη επηζθέςεηο ζε
Μνπζεία, δαλεηζκφο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.
ην βηβιίν Μειέηεο Πεξηβάιινληνο ηεο Β΄ Γεκνηηθνχ, αθηεξψλνληαη θεθάιαηα ζηελ
πξνζέγγηζε ησλ Μλεκείσλ κε δξαζηεξηφηεηεο θαηαλφεζεο θαη πξνεηνηκαζίαο κηαο
επίζθεςεο θαη αμηνπνηνχληαη ηα θχιια εξγαζίαο: «Ζκεξνιφγην κηαο επίζθεςεο» θαη
«Έλαο πίλαθαο κηιάεη».
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ρξόλσλ. 2002 Αζήλα: Γήκνο Μεηακφξθσζεο-Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ. Σκήκα
Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ
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2ν Μέξνο
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Θεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο πξνηάζεηο γηα ην ζρεδηαζκό
εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη επηζθέςεσλ ζε Μνπζεία θαη
ρώξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο

Δηξήλε εθάθε
Δηζαγσγή
Σα πεξηζζφηεξα Μνπζεία θαη ρψξνη πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο πινπνηνχλ εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα γηα δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο αλάινγα κε ην είδνο θαη ηα
εθζέκαηά ηνπο, ζηα νπνία κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ καζεηέο κέζα ζην πιαίζην κηαο
εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο. Παξάιιεια φκσο (ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθέξεηαη
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα) ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ζρεδηάζεη έλα εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα (θαηά ην δπλαηφ ζε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ρψξνπ πνιηηηζκηθήο
αλαθνξάο) πνπ είηε λα ζπλδέεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ ζέιεη λα πξνζεγγίζεη
ζην πιαίζην ηεο δηδαθηέαο χιεο είηε ζην πιαίζην ελφο επξχηεξνπ πνιηηηζηηθνχ
πξνγξάκκαηνο.
ηελ ελφηεηα απηή ζα βξείηε ρξήζηκεο ζπκβνπιέο θαη πξνηάζεηο πνπ ζα ζαο
βνεζήζνπλ ζηελ νξγάλσζε κηαο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο ζ’ έλα πνιηηηζηηθφ ρψξν
αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία πνιχπιεπξσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ κε βάζε ην ζέκα ή ηα εθζέκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο ζαο.
Κχξηνο ζηφρνο είλαη ε απφθηεζε κηα ζεηηθήο κνπζεηαθήο εκπεηξίαο θαη ε δπλαηφηεηα
πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ κε πνιχπιεπξνπο ηξφπνπο.
ηόρνη
 Ζ αλαγλψξηζε ησλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηέπνπλ ηε θηινζνθία, ην
ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα Μνπζεία θαη ζηνπο
ρψξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο.
 Ζ επαθή κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζεσξία πνπ ππνζηεξίδεη ηελ πινπνίεζε
δξαζηεξηνηήησλ κε αθνξκή ηα κνπζεηαθά εθζέκαηα.
 Ζ γλψζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ζρεδηαζκνχ ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.
 Ζ επηινγή θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ
κνπζεηαθψλ εθζεκάησλ.
 Ζ παξαθνινχζεζε ελδεηθηηθψλ παξαδεηγκάησλ (δξαζηεξηνηήησλ θαη παηρληδηψλ)
πνπ πιαηζηψλνπλ έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζ’ έλα ρψξν πνιηηηζκνχ.
 Ζ γλσξηκία κε εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ αμηνπνηνχλ ηελ επαθή ησλ καζεηψλ κε ηα
κνπζεηαθά εθζέκαηα.
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Δπηδησθόκελα απνηειέζκαηα
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ν εθπαηδεπηηθφο ζα είλαη
ζε ζέζε :
Να θαηαλνήζεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο, ηε δνκή θαη ηε ζηνρνζεζία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
Να νξγαλψζεη κηα εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζ’ έλα κνπζείν ή ρψξν
πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο
Να δεκηνπξγήζεη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο βαζηζκέλεο ζηηο αξρέο
ζρεδηαζκνχ θαη ηε κεζνδνινγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο
πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηα Μνπζεία
Να δνκεί ηα δηθά ηνπ ζρέδηα εξγαζίαο θαη δξαζηεξηφηεηεο κε βάζε ηα
εθζέκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηα Μνπζεία.
Να ηθαλνπνηεί ηηο εθπαηδεπηηθέο,
δεκηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ

ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο

θαη

Να ζέηεη ηηο βάζεηο γηα λα εθηηκεζεί ε αμία ηεο κνπζεηαθήο εκπεηξίαο
ζηελ νιηζηηθή αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ
εκείσζε:
Σν αλάπηπγκα ησλ πξνηάζεσλ θαη ηνπ ζρεδίνπ νξγάλσζεο κηαο εθπαηδεπηηθήο
επίζθεςεο ιακβάλεη ππόςε ηηο αθόινπζεο πεγέο:
Σνλ ηξφπν νξγάλσζεο, ηε ζηνρνζεζία θαη ηηο θχξηεο ηάζεηο δηαθφξσλ
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ.
Tελ εκπεηξία θαη ηηο πξαθηηθέο δηαθφξσλ επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ κε ζέκα
ηελ Οξγάλσζε εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο ζην Μνπζείν.
Βαζηθή βηβιηνγξαθία γηα ηε ζρέζε Μνπζείνπ θαη ρνιείνπ (βι. ελφηεηα
βηβιηνγξαθίαο).
Tα βηβιία ηνπ Γαζθάινπ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη εηδηθά ηε
κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηε δηαζεκαηηθφηεηα θαη ηελ
νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε.
ηνρνζεζία, ππόβαζξν θαη ηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ
Μειεηψληαο ηα ήδε ππάξρνληα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηα
ειιεληθά κνπζεία, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε φηη ππάξρνπλ πνιιά θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρεδηαζηψλ θαη ησλ παηδαγσγψλ ζρεηηθά κε ην ζεκαηηθφ
πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
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 Σν πξψην θαη ζπνπδαηφηαην ραξαθηεξηζηηθφ αθνξά ζηε θηινζνθία πνπ
θαζνξίδεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ.
Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά έρνπλ ππφβαζξν κνπζεηνινγηθφ θαη παηδαγσγηθφ
νχησο ψζηε ηα ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα-εθζέκαηα λα ιεηηνπξγνχλ, εθηφο
απφ ηζηνξηθά ηεθκήξηα θαη σο αθνξκέο γηα λα ζπδεηεζνχλ ηδέεο. Βαζηθή
πξνυπφζεζε πνπ ζπλεηέιεζε ζην «άλνηγκα» ησλ κνπζείσλ ψζηε λα
πξνζειθχζνπλ δηαθνξεηηθά είδε θνηλνχ ήηαλ ε επίηεπμε κηαο πνιχπιεπξεο
κνπζεηαθήο εκπεηξίαο. (Μerriman 1999)
Έηζη έλαο απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ησλ κνπζείσλ θαη ησλ
πνιηηηζκηθψλ νξγαληζκψλ είλαη κέζα απφ δηάθνξεο δξάζεηο θαη θπξίσο κέζα
απφ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα λα θαιχςνπλ ηηο γλσζηηθέο θαη
ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ζέηνληαο παξάιιεια ηηο βάζεηο
γηα ηνπο κειινληηθνχο επηζθέπηεο. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη ε εμνηθείσζε
ησλ παηδηψλ κε ην ρψξν ηνπ Μνπζείνπ θαη ε επίηεπμε κηαο ζεηηθήο θαη
πνιχπιεπξεο κνπζεηαθήο εκπεηξίαο πνπ επηηξέπεη ζηα παηδηά λα ζθεθηνχλ, λα
δεκηνπξγήζνπλ, λα παίμνπλ, λα ραξνχλ θαη ηειηθά λα ην αγαπήζνπλ.
 Ζ ζηνρνζεζία θαη ε πξαθηηθή ησλ πεξηζζφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ ππαγνξεχεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εξκελεπηηθφ ραξαθηήξα ησλ
εθζεκάησλ. Οη άλζξσπνη πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ
πινπνίεζε ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνέξρνληαη απφ επηζηεκνληθά πεδία πνπ
έρνπλ άκεζε ζπλάθεηα κε ην εθάζηνηε κνπζεηαθφ αληηθείκελν πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα ηεο εξκελεπηηθήο δηαδηθαζίαο. (Σζηηνχξε 2010)
 Παξφιν πνπ πάγην αίηεκα ηεο εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηαο είλαη ε ζπλάθεηα ησλ
πξνγξακκάησλ κε ηα πεξηερφκελα ηεο ζρνιηθήο χιεο, (ε δηαδηθαζία
ζρεδηαζκνχ ζπκπεξηιακβάλεη ηε κειέηε ηεο ζρνιηθήο εθπαηδεπηηθήο
πξαγκαηηθφηεηαο) ηα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δελ
ζρεδηάδνληαη σο ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ αιιά σο
πξνηάζεηο εξκελείαο θαη θαηαλφεζεο ηνπ εθζεζηαθνχ πιηθνχ.
 Αθεηεξία θαη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο θαη
πξνγξάκκαηα απνηεινχλ ηα «κνπζεηαθά αληηθείκελα» κε ηελ δηεπξπκέλε
έλλνηα ηνπ φξνπ. Εεηνχκελν ε απνθάιπςε ησλ λνεκάησλ πνπ απηά
εκπεξηέρνπλ, ε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ γηα πνηθίιεο αλζξψπηλεο θνηλφηεηεο, ε
ζπδήηεζε γηα ην πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθφ, ε ζχλδεζε ηνπ ρζεο κε ην ζήκεξα
(Hooper-Greenhill,1991).
 Με βάζε ηελ παξαδνρή φηη νη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ζην κνπζείν απνηεινχλ
εξκελεπηηθή αιιά θαη παηδαγσγηθή πξάμε, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα πξνηείλνπκε
έλα πιαίζην ην νπνίν ζα βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα εμνηθεησζεί κε ηηο
δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηα Μνπζεία θαη ηνπο ρψξνπο
πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο.
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χκθσλα κε ηελ Σζηηνχξε (2010, 152-153) δηαθξίλνληαη δχν θχξηεο ηάζεηο πνπ
δηακνξθψλνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο :
1. Σάζε πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζε παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο γηα ην παξειζφλ θαη
ην ξφιν ηνπ κνπζείνπ. Ο ζρεδηαζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ έρεη σο
ζεκείν αλαθνξάο ηελ αηζζεηηθή αμία, ηε κνξθή θαη ηε ρξνλνινγηθή θαηάηαμε
ησλ αληηθεηκέλσλ.
2. Ζ εξκελεπηηθή δπλακηθή ησλ αληηθεηκέλσλ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηε
ζπαληφηεηα, ην πιηθφ, ηελ αηζζεηηθή αμία θαη ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο
πξνέιεπζε. ηφρνο ηέηνησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ είλαη λα εληζρπζεί ε
αθεγεκαηηθή δπλαηφηεηα ησλ πιηθψλ ηεθκεξίσλ, ψζηε λα δνζνχλ απαληήζεηο
γηα ηελ δεκφζηα θαη ηδησηηθή δσή, ηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο, ηα ηερλνινγηθά
επηηεχγκαηα, ηηο αηζζεηηθέο αμίεο, ηε ζρέζε κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηηο
αληηιήςεηο γηα ηε δσή θαη ην ζάλαην.
Ζ εθπαηδεπηηθή ζεσξία πνπ δηέπεη ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ ζηα ειιεληθά
κνπζεία, ζα κπνξνχζε θαλείο λα ππνζηεξίμεη φηη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ
εθαξκφδεηαη απηφ ν πνπ G. Hein απνθαιεί «ζεσξία ηεο αλαθάιπςεο» (Hein 1998).
χκθσλα κ’ απηήλ νη καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα
νδεγνχληαη ζηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο κε ελεξγεηηθφ ηξφπν, κέζα απφ ηε
βησκαηηθή πξνζέγγηζε, ηελ παξαηήξεζε ησλ αληηθεηκέλσλ, ηελ αλάιπζε θαη ηε
ζχλζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ. Ζ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηα
κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ εξκελεία ησλ εθζεκάησλ θαη ε
νηθνδφκεζε θξηηηθήο ζθέςεο, απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο απηψλ ησλ
πξνζεγγίζεσλ.
Άιιεο κέζνδνη πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ ίδηα θηινζνθία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ είλαη ε καηεπηηθή (θαηεπζπλφκελε ζπδήηεζε), ε νπνία
βαζίδεηαη ζηνλ ζπλερή δηάινγν κε ηνπο καζεηέο, ε αλαθαιππηηθή πνπ βαζίδεηαη ζηελ
παξαηήξεζε θαη ηε κειέηε ησλ κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ, απζεληηθψλ ή αληηγξάθσλ,
κε νκαδηθή εξγαζία θαη, ζπλήζσο, κε ηε βνήζεηα θχιισλ εξγαζίαο, ε δεκηνπξγηθή
έθθξαζε ησλ παηδηψλ κέζα απφ ηε δσγξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ αληηθεηκέλσλ, νη
πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, ε βησκαηηθή
πξνζέγγηζε θαη κέζνδνη δξακαηνπνίεζεο, φπσο ην ζεαηξηθφ παηρλίδη θαη ε παληνκίκα.
(Φνπξιίγθα & Γαβξηειίδνπ, 2010)
Πξσηαξρηθφο ζηφρνο φπσο πξναλαθέξακε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ εδψ
είλαη ε εμνηθείσζε θαη ε ζεηηθή δηάζεζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην ρψξν ηνπ
κνπζείνπ κέζα απφ ηε δεκηνπξγηθή κάζεζε θαη ηε ζπκκεηνρή ζε δηάθνξεο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη
λα απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε γλψζεσλ θαη ε θεπγαιέα πεξηήγεζε ζηα εθζέκαηα.
ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηα Μνπζεία θαη νη ρψξνη πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο δηαζέηνπλ
δαλεηζηηθφ πιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, θαζψο θαη πιηθφ πξνεηνηκαζίαο
πνπ απνζηέιιεηαη ζην ζρνιείν. Δπίζεο νξγαλψλνπλ επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο θαη
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ζεκηλάξηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ πξνηίζεληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ επηζθέςεηο
κε ηνπο καζεηέο ηνπο (βιέπε ελφηεηα γηα ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ επηκφξθσζε).
ηα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ην πιηθφ πξνεηνηκαζίαο πεξηιακβάλεη
σο βαζηθά εξγαιεία ηα παηρλίδηα, έληππα κε αζθήζεηο γηα ηνπο καζεηέο, έληππα κε
νδεγίεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη δηαθάλεηεο. Ζ πξνηεηλφκελε δηάξθεηα θάζε
επίζθεςεο κε ηελ ζρνιηθή ηάμε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο
είλαη πεξίπνπ κηάκηζε κε δχν ψξεο ζηα πεξηζζφηεξα κνπζεία.
Βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνύ ελόο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο κε πνιηηηζηηθό
ραξαθηήξα
Γηα ηελ πινπνίεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ρξεηάδεηαη έλα ζαθέο
ρξνλνδηάγξακκα ψζηε λα θαζνξηζηνχλ νη ζηφρνη θαη λα δηακνξθσζεί ην αλάινγν
πιαίζην γηα ηελ επηηπρή πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη λα πεξηνξηζηνχλ ηα ηπρφλ
πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ. (Βι. επίζεο Α΄ Μέξνο: Βαζηθφο Οδεγφο
Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ)
Κάζε εθπαηδεπηηθφο είλαη ζε ζέζε γλσξίδεη θαιχηεξα απφ φινπο ηηο γλσζηηθέο θαη
ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη ν πιένλ
θαηάιιεινο λα νξγαλψζεη θαη λα ζρεδηάζεη δξάζεηο πνπ λα απεπζχλνληαη ζηηο
ηδηαίηεξεο γλψζεηο, ηα ελδηαθέξνληα, ηελ θνηλσληθή ηνπο εκπεηξία, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο
θαη ηηο αλάγθεο ηεο ηάμεο ηνπ, ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα θιπ. Μ’ απηφ ηνλ
ηξφπν δεκηνπξγνχληαη νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη ινηπφλ λα έρεη ην ξφιν ηνπ
δηακεζνιαβεηή ηεο πνιηηηζκηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο.
Καζνξηζηηθέο παξάκεηξνη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε
πξνεηνηκαζία θαη εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ην ρψξν ηνπ Μνπζείνπ, ην
πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν εληνπηζκφο θαη ε αλάθιεζε ησλ
πξνυπαξρνπζψλ γλψζεσλ γηα δηάθνξεο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο, ε ελίζρπζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ θαη ε θαιιηέξγεηα ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ
κάζεζεο θαη δεκηνπξγίαο (κέζσ ηεο αλαδήηεζεο ζηνηρείσλ, ηνπο παηρληδηνχ, ησλ
νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θιπ.)
Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βξεη πιηθφ (βι. ηελ ελφηεηα γηα ηελ
πιεξνθφξεζε θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ) πνπ κε θαηάιιειε
επεμεξγαζία ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ.
Βαζηθφ ηνπ κέιεκα φκσο είλαη ν ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ψζηε λα δηακνξθψζεη ην πιηθφ ηνπ πξνρσξψληαο βήκα
–βήκα απφ ηα γλσζηά πξνο ηα άγλσζηα.
Δπίζεο είλαη αλαγθαίν λα επηζθεθζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ην ρψξν θαη ζε ζπλεξγαζία κε
ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ Μνπζείνπ λα γλσξίζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ρψξνπ θαη ησλ
εθζεκάησλ ψζηε ηα παηδηά λα δξάζνπλ δεκηνπξγηθά κέζα ζ’ απηφ. εκείν εθθίλεζεο
ζα πξέπεη λα είλαη ε ζχιιεςε ηεο ηδέαο θαη ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο αθνχ πξψηα
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πξνζδηνξηζηνχλ νη ζηφρνη θαη ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη ζηε ζπλέρεηα ν
ρψξνο, ν ρξφλνο, ην απαηηνχκελν δηαζέζηκν πξνζσπηθφ θαη ην θφζηνο.
Οη αξρέο ηνπ ζρεδηαζκνχ κηαο εθπαηδεπηηθήο κνπζεηαθήο δξάζεο απνηππψλνληαη
ζρεκαηηθά
Ανάγκεσ
μακθτϊν

Δυνατότθτεσ
χϊρου
επίςκεψθσ

Σφνδεςθ με
το Αναλυτικό
Πρόγραμμα

ρήκα 1 (πεγή: Μνπξαηηάλ, Ε. 1995)
Ζ πξνζέγγηζε ζα πξέπεη λα γίλεη ηκεκαηηθά θαη ζεκαηηθά, δειαδή ζε επηιεγκέλα
εθζέκαηα γηαηί ε άζθνπε πεξηθνξά ζε πεξηζζφηεξα εθζέκαηα ζα είλαη θνπξαζηηθή
θαη αδηάθνξε γηα ηα παηδηά.
Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθέο ζα πξέπεη:
Να δηαθνξνπνηνχληαη ζαθψο απφ ηελ απιή μελάγεζε, φζν θαη αλ απηή
είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηελ ειηθία ησλ παηδηψλ.
Να έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο θαη ζαθείο ζηφρνπο
Να πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν κε ηα παηδηά ελφο ζρνιηθνχ ηκήκαηνο, γηα λα
εμαζθαιηζηεί ε ζπκκεηνρή φισλ θαη ε δπλαηφηεηα παξαηήξεζεο θαη
εξκελείαο ησλ εθζεκάησλ.
Να ζπλδένληαη νξγαληθά κε ηα εθζέκαηα θαη ην ζέκα πνπ έρνπλ επηιεγεί.
Γελ είλαη ζθφπηκν λα εμαληινχλ ηα εθζέκαηα ελφο κνπζείνπ: Θα πξέπεη λα
επηιέγεηαη έλα ζέκα, κηα δηαδξνκή, κηα ζπιινγή, αλάινγα κε ηνπο
ζηφρνπο ηεο επίζθεςεο. Αθφκα θαη έλα κφλν αληηθείκελν κπνξεί λα
απνηειέζεη ζέκα εθπαηδεπηηθήο κνπζεηαθήο δξάζεο.
Κπξίσο φκσο ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κηα ζεηξά ελεξγεηψλ γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο
δξάζεο βάζεη ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο ην νπνίν ζα αλαιπζεί δηεμνδηθά παξαθάησ.
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Προεργαςία

Πριν τθν
επίςκεψθ

Μετά τθν
επίςκεψθ

Κατά τθ
διάρκεια τθσ
επίςκεψθσ

ρήκα 2: Υξνληθέο θάζεηο απνηχπσζεο κηαο
εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο κε πνιηηηζηηθφ ραξαθηήξα
Πξνεξγαζία
ηε θάζε απηή θαζνξίδεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα, αλαδεηνχληαη νη πξψηεο
πιεξνθνξίεο γηα ην ρψξν πνπ έρεη επηιεγεί θαη γηα ηα πεδία ζχλδεζήο ηνπ κε ην
εθπαηδεπηηθφ ή πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα (γηα ηηο δηαθνξέο θαη ηε ζηνρνζεζία ηνπο
βιέπε ην αξρηθφ θείκελν), ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί. ηε θάζε απηή
ν εθπαηδεπηηθφο δελ εκπιέθεη ελεξγά ηνπο καζεηέο ηνπ αιιά αλαδεηά θαη νξγαλψλεη
ην πιηθφ πξνεηνηκαζίαο.
Αδήξηηε αλάγθε είλαη ν εθπαηδεπηηθφο λα αλαδεηήζεη πιηθφ θαη πιεξνθνξίεο απφ ην
ρψξν πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε επίζθεςε (π.ρ. Μνπζείν ή/θαη ηελ
Δθνξεία ζηελ νπνία ππάγεηαη ην κνπζείν) απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ Μνπζείνπ
(ηκήκα Γεκνζίσλ ζρέζεσλ, επηθνηλσλίαο ή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ) ή θαη απφ
ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Μνπζείνπ.
ζνη εθπαηδεπηηθνί επηζπκνχλ κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο ελεκεξσηηθέο
ζπλαληήζεηο ζην ρψξν ηνπ Μνπζείνπ ψζηε λα εμνηθεησζνχλ θαη λα θαηαηνπηζηνχλ
γηα ηελ πνξεία θαη ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ. Υξήζηκν πιηθφ αιιά θαη
πνιχηηκε εκπεηξία δηαζέηνπλ θαη ηα γξαθεία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο (θπξίσο νη δηεπζχλζεηο πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ) πνπ κπνξνχλ λα
βνεζήζνπλ λα πξνεηνηκάζεη κε ηελ ηάμε ηνπ κηα αλάινγε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην
ρψξν πνπ έρεη επηιεγεί. Αξρηθά ν εθπαηδεπηηθφο ζε ζπλεξγαζία κε ην δηεπζπληή ηνπ
ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα ζηείινπλ ελεκεξσηηθφ έγγξαθν ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη
Γεπηεξνβάζκηα Γηεχζπλζε πνπ ζα αλαθέξεη αλαιπηηθά ηε δξάζε ηνπ κνπζεηαθνχ
ρψξνπ θαη ην πιαίζην δηαιφγνπ πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη. (Βιέπε 5ε ελφηεηα).
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Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί απφ ηνπο ηζχλνληεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ
νξγαληζκνχ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα πξψην έλαπζκα γηα ηελ εμνηθείσζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ καζεηή κε ηνλ κνπζεηαθφ ρψξν αιιά θαη ην πεξηερφκελν ησλ
εθζεκάησλ- αληηθεηκέλσλ.
πρλά είλαη ηδηαίηεξα επθάληαζην θαη ιεηηνπξγηθφ θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη :
- Φαθέινπο πξνεηνηκαζίαο (θπιιάδηα, έληππα θαζνδεγνχκελεο πνξείαο, θαξηέιεο
δξαζηεξηνηήησλ θιπ)
- Θεκαηηθνχο θαθέινπο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ παξέρνπλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο,
επνπηηθφ πιηθφ θαη πξνηάζεηο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ελφο κνπζεηαθνχ
ρψξνπ.
- Δμεηδηθεπκέλα θπιιάδηα γηα καζεηέο θάζε ειηθίαο ζηα νπνία πξνηείλνληαη πνηθίιεο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαζνδεγνχλ κε δεκηνπξγηθφ θαη επράξηζην ηξφπν ηνπο λεαξνχο
επηζθέπηεο ζε επηιεγκέλα εθζέκαηα.
- Μνπζεηνζθεπέο θαη άιινπ ηχπνπ δαλεηδφκελν πιηθφ. Απηέο κπνξνχλ λα
πεξηιακβάλνπλ πξσηφηππα αληηθείκελα θαη αληίγξαθα, καθέηεο, επνπηηθά πιηθά
φπσο επηδαπέδηεο ζπλζέζεηο, καγλεηηθνχο πίλαθεο ή αληίγξαθα αληηθεηκέλσλ, πιηθά
εξγαζηεξίσλ, έληππν θαη ςεθηαθφ πιηθφ (CD, DVD, ερνγξαθήζεηο, θ.α.) αλαιπηηθέο
νδεγίεο γηα ην ζρεδηαζκφ πνηθίισλ ζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη κνπζεηνζθεπέο
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε γηα λα πξνεηνηκάζνπλ είηε γηα λα ππνθαηαζηήζνπλ
ηελ επίζθεςε ζην κνπζείν.
Δλδεηθηηθέο εηζαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξηλ ηελ επίζθεςε ζην Μνπζείν
Πξψην βήκα είλαη ηα παηδηά, πξηλ απφ ηελ επίζθεςε ζην Μνπζείν, λα γλσξίζνπλ ηη
είλαη κνπζείν, πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ, πνηα είλαη ηα είδε ησλ κνπζείσλ, πνηνη
είλαη νη άλζξσπνη πνπ εξγάδνληαη ζ’ απηφ, ηη είδνπο αληηθείκελα πεξηέρεη, θιπ.
Μπνξνχκε λα ζρεδηάζνπκε καδί κε ηα παηδηά έλα ζρέδην εξγαζίαο γηα ην Μνπζείν. Οη
δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα ππνθηλνχλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πεξηέξγεηα ησλ
παηδηψλ, λα δίλνπλ έκθαζε ζηηο εκπεηξίεο θαη ζηα βηψκαηά ηνπο, λα εξεζίδνπλ ηελ
θαληαζία ηνπο θαη λα ελεξγνπνηνχλ φιεο ηνπο ηηο αηζζήζεηο θαη λα κελ έρνπλ σο
απνθιεηζηηθφηεηα ηε ζηείξα γλψζε.
Γπαζηηπιόηηηα 1. Γλυζζικέρ αζκήζειρ για ηον πποζδιοπιζμό ηηρ έννοιαρ Μοςζείο
Βξίζθνπκε ηα παξάγσγα ηεο ιέμεο κνπζείν. Απνζαθελίδνπκε ηηο άγλσζηεο ιέμεηο.
Αλαδεηνύκε ηα επαγγέικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρώξν ηνπ κνπζείνπ. Αλαθέξνπκε
κεκνλσκέλεο ζπλαθείο ιέμεηο ή πξνηάζεηο πνπ έξρνληαη ζην κπαιό αθνύγνληαο ηνπο
όξνπο γηα παξάδεηγκα: Αξραηνινγηθό-κνπζείν,Μνπζείν Λατθνύ πνιηηηζκνύ, κνπζεηαθά
αληηθείκελα, αθηεξώκαηα, αγάικαηα, αγγεία, ηξίπνδεο θ.ά.
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Γξαζηεξηόηεηα 2. Μηα ελδηαθέξνπζα άζθεζε δεκηνπξγηθήο γξαθήο είλαη λα
θηηάμνπκε κηα ηζηνξία κε ηελ ηερληθή ηεο ηδενζχειιαο. Απιψλνπκε έλα κεγάιν ραξηί
ζηνλ ηνίρν ή ζην πάησκα πάλσ ζην νπνίν ζα θαηαγξάςνπκε ηηο ζθφξπηεο ιέμεηο πνπ
έξρνληαη ζην κπαιφ ησλ παηδηψλ, θαζελφο κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα. πιιέγνπκε ηηο
ιέμεηο θαη κπνξνχκε είηε λα ηηο νκαδνπνηήζνπκε είηε λα ιεηηνπξγήζνπλ απζχπαξθηα
ζηελ ηζηνξία πνπ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηα παηδηά. Γίλνπκε ζηα παηδηά φζν
ρξφλν ρξεηαζηνχλ. Γηα ηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο ε άζθεζε απηή γίλεηαη κε θσηνγξαθίεο
αληί γηα ιέμεηο θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ν πξνθνξηθφο ιφγνο.
Πξηλ ηελ επίζθεςε
ηε θάζε απηή ν εθπαηδεπηηθφο επηζθέπηεηαη ην ρψξν, γηα λα εληνπίζεη θαη λα
επηιέμεη πεξηνρέο ηνπ Μνπζείνπ θαη εθζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ
πξνγξάκκαηνο. πλεξγάδεηαη κε ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ ρψξνπ, γηα ζπγθέληξσζε
πιεξνθνξηψλ. Δληνπίδεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπ ρψξνπ. Δπηιέγεη ηα
εθζέκαηα, ηηο ζπιινγέο, ηε δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζήζεη ε ζρνιηθή νκάδα, ηα
θαηάιιεια ζεκεία γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Δπαλαδηαηππψλεη, αλ ρξεηαζηεί, ηνπο
ζηφρνπο ζχκθσλα κε ηε δηαδξνκή πνπ επηιέγεη. πγθεληξψλεη πιηθφ πνπ ζα ηνπ είλαη
απαξαίηεην ζηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. βηβιία, απνζπάζκαηα ηαηληψλ,
κνπζηθή, αληίγξαθα κνπζεηαθψλ εθζεκάησλ). ην ζρνιείν ν εθπαηδεπηηθφο κε ηνπο
καζεηέο επεμεξγάδνληαη ην πιηθφ πξνεηνηκαζίαο ηεο επίζθεςε, ζπδεηνχλ ηηο ηδέεο
ηνπο θαη πξαγκαηνπνηνχλ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ θαιχηεξε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Βαζηθά βήκαηα δξαζηεξηνηήησλ πξηλ ηελ επίζθεςε
Πιεξνθνξνχκαζηε γηα ηα κνπζεία ηεο πεξηνρήο ψζηε λα απνθαζίζνπκε απφ
θνηλνχ κε ηνπο καζεηέο θαη ηνλ Γ/ληή ηνπ ζρνιείνπ πνην ρψξν ζα
επηζθεθζνχκε ψζηε λα έρνπκε ην ρξφλν λα ην δηνξγαλψζνπκε κε ην ζσζηφ
ηξφπν.
πλεξγαδφκαζηε κε ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ Μνπζείνπ ψζηε λα θαηαιήμνπκε
ζηελ εκεξνκελία επίζθεςήο, δεηψληαο ηνπο αλ είλαη δπλαηφ ηε ζπλεξγαζία
ηνπο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ/πνιηηηζηηθνχ καο πξνγξάκκαηνο
θαη ηελ άδεηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη
δξαζηεξηφηεηεο. Αλ δελ ππάξρεη εηδηθή αίζνπζα ηφηε κπνξνχκε λα δεηήζνπκε
κία απφ ηηο ππάξρνπζεο.
Φέξλνπκε αληηθείκελα ελδεηθηηθά ζην ζρνιείν απφ ην ρψξν ηνπ κνπζείνπ: π.ρ.
θάπνην αληίγξαθν γηα λα ην πεξηεξγαζηνχλ νη καζεηέο θαη λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο.
Μειεηάκε δηεμνδηθά ηα βηβιία ηνπ Γαζθάινπ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη
εηδηθά ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηε δηαζεκαηηθφηεηα θαη
ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη εληνπίδνπκε ηηο ελφηεηεο πνπ ζέινπκε λα
δνπιέςνπκε.
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πιιέγνπκε θαη επεμεξγαδφκαζηε κε ηνπο καζεηέο, κε ζηφρν ηε γλψζε ηεο
ζρεηηθήο νξνινγίαο, ην πιηθφ πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζε καο (πεγέο απφ ην
δηαδίθηπν, βηβιία απφ ην εκπφξην ή ηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ, θπιιάδηα θαη
ελεκεξσηηθφ πιηθφ απφ ην κνπζείν, αληίγξαθα κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ,
εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία απφ κνπζεία, θιπ.)
Δπηιέγνπκε κε πξνζνρή θαη κειεηάκε ηηο απαξαίηεηεο έλλνηεο, εζηηάδνληαο
ζηε κειέηε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθζεκάησλ πνπ ζεσξνχκε φηη ηαηξηάδνπλ
πεξηζζφηεξν ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο καο ζηφρνπο.
Θέηνπκε εξσηήκαηα ζηα παηδηά γηα ην ηη πεξηκέλνπλ λα δνπλ. ην ζεκείν
απηφ θξίλεηαη αλαγθαία ε επεμήγεζε νξηζκέλσλ βαζηθψλ ελλνηψλ φπσο:
Μνπζείν, αξραηνιφγνο, επηκειεηήο, ζπληεξεηήο, είδε κνπζείσλ, έθζεκα,
αληίγξαθν, άγαικα. (βι. δξαζηεξηφηεηα 1)
Πξνεηνηκάδνπκε ηνπο καζεηέο, ελεκεξψλνληάο ηνπο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη
πξναχιηνπ ρψξνπ, ψζηε λα επηζθεθζνχλ κε αζθάιεηα ην κνπζείν. Ηδηαίηεξε
έκθαζε ζα πξέπεη λα δψζνπκε ζηνλ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο ζε ηέηνηνπο
ρψξνπο π.ρ. ζηα κνπζεία δελ αγγίδνπκε εθζέκαηα, ζηνπο αξραηνινγηθνχο
ρψξνπο δε βγαίλνπκε εθηφο ραξαγκέλνπ κνλνπαηηνχ, ζε θαλέλα ρψξν δελ
θσλάδνπκε ζεβφκελνη ην ρψξν αιιά θαη ηνπο ππφινηπνπο επηζθέπηεο θηι. Γηα
λα γίλεη βησκαηηθά θαηαλνεηφ απφ ηνπο κηθξφηεξνπο καζεηέο ζα κπνξνχζε λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη ην θείκελν ησλ Ρ. Γθνζηλί & Ε.Ε. αληηέ (1978).
Εεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα ζπιιέμνπλ πιηθφ πνπ λα αθνξά κηα
ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή, ηζηνξηθή πεξίνδν, θαιιηηέρλε ή έθζεκα θαη λα ην
παξνπζηάζνπλ ζηελ ηάμε. ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην λα
ελεκεξσζνχλ νη γνλείο κε ζεκείσκα γηα ηε δξάζε πνπ ζα θάλνπκε θαη ηνπο
δεηάκε ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε ζπιινγή ηνπ πιηθνχ.
εκαληηθφ ζηάδην γηα θαη ηελ απφθηεζε ηεο κνπζεηαθήο εκπεηξίαο είλαη ε εμνηθείσζε
κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ρψξνπ ησλ Μνπζείσλ ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ εθζέζεσλ
θαη ην ξφιν ησλ θείκελσλ ζηελ εξκελεπηηθή δηαδηθαζία. Σα θείκελα πνπ ζπλνδεχνπλ
ηηο εθζέζεηο κνπζείσλ απνηεινχλ νξγαληθφ ηκήκα κηαο έθζεζεο θαη εληάζζνληαη ζην
κνπζεηνινγηθφ θαη αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ.
Άζκηζη 1 (γηα εθπαηδεπηηθνύο): Πξνβιεκαηηζηείηε γύξσ από ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο
θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ «θεηκέλσλ» σο κέζν επηθνηλσλίαο, πιεξνθόξεζεο θαη
εξκελεπηηθήο πξόηαζεο ησλ εθζεκάησλ κέζα ζην Μνπζείν; Καηαγξάςηε ηηο ζθέςεηο
ζαο θαη ζπδεηήζηε ηηο κε ηνπο καζεηέο.
Γηα ηελ εμνηθείσζε κε ην ρψξν (πξνεηνηκαζία γηα ηε κνπζεηαθή εκπεηξία) αιιά θαη
ηε δηακφξθσζε ησλ κειινληηθψλ επηζθεπηψλ, ηδηαίηεξα ρξήζηκν είλαη λα
εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο κε ηηο κνξθέο ιεθηηθήο (θείκελα, ιεδάληεο, αθίζεο) θαη κε
ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο (δηεπζέηεζε ρψξνπ, ηξφπνη θσηηζκνχ) ζην ρψξν ηνπ
Μνπζείνπ.
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Γπαζηηπιόηηηα: Αλαδεηήζηε ζην δηαδίθηπν βίληεν κε εηθνληθέο πεξηεγήζεηο ζε
εθζέζεηο Μνπζείσλ ή ρώξσλ πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο. Μπνξείηε λα ην πξνβάιεηε ζηελ
ηάμε θαη λα δεκηνπξγήζεηε νκάδεο εξγαζίαο ησλ καζεηώλ πνπ λα κειεηήζνπλ
ζπγθεθξηκέλα κέζα θαη κνξθέο επηθνηλσλίαο κέζα ζην Μνπζείν (π.ρ. ηξόπν έθζεζεο,
θσηηζκνύ, θείκελα) θαη λα ηα παξνπζηάζνπλ ζηελ ηάμε. Οξηζκέλα εξσηήκαηα πνπ
κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηελ πξνζέγγηζε απηή κπνξεί λα είλαη.
1. Με πνην ηξόπν είλαη θσηηζκέλν ην αληηθείκελν (γσλία, ρξώκα, εζηίαζε) ; Πνηα
κέξε ηνπ εθζέκαηνο πξνβάιινληαη πεξηζζόηεξν κέζα από ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπ
θσηόο; Γηα πνην ιόγν θαηά ηε γλώκε ζαο; Ση εληππώζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ζαο
πξνθαιεί;
2. Γηαηί ππάξρεη ε ιεδάληα δίπια ζην έθζεκα; Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηνπ θεηκέλνπ; ε
πνηνλ/πνηνπο απεπζύλεηαη θαηά ηε γλώκε ζαο; Καηαγξάςηε άγλσζηεο ιέμεηο θαη
αλαδεηήζηε ηνπο νξηζκνύο ηνπο.
3. Πώο είλαη νξγαλσκέλα ηα εθζέκαηα κέζα ζην ρώξν (ρξνλνινγηθά, ζεκαηηθά, αλά
είδνο, απνηεινύλ κέξνο κηαο ζπλνιηθήο αθήγεζεο) ; Πώο ζα πξνηείλαηε εζείο ζηνλ
επηκειεηή ηεο έθζεζεο λα νξγαλώζεη θαη λα πξνβάιεη ηα εθζέκαηα απηά;
(εκείσζε : Πνιιά ειιεληθά κνπζεία δηαζέηνπλ ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο βίληεν κε
πεξηεγήζεηο ζηνπο ρψξνπο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Μνπζείνπ
Κπθιαδηθήο Σέρλεο κπνξείηε λα δείηε δηάθνξα βίληεν πνπ παξνπζηάδνπλ ηνπο
ρψξνπο ηνπ κνπζείνπ, ηηο ζπιινγέο θαη πξνβάιινπλ ηηο πνιχπιεπξεο δξαζηεξηφηεηέο
ηνπ
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?clang=0&cnode=8&cpage=NODE).
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη βίληεν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ ή δελ είλαη δπλαηή ε
πξνβνιή βίληεν ζηελ ηάμε, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αλαδεηήζεη άιια νπηηθά κέζα
θαη λα πξνβάιεη ζε δηαθάλεηεο θσηνγξαθίεο, θαηφςεηο, ζρεδηαγξάκκαηα ρψξσλ θαη
εθζέζεσλ θαη θσηνγξαθίεο απφ ιεδάληεο θαη θείκελα πνπ δηαηίζεληαη απφ ην
Μνπζείν ή πνπ έρεη πάξεη ν ίδηνο θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν.
Πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο πξνεηνηκαζίαο ζηελ ηάμε
Γηα λα γίλεη ε ζχλδεζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ηνπ κνπζεηαθνχ ρψξνπ νξγαλψλνπκε
πέξα απφ ηηο πξνεγνχκελεο ελέξγεηεο θαη νξηζκέλεο ηερληθέο έλαξμεο θαη
δηαζχλδεζεο αιιά θαη εμνηθείσζεο ησλ καζεηψλ κε ην είδνο ηνπ κνπζείνπ ή ρψξνπ
πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο πνπ ζα επηζθεθηνχλ θαη γλσξηκία κε ηα θχξηα εθζέκαηα πνπ
ζα κειεηήζνπλ.
Παηρλίδηα. Θέηνπκε έλα αίληγκα ή ζηαπξφιεμν γηα θάπνην θεληξηθφ θαη
επξέσο γλσζηφ έθζεκα ή ρξεζηκνπνηνχκε κηα ιέμε αλαγξακκαηηζκέλε. Σα
παηδηά θαινχληαη λα ηελ ηνπνζεηήζνπλ ζηε ζσζηή ζεηξά.
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Άζκηζη 2 (για εκπαιδεςηικούρ): θεθηείηε άιινπο ηξόπνπο πνπ ζα κπνξνύζαλ νη
καζεηέο παίδνληαο θαη δεκηνπξγώληαο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην όλνκα θαη θάπνηα
εθζέκαηα από ην Μνπζείν πνπ έρεηε επηιέμεη.
Γεκηνπξγηθή γξαθή
Μηα ελδηαθέξνπζα ηδέα (ηδηαίηεξα γηα ηνπο κηθξνχο καζεηέο) ζα ήηαλ λα
δεκηνπξγήζνπκε έλα πνίεκα, κηα αθήγεζε, ψζηε πεγαίλνληαο ζην κνπζείν λα
αλαθαιχςνπκε ηνπο ήξσεο θαη λα ζπλερίζνπκε ηελ ηζηνξία ή ην παξακχζη. Ζ ρξήζε
κπζνπιαζηηθψλ ή θαληαζηηθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ. ήξσεο θαη θηγνχξεο απφ ην πιαίζην
ηνπ κνπζείνπ) είλαη κηα κέζνδνο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο λήκα γχξσ απφ ην
νπνίν κπνξεί λα δνκεζεί φιν ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη κπνξεί θαη λα
απνηειέζεη αθφκε θαη ηνλ ηίηιν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πνιιά εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηελ κπζνπιαζηηθή ηερληθή γηα λα θεληξίζνπλ ηελ
πεξηέξγεηα ησλ καζεηψλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα νηθεηφηεηα θαη κηα ζπλέρεηα θαζ’
φιε ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο.
Γηα παξάδεηγκα ζην θπιιάδην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Νίθνο
Καδαληδάθεο, έλαο ηαμηδεπηήο ζε ηόπνπο θαη ηδέεο» ην νπνίν έρεη δεκηνπξγήζεη ην
Ηζηνξηθφ Μνπζείν Κξήηεο (απεπζχλεηαη ζε καζεηέο Γεκνηηθνχ, Γπκλαζίνπ θαη
Λπθείνπ) ζπλνδνηπφξνη είλαη έλα αγφξη θαη έλα θνξίηζη ελδεδπκέλνη κε
αξραηνειιεληθά ελδχκαηα, νη νπνίνη απηνζπζηήλνληαη. Πξφθεηηαη γηα δπν ήξσεο απφ
έξγν ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε ν Υάξεο, πνπ θξαηάεη έλα πεξηζηέξη θαη ε Κξηλφ.
Δπηπιένλ ην θνξίηζη πξνζπαζεί λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαζψο
απεπζχλεηαη ζε απηνχο ζε β΄ εληθφ πξφζσπν θαη ηνπο πξνηξέπεη λα γξάςνπλ ην
φλνκά ηνπο ζην ελδεδεηγκέλν ρψξν ζην ηέινο ηνπ εμψθπιινπ, ηνπο πιεξνθνξεί φηη
ην θπιιάδην είλαη γεκάην εθπιήμεηο θαη ηνπο παξαθηλεί λα αξρίζνπλ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπεξηέρεη ην θπιιάδην. Μέζα ζηηο ζειίδεο ηνπ θπιιαδίνπ ην
νπνίν νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ε Κξηλφ θαη ν Υάξεο πξνηείλνπλ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, δίλνπλ
πιεξνθνξίεο κέζα απφ ηηο ζηηρνκπζίεο ηνπο θαη δίλνπλ δσληάληα θαη
παξαζηαηηθφηεηα ζην θείκελν.
Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ελζαξξχλεη θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο επίζθεςεο λα
βξνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ήξσεο ή αληηθείκελα (π.ρ. αγάικαηα ή
παξαζηάζεηο απφ αγγεία, πνπ δσληαλεχνπλ γηα λα ηνπο δηεγεζνχλ κηα ηζηνξία) πνπ
ζα ηνπο ζπλνδεχζνπλ ζην ρψξν θαη ην ρξφλν ηεο ηζηνξίαο. Μ’ απηφ ηνλ ηξφπν νη
καζεηέο αηζζάλνληαη ηε ραξά θαη ηελ ειεπζεξία ηεο δεκηνπξγίαο θαη κπνξνχλ λα
πάξνπλ πνιιά εξεζίζκαηα γηα δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη έθθξαζε.
Άζκηζη δημιοςπγικήρ γπαθήρ. Γεκηνπξγήζηε έλαλ εξώα ή κηα ηζηνξία από ηηο
θσηνγξαθίεο πνπ είδακε γηα ην ρ Μνπζείν θαη δηεγεζείηε ηελ ηζηνξία ηνπ.
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Δλδεηθηηθό παξάδεηγκα γηα παηδηά πξώηεο ζρνιηθήο ειηθίαο.
Γηα παηδηά πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο θαιφ είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηνηρεία
παξακπζηνχ, γλψξηκα θαη πξνζηηά ζηνπο κηθξνχο καζεηέο
«Μ’ έλα λήκα θη έλα πνίεκα» (Παπαγγειή 2009)
Μηα γξακκή κηα ηζηνξία
ησλ αλζξψπσλ ε πνξεία,
κηα λεξαΐδα καγεκέλε
θαη ζην λήκα κπεξδεκέλε,
ηξέρεη λα΄ βξεη ην αγγείν
ζηεο Οιπκπίαο ην Μνπζείν.
ΠΑΡΑΜΤΘΗ:
«Κφθθηλε θισζηή δεκέλε ζηελ αλέκε ηπιηγκέλε
Γσο ηεο θιφηζν λα γπξίζεη παξακχζη λ’ αξρηλήζεη…»
ην δάζνο ηεο Άιηεο (ηνπ άιζνπο ζηελ Ζιεηαθή δηάιεθην) έπαηδε αλέκειε θαη
ηξαγνπδνχζε κηα λεξατδνχια… αιιά απνκαθξχλζεθε θαη βξέζεθε θνληά ζην ρψξν
ηνπ Μνπζείνπ. Σξφκαμε γηαηί δελ γλψξηδε θαζφινπ ην θηίξην. Φάληαδε πειψξην κε
ηεξάζηηεο θνιψλεο θαη ζην πξναχιην ρψξν αγάικαηα θαη καξκάξηλεο πέηξεο.
Πεξηεξγαδφηαλ ην ρψξν θαη πξνζπαζνχζε λα βξεη ηξφπν λα κπεη κέζα. Ξαθληθά
κπεξδεχηεθε κε έλα λήκα πνπ βξέζεθε πεηακέλν θάησ απφ έλα παξάζπξν. Ήηαλ κηα
κεγάιε θφθθηλε κάιιηλε θισζηή κ’ έλα θαξηειάθη θαξθηηζσκέλν πάλσ ηεο. Σν
θαξηειάθη έγξαθε:«5νο αηψλαο». Ση άξαγε λα ήηαλ απηφο ν αξηζκφο; Πεξίκελε σο ην
βξαδάθη πνπ έθιεηζε θαη θιείδσζε ηελ πφξηα ηνπ κνπζείνπ ν θχιαθαο θαη
θαηφξζσζε λα ηξππψζεη απφ έλα παξάζπξν πνπ είρε κείλεη αλνηθηφ, ήηαλ ην ίδην πνπ
είρε απ’ φπνπ είρε πέζεη θαη ην λήκα.
Φνβήζεθε θαη θξχθζεθε πίζσ απφ κηα πξνζήθε.

Ση λα έγηλε άξαγε ζηε ζπλέρεηα …παηδηά;
Σα παηδηά θαινχληαη λα αλνίμνπλ «ην θνπηί κε ηηο ηδέεο» θαη λα απνθαζίζνπλ γηα ηελ
πηζαλή ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο. (Παπαγγειή, 2009)
εκείσζε : Ζ ηζηνξία κε ηε λεξατδνχια ή θάπνηα άιιε πνπ έρνπλ γξάςεη νη καζεηέο
έρνπλ επηπιένλ ζηφρν λα δηδάμνπλ ην ζεβαζκφ πξνο ην κνπζείν, ηελ εζπρία θαη ηε
ζνβαξφηεηα πνπ επηβάιιεηαη κέζα ζην ρψξν, ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ πξνζεθηηθή
56

αληηκεηψπηζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαηά ηελ επίζθεςή καο
(Άιθεζηηο 1995).
Δλαιιαθηηθέο ηδέεο εθθίλεζεο κηαο ηζηνξίαο.
Ζ κπζηηθή δσή ελφο πνληηθνχ ζ’ έλα κνπζείν. Έλα βξάδπ ζην κνπζείν. Σν κνπζείν
ησλ εθπιήμεσλ. Σν κνπζείν ηεο γηαγηάο. Έλα ζπίηη γίλεηαη κνπζείν. Σα θψηα
ζβήλνπλ. Ση δελ είδα ζ’ έλα κνπζείν; Γπν αληηθείκελα ζ’ έλα κνπζείν ζπδεηνχλ. Έλα
αληηθείκελν δξαπεηεχεη ζ’ έλα κνπζείν. Έλα ιεσθνξείν πνπ έγηλε βηβιηνδεηείν θαη
ζην ηέινο κνπζείν (Άιθεζηηο 1995 ζει. 38)
Δηθαζηηθά
- Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηψληαο ην πιηθφ πνπ ηνπο έρεη δεηήζεη ν εθπαηδεπηηθφο λα
ζπιιέμνπλ κε αθνξκή ηελ επίζθεςε ζην ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζηηθφ ρψξν κπνξνχλ λα
θηηάμνπλ θνιιάδ κε φηη ζρεηηθφ πιηθφ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ή κπνξνχλ λα βξνπλ
(π.ρ. θσηνγξαθίεο, θάξηεο, εηζηηήξηα, θπιιάδηα, θείκελα θαη θσηνγξαθίεο απφ
πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο, θιπ)
- Εσγξαθηθή. Οη καζεηέο δηαιέγνπλ θάηη πνπ ηνπο ελδηαθέξεη απφ ην πιηθφ πνπ
βξήθαλ θαη ην δσγξαθίδνπλ. Μέζα απφ ηε δσγξαθηθή ζηφρνο δελ είλαη ε απνηχπσζε
κηαο εηθφλαο αιιά ε αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο θαη ε δεκηνπξγηθή έθθξαζε. Μπνξείηε
λα δεηήζεηε απφ ηνπο καζεηέο αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο λα
δσγξαθίζνπλ γηα παξάδεηγκα έλα ζέκα πνπ βιέπνπλ ζε κηα άιιε επνρή θαη ζηε
ζεκεξηλή, λα θηηάμνπλ κηθξέο δσγξαθηέο-θφκημ κε δηαιφγνπο πάλσ ζ’ έλα ζέκα
ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθά πιηθά, ζρήκαηα θαη ρξψκαηα.
- Καηαζθεπέο-ρεηξνηερλία. Οη καζεηέο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ή ηνλ δάζθαιν
ησλ εηθαζηηθψλ κπνξνχλ λα θηηάμνπλ θάηη ζρεηηθφ κε ην ζέκα ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Μπνξνχλ γηα παξάδεηγκα λα αλαδεηήζνπλ κηα παιηά ζπληαγή καγεηξηθήο θαη λα ην
θηηάμνπλ ζην ζπίηη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ηνπο. Να θηηάμνπλ έλα θφζκεκα
απφ πιαζηειίλε, θισζηέο, ράληξεο ή ρξπζφραξην. Να απνηππψζνπλ αξρηηεθηνληθά
έλα θηίζκα απφ ζπηξηφθνπηα, μπιάθηα, κηθξά ραξηφληα θαη άιια αλαθπθιψζηκα
πιηθά. Να θηηάμνπλ απφ ππιφ έλα κηθξφ γιππηφ ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδεηαη ζην
πξφγξακκα.
Γξακαηνπνίεζε θαη παίμηκν ξόισλ
Δκπλεπζκέλνη απφ κηα ηζηνξία πνπ δηάβαζε ν εθπαηδεπηηθφο ζρεηηθή κε ην
ζπγθεθξηκέλν κνπζεηαθφ/πνιηηηζκηθφ ρψξν, νη καζεηέο κπνξνχλ λα ηε
δξακαηνπνηήζνπλ.
Παξαδείγκαηα θαη πξνηάζεηο:
1. Απφ ηε ζέζε ηνπ άιινπ: Γηαιέγνπκε έλα πξφζσπν απφ κηα θσηνγξαθία πνπ είδακε
ζηελ ηάμε (κπνξεί λα είλαη έλα έθζεκα, κηα παξάζηαζε ή ζθελή ζε αγγείν ή ζε είδε
ιατθήο ηέρλεο) θαη γηλφκαζηε απηφο. Πξνζπαζνχκε λα θηλεζνχκε φπσο θηλείηαη, λα
κηιήζνπκε φπσο κηιάεη, θιπ.
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2. Παξνπζίαζε εηδήζεσλ: Μηα νκάδα αλαιακβάλεη λα γξάςεη θαη λα παξνπζηάζεη ζ’
έλα ζχληνκν εηδεζενγξαθηθφ θείκελν, ηηο εηδήζεηο γηα ην κνπζείν κε ην δηθφ ηνπ
ηξφπν. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα εληζρχζεη ηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε
θαληαζία ηνπο θαη λα κελ ρξεζηκνπνηήζνπλ αλαγθαζηηθά ζηεξενηππηθά
παξαδείγκαηα θαη εθθξάζεηο ηνπ παξαδνζηαθνχ κηληηαθνχ ζπζηήκαηνο.
3. Κνπθινζέαηξν: Κάζε παηδί θξαηψληαο κηα θνχθια θνπθινζέαηξνπ θαη πίζσ απφ
έλα παξαβάλ ή κεγάιε ραξηφθνπηα, παξνπζηάδεη κε ηελ θνχθια ηνπ ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ έρεη ζπιιέμεη γηα ην κνπζείν θαη ην ζέκα.
4. Σειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο: Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα θαη ηειεθσλνχλ ην
έλα ζην άιιν βάζεη θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ.
Παξαδείγκαηα:
- Γπν θίινη ζπδεηνχλ γηα ηελ εκπεηξία πνπ είραλ απφ ηελ επίζθεςή ηνπο ζ’ έλα
κνπζείν.
- Αλψλπκνο ηειεθσλεί ζηελ Αζηπλνκία γηα λα θαηαγγείιεη ην ζρέδην κηαο θινπήο γηα
ην κνπζείν.
- Έλα παηδί ηειεθσλεί ζην κνπζείν γηαηί ζέιεη λα ηνπο ραξίζεη έλα αληηθείκελν
(κπνξεί λα είλαη νηθνγελεηαθφ θεηκήιην ή θαη θάηη εληειψο άζρεην κε ην ζέκα ηνπ
Μνπζείνπ).
Ζ γσληά ηνπ κνπζείνπ
ηελ ηάμε ν εθπαηδεπηηθφο κε ηα παηδηά δηακνξθψλνπλ κηα γσληά πνπ ηελ νλνκάδνπλ
«γσληά ηνπ κνπζείνπ». Δθεί ζα ζπγθεληξψζνπλ φηη ζρεηηθφ πιηθφ κε ην ζέκα απηφ
θαζψο θαη ηηο δεκηνπξγίεο θαη ηηο θαηαζθεπέο ηνπο.
Ο εθπαηδεπηηθφο αξρηθά θαη κεηά ην θάζε παηδί κπνξεί λα θέξεη νξηζκέλα
αληηθείκελα παιαηφηεξσλ εηψλ απφ ην ζπίηη ή ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη κηα
ελδηαθέξνπζα δξάζε ζα ήηαλ νη καζεηέο λα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο πνπ ζα
αζρνιεζνχλ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αληηθεηκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα ν
εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη νκάδεο εηδηθνηήησλ πνπ ζα είλαη
ππεχζπλνη γηα ηε γσληά ηνπ κνπζείνπ φπσο: πξνκεζεπηήο, επηκειεηήο, ππεχζπλνο,
θχιαθαο, γξακκαηέαο, ζπληεξεηήο, κειεηεηήο, θ.ά. Γηα παξάδεηγκα κηα νκάδα ζα
ππνδπζεί ηνπο αξραηνιφγνπο/επηκειεηέο πνπ ζα ηα ρξνλνινγήζεη θαη ζα ηνπνζεηήζεη
αλάινγα ην είδνο, ην έηνο θαη ηελ αμία. Άιιε νκάδα ζα είλαη νη ζπληεξεηέο ηέρλεο
πνπ ζα ηα θαζαξίζεη θαη ζα ηα επηδηνξζψζεη, άιιε ζα ζπιιέμεη θαη ζα κειεηήζεη ηα
πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ ζα ηα αλαθνηλψζεη ζηνπο ζπκκαζεηέο κε παηγληψδε
ηξφπν.
Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα παξαθηλήζεη ηα παηδηά λα θηηάμνπλ κφλνη ηνπο ην ρψξν
απηφ, δίλνληαο ην χθνο θαη ηελ εηθφλα πνπ ηνπο εθθξάδεη θαιχηεξα νχησο ψζηε λα
αηζζαλζνχλ φηη είλαη δηθφ ηνπο δεκηνχξγεκα, λα ηνλ θξνληίδνπλ θαη λα ηνλ ζέβνληαη.
Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξα ρξψκαηα, πθάζκαηα θαη ραξηηά θαη λα
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δεκηνπξγεζεί έλαο ζηαζεξφο ρψξνο (π.ρ. ε βάζε ελφο ζξαλίνπ) φπνπ ζα κπνξνχλ λα
ηνπνζεηνχληαη δηάθνξα κηθξά αληηθείκελα. ηνλ ηνίρν κπνξεί λα κπεη έλαο πίλαθαο
απφ ηζφρα ή θειιφ (ν νπνίνο κπνξεί λα αλαλεψλεηαη θαζεκεξηλά) φπνπ ζα
ηνπνζεηνχλ νη καζεηέο ηηο θσηνγξαθίεο, ηηο ηζηνξίεο ηνπο, ηηο θάξηεο, ή ηηο δσγξαθηέο
ηνπο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο
ηε θάζε απηή πινπνηνχληαη νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρεη πξνεηνηκάζεη ν
εθπαηδεπηηθφο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο ηνπ. Σα παηρλίδηα αλαθάιπςεο, νη
δξακαηνπνηήζεηο, νη γξίθνη, ηα παηρλίδηα, ξφισλ, ηα πάδι, ηα παξακχζηα, νη ηζηνξίεο,
ηα πνηήκαηα, ε κνπζηθή απνηεινχλ ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο. Ζ
ελεξγνπνίεζε ηεο κλήκεο, ηεο θξίζεο ηεο θαληαζίαο, ηεο επηλφεζεο είλαη
ραξαθηεξηζηηθά ηεο επίζθεςεο. Υσξίο λα παξαγλσξίδεηαη ε αμία ηεο αθήγεζεο, κε
ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο δίλεηαη κεγάιε ζεκαζία ζηε δηεξεχλεζε (Γάιθνο, 2000).
Γπαζηηπιόηηηα 1η : ε θάζε παηδί δίλνπκε κηα απηνθόιιεηε εηηθέηα θαη κε έληνλν
ρξώκα καξθαδόξνπ γξάθεη ην όλνκά ηνπ θαη ην θνιιάεη ζην ζώξαθα γηα λα είλαη
εκθαλέο από όινπο.
Μφιηο θηάζνπκε ζην ρψξν ηνπ Μνπζείνπ, ππελζπκίδνπκε ζηνπο καζεηέο γηα ην
πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ρψξνπ
ψζηε λα επηζθεθζνχλ κε αζθάιεηα ην Μνπζείν θαη λα κπνξέζνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ
ζε νκαδηθέο θαη αηνκηθέο εξγαζίεο κέζα ζε απηφ. ηα κεγαιχηεξα παηδηά
γλσζηνπνηνχκε ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο, κηιάκε γηα ηελ αηκφζθαηξα ηνπ πεξηβάιινληα
ρψξνπ θαη ζέηνπκε εξσηήκαηα γηα λα δνχκε ηηο αληηδξάζεηο θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ
ηνπο ζηηο αίζνπζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη ππνινγίζεη ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη θαη
πξάηηεη αλάινγα.
Γπαζηηπιόηηηα 2η : Πνηνο είλαη ν αξρεγόο;
Ο εθπαηδεπηηθόο, έλαο γνλέαο ή ν κνπζεηνπαηδαγσγόο αλαιακβάλεη λα θαισζνξίζεη
θαη λα νδεγήζεη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ζην ρώξν ηνπ Μνπζείνπ θαη λα καο εμεγήζεη ηνπο
θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ –πεξηήγεζεο. ηελ ππνδνρή δείρλνπκε ζηνπο καζεηέο ηελ
θάηνςε θαη ηηο αίζνπζεο ηνπ κνπζείνπ ηηο νπνίεο ζα επηζθεθηνύκε.
Γπαζηηπιόηηηα 3η : Κπςμμένα μςζηικά ηος Μοςζείος
Σα παηδηά ηεο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ 4-5 αηόκσλ γηα ηελ επηηπρή
απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο αξρεγόο κνηξάδεη ηηο θάξηεο –ίδην αξηζκό
γηα όιεο ηηο νκάδεο κε ηα αληηθείκελα πνπ ζα κειεηεζνύλ. Μπνξεί λα είλαη
δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο γηα θάζε νκάδα. Γίλεηαη ην πξώην ραξηάθη ηεο δηαδξνκήο πνπ
αθνξά θάπνην αληηθείκελν ζηελ πξώηε αίζνπζα. Όπνηνο ην βξίζθεη επηβξαβεύεηαη κε
επηπιένλ θάξηεο θαη ζπλερίδεη αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο. Όπνηνο δελ ην βξίζθεη
επηζηξέθεη κία από ηηο θάξηεο πνπ ηνπ έρνπλ δνζεί ζηελ εθθίλεζε.
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εκείσζε: Κάζε ρξνλνινγηθή πεξίνδνο κπνξεί λα έρεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζρέδην ή
γλψξηζκα πάλσ ζηελ θαξηέια. Εεηάκε απφ ηα παηδηά λα δηαβάζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο
απφ ηα επεμεγεκαηηθά θείκελα θαη λα ηα παξνπζηάζνπλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Σα
παηδηά ελζνπζηάδνληαη κε ηε κέζνδν ησλ αηληγκάησλ. Χξαία ηδέα είλαη θάπνηεο απφ
ηηο θάξηεο λα έρνπλ θαη αηλίγκαηα, ή γισζζνδέηεο.
ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ
Σα παηρλίδηα πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ ρψξα ζην κνπζείν έρνπλ σο ζηφρν ηελ
εμνηθείσζε κε ηα εθζέκαηα κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ νκαδηθφηεηα. Ο
εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα επηιέμεη φζεο απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ηαηξηάδνπλ
πεξηζζφηεξν ζην είδνο ηεο έθζεζεο, ηα εθζέκαηα θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ
ηνπο έρνληαο ππνινγίζεη απφ ηελ αξρή ην ζπλνιηθφ ρξφλν πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ
νινθιήξσζε φινπ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
1ν Παηρλίδη
Γεκηνπξγνχκε κηα θαληαζηηθή γξακκή ηνπ ρξφλνπ κε έλα ζχξκα ή ζρνηλί ή λήκα θαη
ηνπνζεηνχκε ζηε ζσζηή ζεηξά θαξηειάθηα κε ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο. Π.ρ.
----------------/----------------/----------------/----------------/-----------------/---------------/
Πξψηκνη ρξφλνη Αξρατθνί

Κιαζζηθνί

Διιεληζηηθνί

Ρσκατθνί

Όζηεξνη ρξφλνη

εκείσζε : Σα παηδηά θαινχληαη λα βάινπλ ζε ζσζηή ζεηξά ηηο θαξηέιεο θαη αθνχ
βεβαησζνχλ γηα ηελ επηινγή ηνπο κπνξνχλ λα πάξνπλ καδί ηνπο ην θαξηειάθη πνπ
αληηζηνηρεί ζε θάζε αίζνπζα.
2ν Παηρλίδη (αθήο)
Γηα θάζε αίζνπζα αληηζηνηρεί έλα αληηθείκελν. Κξχβνπκε φια ηα αληηθείκελα ζε έλα
ζαθνπιάθη θαη ην θάζε παηδί ηεο νκάδαο επηιέγεη κε θιεηζηά κάηηα έλα αληηθείκελν
απφ ην ζαθνχιη θαη πξνζπαζεί λα βξεη ζε πνην ρψξν αλήθεη θαη πξνρσξά κε γξήγνξν
βεκαηηζκφ πξνο ηε θαηεχζπλζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αίζνπζαο.
Παηρλίδηα ηαπηόηεηαο αληηθεηκέλσλ:
3ν Παηρλίδη
Παξαηεξήζηε έλα αληηθείκελν πξνζήθεο ζπαζκέλν ή αιινησκέλν απφ ην ρξφλν.
Φαληαζηείηε πσο κπνξεί λα΄ λαη ην άιιν κηζφ θνκκάηη πνπ ιείπεη θαη δσγξαθίζηε ην.
Γηα λα γίλεη νκαδηθή ε ζπγθεθξηκέλε άζθεζε κπνξνχλ ηα παηδηά ζε έλα κεγάιν ραξηί
λα ζπκπιεξψλεη ν θαζέλαο ην δηθφ ηνπ αληηθείκελν θαη απφ θάησ λα βάιεη κηα
επηγξαθή πνπ λα ην θαηνρπξψλεη.
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4ν Παηρλίδη
Δπηιέμηε δχν αληηθείκελα απφ φπνηα αίζνπζα επηζπκείηε. Αλά δεχγε ή κηθξέο νκάδεο
κπνξνχλ νη καζεηέο λα επηιέμνπλ δχν αληηθείκελα θαη λα θαηαγξάςνπλ ζε έλα
θαηάινγν ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο πνπ ζα παξνπζηάζνπλ. Δπηπιένλ κπνξνχλ
λα δψζνπλ ην δηθφ ηνπο ηίηιν ζηα ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα, λα ηα κεηνλνκάζνπλ ή
λα βξνπλ ζπλψλπκεο ιέμεηο.
Σερληθέο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ εθζεκάησλ
Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα έρεη εηνηκάζεη θχιια εξγαζίαο ηα νπνία λα
πεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο αζθήζεηο, εηθφλεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα
ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο. Οη θπξηφηεξεο
ηερληθέο πνπ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα νπνηνδήπνηε κεκνλσκέλν
κνπζεηαθφ αληηθείκελν πνπ βξίζθεηαη εθηεζεηκέλν ζηηο αίζνπζεο είλαη :
-Καηαηγηζκόο ηδεώλ: ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, νη καζεηέο
αιιειεπηδξνχλ θαη δηεγείξνπλ ηελ κλήκε θαη ηελ παξαηεξεηηθφηεηά ηνπ.
-Πεξηγξαθή ηαπηόηεηαο ησλ αληηθεηκέλσλ: Βνεζά ζηελ παξαγσγή ιφγνπ θαη ζηελ
δηέγεξζε ηεο πξνζνρήο ηνπ.
-Ηζηόγξακκα: Πξνζθέξεη ζθαηξηθή κειέηε ελφο αληηθεηκέλνπ θαη κπνξεί λα
εθαξκνζηεί ζε δηαζεκαηηθφ πιαίζην.
- Παξαηήξεζε ησλ αληηθεηκέλσλ κε θξηηηθό ηξόπν (βι. ζρεηηθή ελφηεηα φπνπ
αλαιχεηαη δηεμνδηθά ε ηερληθή απηή)
ΣΔΥΝΗΚΖ (1):ΚΑΣΑΗΓΗΜΟ ΗΓΔΩΝ
Δπηιέγεηε έλα ζπγθεθξηκέλν έθζεκα γηα ην νπνίν έρεηε ζπιιέμεη ηηο απαξαίηεηεο
πιεξνθνξίεο.
Παξάδεηγκα : Σν άγαικα ηνπ Κνχξνπ
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Ζ εηθφλα απεηθνλίδεη ην άγαικα ηνπ Κνχξνπ απφ λαμηαθφ κάξκαξν αξρατθήο
πεξηφδνπ (600 π.Υ.). Σα καιιηά ηνπ απιψλνληαη πίζσ απφ ην θεθάιη ζε πιεμνχδεο
θαη ζπγθξαηνχληαη κε ηαηλία πνπ είλαη δεκέλε ζε θφκπν. Σν ζηήζνο ηνπ είλαη πιαηχ
θαη ε κέζε ζηελή. Οη κπψλεο ηεο θνηιηάο ηνλίδνληαη κε απιαθηέο. Πξνβάιιεη ην
αξηζηεξφ ζθέινο θαη έρεη ηα ρέξηα θαηεβαζκέλα, κε ηε δεμηά γξνζηά λα αθνπκπά ζην
κεξφ. ην πξφζσπφ ηνπ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε θάπνηα έθθξαζε
(http://www.namuseum.gr θαη http://odysseus.culture.gr).
-Πξνο ηα πνχ θνηηάεη;
-Πφηε άξαγε δεκηνπξγήζεθε;
-Απφ ηη πιηθφ είλαη θηηαγκέλν;
-Πψο αλαθαιχθζεθε;
-Πψο θαηαζθεπάζηεθε;
-Γηαηί έρεη έλα ρέξη;
-Ση ζπλαηζζήκαηα ζνπ πξνθαιεί;
-Πνηα ρξψκαηα δηαθξίλεηο; Ση ζα άιιαδεο;
-Ση έλδπκα θνξάεη;
-Δίλαη ζε θίλεζε; είλαη ζηαηηθφ;
-Ση κπνξνχκε λα κάζνπκε απφ απηφ;
-Ση πηζηεχνπλ νη αξραηνιφγνη;
-Ση λα είρε ζην κπαιφ ηνπ ν θαιιηηέρλεο;
-Αλ ζα δσληάλεπε ηη ζα καο έιεγε;
Αλάινγα ηηο ελδερφκελεο απαληήζεηο, ηηο νκαδνπνηνχκε, ηηο νξγαλψλνπκε ζε έλαλ
ράξηε μεθηλψληαο απφ ηηο πην γεληθέο ζηηο πην εηδηθέο θαη ηηο ζπλδένπκε κε γξακκέο ή
θξάζεηο. Αλαζεσξνχκε θαη βειηηψλνπκε ην ράξηε αλάινγα ηα θξηηήξηα ηεο ζσζηήο
νξγάλσζεο ηεο ηεξάξρεζεο ελλνηψλ (Μαπξφπνπινο,2004).
ΣΔΥΝΗΚΖ (2):Πεξηγξαθή ηαπηόηεηαο ησλ αληηθεηκέλσλ
Παξάδεηγκα : Μειαλόκνξθε ή εξπζξόκνξθε αγγεηνγξαθία
Ο κειαλόκνξθνο ξπζκόο ήηαλ κηα ηερληθή δηαθφζκεζεο αξραίσλ ειιεληθψλ
αγγείσλ, πνπ ζπλίζηαην ζηελ απφδνζε ησλ κνξθψλ κε ζηηιπλφ καχξν ρξψκα πάλσ
ζην αλνηρηφρξσκν βάζνο ηνπ πεινχ. Οη κνξθέο απνδίδνληαλ κε πεξίγξακκα θαη νη
εζσηεξηθέο ιεπηνκέξεηεο (αλαηνκία, ραξαθηεξηζηηθά πξνζψπνπ, έλδπζε) κε
εγραξάμεηο. Πξφθεηηαη γηα κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εθθάλζεηο ηεο αξραίαο
ειιεληθήο ηέρλεο θαη απνηέιεζε ηνλ βαζηθφ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ αγγείσλ ηεο
Αξρατθήο πεξηφδνπ.
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Ο εξπζξόκνξθνο ξπζκόο, πνπ απνηέιεζε ην βαζηθφ ηξφπν δηαθφζκεζεο αγγείσλ
θαηά ηελ Κιαζηθή πεξίνδν, βαζίζηεθε ζηελ αθξηβψο αληίζηξνθε ηερληθή απφ απηή
ηνπ κειαλφκνξθνπ ξπζκνχ. Δδψ νη κνξθέο αθήλνληαλ ζην ρξψκα ηνπ πεινχ θαη ε
ππφινηπε επηθάλεηα ηνπ αγγείνπ θαιππηφηαλ κε καχξν γάλσκα (κηα ζηξψζε
ιεπηφθνθθνπ ζηδεξνχρνπ πεινχ), ην νπνίν παινπνηνχληαλ θαηά ηε δηαδηθαζία
φπηεζεο απνθηψληαο έηζη ηε ραξαθηεξηζηηθή ζηηιπλή εκθάληζε. Οη εζσηεξηθέο
ιεπηνκέξεηεο ησλ κνξθψλ (π.ρ. ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ, νη πηπρψζεηο ησλ
ελδπκάησλ, θηι.) απνδίδνληαλ κε αξαησκέλν θαζηαλφ γάλσκα, πνπ γηλφηαλ θαη απηφ
κειαλφ θαηά ηελ φπηεζε. (Μάζεηε πεξηζζφηεξα) Δπεηδή ζηελ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή
νη κνξθέο νξίδνληαλ νπζηαζηηθά ζην «αξλεηηθφ», νη αγγεηνγξάθνη ήηαλ
ππνρξεσκέλνη λα θάλνπλ πξνζρέδηα κε κνιπβνθάξβνπλν ή θάπνηα άιιε νπζία, πνπ
ζπλήζσο εμαθαλίδνληαλ θαηά ηελ φπηεζε. ηε ζπλέρεηα άιεηθαλ πξνζεθηηθά κε
γάλσκα ηελ επηθάλεηα ηνπ αγγείνπ αθήλνληαο αθάιππηεο κφλν ηηο κνξθέο πνπ είραλ
ζρεδηάζεη.

Μειαλόκνξθνο ακθνξέαο
Πειφο Διιεληθφ (Αηηηθφ) Αξρατθή πεξίνδνο 515-510 π.Υ.
© Ίδξπκα Ν.Π. Γνπιαλδξή - Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο, πιινγή Ν.Π.
Γνπιαλδξή, αξ. 723
Πεξηγξαθή
ηελ θχξηα φςε ηνπ ακθνξέα εηθνλίδεηαη ζθελή απφ ηελ Γηγαληνκαρία, φπνπ ν
Πνζεηδψλ θαηαβάιιεη ηνλ πάλνπιν γίγαληα Πνιπβψηε, ελψ ηελ ζθελή παξαθνινπζεί
έλαο ηνμφηεο κε θξπγηθφ ζθνχγν πνπ ηξέπεηαη ζε θπγή. ηελ δεπηεξεχνπζα φςε, ν
Γηφλπζνο επηβαίλεη ζε ηζπθαιιηθφ φλν, ζπλνδεπφκελνο απφ δχν ζαηχξνπο. Σν αγγείν
απνδίδεηαη ζηελ Οκάδα ηνπ (Καινχ) Λεάγξνπ θαη αλήθεη ζηελ χζηεξε θάζε ηνπ
κειαλφκνξθνπ ξπζκνχ. (http://www.cycladic.gr)
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Κσδσλφζρεκνο θξαηήξαο © Ίδξπκα Ν.Π. Γνπιαλδξή - Μνπζείν Κπθιαδηθήο
Σέρλεο, πιινγή Ν.Π. Γνπιαλδξή, αξ. 723
Πεξηγξαθή
ηελ θχξηα φςε ηνπ αγγείνπ απεηθνλίδεηαη ζθελή επηζηξνθήο απφ ζπκπφζην. Γχν
αλδξηθέο κνξθέο ρνξεχνπλ δσεξά ζην ξπζκφ ηεο κνπζηθήο πνπ παίδεη κία απιεηξίδα.
Μηα ηξίηε αλδξηθή κνξθή πνπ θξαηά ξαβδί αθνινπζεί ηελ απιεηξίδα παξαπαίνληαο.
Οη ζθελέο "θψκνπ", φπσο απνθαινχληαη απηνχ ηνπ είδνπο νη παξαζηάζεηο, ήηαλ πνιχ
αγαπεηέο ζηνπο Έιιελεο θαη εηδηθά ζηνπο Αζελαίνπο αγγεηνγξάθνπο. Απαληνχλ
ζπρλά πάλσ ζε θξαηήξεο, ηα θαηεμνρήλ ζπκπνζηαθά αγγεία πνπ ρξεζίκεπαλ γηα ηε
κίμε ηνπ θξαζηνχ κε λεξφ. (http://www.cycladic.gr)

Γπαζηηπιόηηηα 1η
Οη καζεηέο θαινύληαη λα πεξηγξάςνπλ απηό πνπ βιέπνπλ θάλνληαο κηα ιεπηνκεξή
αλάιπζε δίλνληαο καο πιεξνθνξίεο ζαλ λα κελ ην είρακε δεη.
Γπαζηηπιόηηηα 2η
Παξαηεξνύκε θαη αλαθαιύπηνπκε ηηο ομοιόηηηερ και διαθοπέρ εξπζξόκνξθνπ θαη
κειαλόκνξθνύ ξπζκνύ θαηά ηελ αξρατθή θαη θιαζηθή πεξίνδν.
εκείσζε: Σα παηδηά επίζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαινχπηα απφ ππιφ (ή ζε
θσηνηππία πνπ ζα έρεη εληάμεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηα θχιια εξγαζίαο) θαη λα
δσγξαθίζνπλ έλα αγγείν θαη λα γξάςνπλ πάλσ ζηνλ πειφ ηελ αθηέξσζε.
ΣΔΥΝΗΚΖ(3) : ΗΣΟΓΡΑΜΜΑ
’ έλα κεγάιν ραξηί ηνπ κέηξνπ γξάθνπκε ζηε κέζε ηνλ ηίηιν ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ
ζέινπκε λα κειεηήζνπκε θαη αθνχκε πξνζεθηηθά φιεο ηηο εξσηήζεηο ησλ παηδηψλ θαη
ηνπνζεηνχκε ζε ζρήκα «ηζηνχ αξάρλεο» ηελ θάζε απάληεζε ησλ παηδηψλ.
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Δείγμα
εποχισαιςκθτικι

Πλευρζσ
Χριςθςκοπόσ

Σχζδιο του
καλλιτζχνθ

Υφι

Όνομα

Χρϊμα
Όνομα
εκκζματοσ
αντικειμζνου

Τι μασ
κυμίηει

Μζγεκοσ

Με τι
μοιάηει

Γραφι

Ποςότθτα

Ζτοσ

Υλικό

κατάςκευισ

Οκαδνπνηνχκε θαη αλαιχνπκε ηα δεδνκέλα δίλνληαο αθνξκή γηα ζχλδεζε κε ην
αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζε καζεηέο.
Αηζζεηηθή: Αλάγιπθε πθή, ζρέδην θαιιηηερληθφ, ρξψκα
Μαζεκαηηθά: Μέγεζνο, πνζφηεηα, ρσξεηηθφηεηα
Γιώζζα: Λεθηηθέο αζθήζεηο (κε ηη κνηάδεη, ηη ζπκίδεη)
Φπζηθή: Τιηθφ, βάξνο (βαξχ-ειαθξχ)
Ηζηνξία: Έηνο θαηαζθεπήο, ρξήζε
Γξαθή: λνκα (ηδηαηηεξφηεηεο ηεο γξαθήο).
ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΓΗΑ ΔΚΣΟΝΩΖ-ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΚΗΝΖΖ
Κηλεηηθά παηρλίδηα
Γηα ηελ ςπρνθηλεηηθή ηνπο αλάπηπμε απαξαίηεηεο είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζε ζρέζε
κε ην ζεαηξηθφ παηρλίδη θαη ηε δξακαηνπνίεζε. Βνεζνχλ ηα παηδηά λα εμνηθεησζνχλ
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κε ην ζψκα ηνπο, λα θαηαλνήζνπλ ηελ ηερληθή ηνπ θαιιηηέρλε θαη ηηο ζπλζήθεο δσήο
ηνπ παξειζφληνο.
Παίδνπκε ηα αγάικαηα
Βξηζθφκαζηε ζε κηα αίζνπζα κε αγάικαηα. Γηαιέγνπκε φπνην καο δεκηνχξγεζε ηα
πην έληνλα ζπλαηζζήκαηα θαη γηλφκαζηε εζνπνηνί: Πξνζπαζνχκε λα δψζνπκε πλνή
ζηα άςπρα γιππηά.
Παηρλίδη δξακαηνπνίεζεο
Μηκνχκαζηε ηνπο Αξραίνπο Έιιελεο, έλα ηζηνξηθφ πξφζσπν, ή έλα άηνκν ζηελ
θαζεκεξηλή ηνπ ελαζρφιεζε ηελ πεξίνδν πνπ κειεηάκε… Με ραξηφληα γθνθξέ ή
ζεληφληα, θηηάρλνπκε ελδχκαηα θαη ππνδπφκαζηε αληίζηνηρνπο ξφινπο.
Μεηά ηελ επίζθεςε
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο επίζθεςεο θαη ηελ επηζηξνθή ζηελ ηάμε αθνινπζνχλ άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο κε ζθνπφ ηελ εκπέδσζε αιιά θαη ηελ δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ πνπ
απφθηεζαλ νη καζεηέο ζην κνπζείν. ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ πινπνηνχληαη νη
δξαζηεξηφηεηεο ζχλζεζεο. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί
λα είλαη ε ζπγγξαθή θεηκέλσλ κε αθνξκή ηα εθζέκαηα πνπ κειεηήζεθαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο, ε παξνπζίαζε δξψκελνπ, ε αμηνιφγεζε ηεο δηεξγαζίαο. Ο
θάζε καζεηήο κπνξεί λα παξνπζηάζεη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ φηη απνθφκηζε απφ ηελ
επίζθεςή ηνπ: εηθφλεο πνπ απαζαλάηηζε κε ηε θσηνγξαθηθή κεραλή ηνπ, πξνζσπηθέο
ζεκεηψζεηο, θπιιάδηα θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ρψξν
δξάζεο ηνπ κνπζείνπ.
Σα παηδηά κπνξνχλ αθφκε λα δνπιέςνπλ ηα θχιια εξγαζίαο πνπ είηε δελ
νινθιήξσζαλ ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ είηε ζέινπλ λα ηα επεμεξγαζηνχλ πεξηζζφηεξν,
κε ρξψκαηα, πηλέια θαη «θαληαζία».
εκαληηθή είλαη θαη ε δεκηνπξγία κηαο νκαδηθήο εξγαζίαο σο ελζχκην αιιά θαη κηα
νινθιεξσκέλε δνπιεηά πνπ λα απνδεηθλχεη πεξίηξαλα ηνπο ιφγνπο πνπ ζρεδηάζηεθε
θαη πινπνηήζεθε ην πξφγξακκα. Δπίζεο, κηα ελδηαθέξνπζα πξφηαζε είλαη ε
θαηαζθεπή ελφο εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ ζε κνξθή θαξηψλ κλήκεο κε θηγνχξεο απφ
ην κνπζείν πνπ ζα δηαλέκεηαη θαη ζε άιιεο ζρνιηθέο ηάμεηο. Μπνξεί λα γίλεη έλα
νκαδηθφ ή αηνκηθφ θνιιάδ απφ ηα εηζηηήξηα ηνπ κνπζείνπ, εθεκεξίδεο, εηθφλεο,
θάξηεο, θσηνγξαθίεο. Σν ζπγθεθξηκέλν θνιιάδ κπνξεί λα γίλεη θαη αθίζα ζε
ζπλεξγαζία κε έλαλ ηππνγξάθν. Μεηά ηελ ζρεηηθή άδεηα αθηζνθφιιεζεο απφ ην
Γηεπζπληή ζα κπνξνχζε λα νξγαλσζεί κηα κηθξή έθζεζε φπνπ νη καζεηέο ζα
παξνπζηάζνπλ ηηο δηάθνξεο δεκηνπξγίεο ηνπο ζε άιιεο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ.
Άιιε νκαδηθή νξγαλσκέλε δξαζηεξηφηεηα είλαη ε ζπγγξαθή ελφο ιεπθψκαηνο πνπ
λα πεξηιακβάλεη νκαδνπνηεκέλα έξγα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία θαη
επηινγή ζηελ ηάμε φινπ ηνπ πιηθνχ.
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Δπηπιένλ νκαδηθέο δξάζεηο εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ:
Γεκηνπξγία κνπζεηνζθεπήο
Μαδί κε ηνπο καζεηέο κπνξεί λα κειεηεζεί θαη λα ζρεδηαζηεί κηα κνπζεηνζθεπή γηα
ην ρψξν πνπ επηζθέθζεθαλ θαη λα ηα βνεζήζεη λα απνδψζνπλ κε δηαθνξεηηθνχο
ηξφπνπο θαη δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία ηελ εκπεηξία πνπ βίσζαλ. ε πεξίπησζε πνπ
ην ζπγθεθξηκέλν κνπζείν δελ δηαζέηεη κνπζεηνζθεπή ζα ήηαλ ζεκαληηθή ε πξνζθνξά
απηή αλ θαηνξζψλακε λα ηελ εηνηκάζνπκε ζσζηά ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ
άιια ζρνιεία. Παξαδείγκαηα κνπζεηνζθεπψλ, ζπκβνπιέο θαη ππνδείμεηο κπνξνχλ λα
αληιεζνχλ απφ Μνπζεία θαη ρψξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη
ζρεηηθέο δξάζεηο (βι. ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο). Αλαγθαίν είλαη λα
πεξηέρεη αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, γηα ηνλ ηξφπν κειέηεο θαη
παξνπζίαζεο ηνπ πιηθνχ, νδεγίεο γηα ηνπο καζεηέο, θπιιάδηα, δηαθάλεηεο, ελδεηθηηθά
πιηθά δσγξαθηθήο, θάξηεο θιπ… Δπίζεο ζα ήηαλ ρξήζηκε κηα παξνπζίαζε ζην
power-point πνπ λα πεξηιακβάλεη φια ηα ζηάδηα νξγάλσζεο ηεο επίζθεςεο,
αληίγξαθα κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ, βίληεν απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο, θιπ…
Δκπινπηηζκόο ηεο γσληάο ηνπ κνπζείνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε
Με ηελ επηζηξνθή ζηελ ηάμε, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα εληζρχζεη ηα παηδηά λα
ζπλερίζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο κε αθνξκή ηελ επίζθεςε ζην ρψξν πνιηηηζκηθήο
αλαθνξάο, ψζηε λα ζπληειεζηεί κηα επαλαηξνθνδφηεζε ηεο κνπζεηαθήο εκπεηξίαο
θαη ηνπ γλσζηηθνχ απνζέκαηνο. Ο εκπινπηηζκφο ηεο γσληάο ηνπ κνπζείνπ ζηελ ηάμε
κε «κνπζεηαθά εθζέκαηα» πνπ πξνκεζεχηεθαλ απφ ηελ επίζθεςή ηνπο ή/θαη ηηο ίδηεο
ηνπο ηηο δεκηνπξγίεο Δπίζεο θάζε παηδί λα επηδείμεη ζηελ ηάμε φηη αγφξαζε απφ ην
πσιεηήξην ηνπ κνπζείνπ θαηά ηελ επίζθεςε θαη λα εμεγήζεη γηα πνην ιφγν ην
επέιεμε. Δάλ επηζπκεί κπνξεί λα ην αθήζεη ζηελ ηάμε κέρξη ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο
ρξνληάο γηα λα εκπινπηίζεη θαη λα ζηνιίζεη ηε γσληά ηνπ κνπζείνπ.
Αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζπκπεξάζκαηα
Παξάιιεια, γηα λα δηαπηζηψζνπκε ηηο ηπρφλ ειιείςεηο ή δπζθνιίεο πνπ ελδερνκέλσο
λα παξνπζηάδεη ην πξνηεηλφκελν πξφγξακκα αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ
φζνλ αθνξά ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο, είλαη ζεκηηφ λα πξνρσξήζνπκε ζε κηα
αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μπνξεί λα δνζεί
ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην ζηνπο καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ έκεηλαλ
ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο
πξνζέθεξε. Γηα ην εξσηεκαηνιφγην είλαη πξνηηκφηεξν λα ρξεζηκνπνηήζνπκε
αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, γηα λα δψζνπκε ζην καζεηή ηελ επθαηξία λα δηαηππψζεη
θαη λα καο πιεξνθνξήζεη γηα φζα έκαζε.
πγθεθξηκέλα ην εξσηεκαηνιφγην πνπ πξνηείλνπκε λα ζπκπιεξσζεί κεηά ηελ
επίζθεςε γηα ηελ γεληθφηεξε αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο καο είλαη:
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-Πνηα ήηαλ ε πξψηε ζαο αληίδξαζε αληηθξίδνληαο ην Μνπζείν;
-Ση πεξηκέλαηε λα κάζεηε πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο;
-Ση λνκίδεηε φηη κάζαηε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο;
-Πψο επεξέαζε ηελ δσή ζαο; Ση άιιαμε ζηε ζρέζε ζαο κε ην Μνπζείν;
-Θα επηζθεπηφζαζηαλ μαλά ηνπο ρψξνπο ηνπ Μνπζείνπ;
-Πνην ζπγθεθξηκέλν έθζεκα ζαο εληππσζίαζε πεξηζζφηεξν;
-Πνην αληηθείκελν ζα ζέιαηε λα ρξεζηκνπνηνχζαηε ζηελ θαζεκεξηλή ζαο δσή θαη κε
πνην ηξφπν;
-Πνηα ήηαλ ηα δπλαηά ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο ή παηρληδηνχ πνπ ζαο άξεζαλ
πεξηζζφηεξν;
-Ση ζα ζέιαηε λα ήηαλ δηαθνξεηηθφ;
- Καηαθέξαηε λα νινθιεξψζηε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είραηε πξνγξακκαηηζηεί;
-Πνηεο ειιείςεηο δηαθξίλαηε;
-Ση ζαο δπζθφιεςε ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο;
-Ση ζαο ελέπλεπζε ψζηε λα ην ζπκάζηε;
Οδεγόο κειέηεο
Άλκηζηιρ (1995), Μοςζεία και ζσολεία :δεινόζαςποι κι αγγεία /Άλκηζηιρ, Αθήνα :
Δλληνικά Γπάμμαηα, 1995. Σν βηβιίν απηό πεξηιακβάλεη πνιιέο ρξήζηκεο
δξαζηεξηόηεηεο, ζπκβνπιέο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ πινπνίεζε
εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ρώξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο.
Ππακηικά. 4ος, 5ος και 6ος πεπιθεπειακού ζεμιναπίος για εκπαιδεςηέρ
ππυηοβάθμιαρ και δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ Μοςζείο-ζσολείο, Αζήλα,
ΤΠΔΠΘ/ΤΠΠΟ/Διιεληθό Σκήκα ICOM. (βι. αλαιπηηθέο πεγέο ζηε βηβιηνγξαθία).
Πεξηιακβάλνπλ αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο πνιιώλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ
πξνηείλνληαη από δηάθνξνπο ρώξνπο πνιηηηζηηθήο αλαθνξάο, ζρέδηα εξγαζίαο θαη
ελδηαθέξνληαη επηζηεκνληθά θείκελα πνπ κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ ηε ζεσξεηηθή
θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ.
Δπηκόξθσζε θαη πιεξνθόξεζε γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα
Πέξα
απφ
ην
πξφγξακκα
Μειίλα-Δθπαίδεπζε
θαη
Πνιηηηζκόο
(www.prmelina.gr/al/al.htm) ην νπνίν κέζα απφ δηάθνξεο δξάζεηο (επηκνξθψζεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα αηζζεηηθήο αγσγήο, ζρεδηαζκφο θαη παξαγσγή αλάινγνπ
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, νξγάλσζε επηζθέςεσλ ζε ρψξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο)
(βιέπε εηζαγσγηθφ θείκελν) δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ
ζεκάησλ ηνπ πνιηηηζκνχ ζηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξάμε αιιά θαη ηε ζχδεπμε
κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ, άιιεο δξάζεηο πνπ εληζρχνπλ ηε ζχλδεζε ηνπ Μνπζείνπ θαη
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ηνπ ρνιείνπ έρνπλ ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζε ζέκαηα επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
θαη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ηα ζέκαηα απηά.
Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε ην Πεξηθεξεηαθό εκηλάξην «Μνπζείν-ρνιείν» (γηα
κηα ζπλνιηθή πεξηγξαθή βι. Υαηδεληθνιάνπ & Υξακπάλεο 2010) κηα πξσηνβνπιία
ηνπ Διιεληθνχ Σκήκαηνο Γηεζλνχο πκβνπιίνπ Μνπζείσλ (ICOM), ηνπ ΤΠΔΠΘ θαη
ηνπ ΤΠΠΟ. Σν εκηλάξην πνπ μεθίλεζε δηζηαθηηθά ην 1990 θηινμελήζεθε ζε
δηάθνξεο πφιεηο ηεο πεξηθέξεηαο (Ναχπιην, Γίνλ, Ησάλληλα, Καιακάηα, Καβάια) θαη
απνηέιεζε νξφζεκν γηα θαη ην μεθίλεκα κηαο ζπλεξγαζίαο - θπξίσο κέζα απφ
πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο- ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο κε
επηζηήκνλεο πνπ εηδηθεχνληαη ζην ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
(αξραηνιφγνη, κνπζεηνιφγνη, ηζηνξηθνί, εζλνιφγνη).
Σα πξαθηηθά ηνπ 4νπ, 5νπ θαη 6νπ εκπινχηηζαλ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη απνηεινχλ
πνιχηηκα βνεζήκαηα ηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη γηα ηνπο ππεχζπλνπο
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηνπο πνιηηηζηηθνχο νξγαληζκνχο. (βι. βηβιηνγξαθία)
Ζ ηξηκεξήο ζπλεξγαζία ΤΠΠΟ/ΤΠΔΠΘ/ICOM ζπλέβαιε ζην «άλνηγκα» ηεο
Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΤΠΠΟ ζε δξαζηεξηφηεηεο εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα.
Σν Σκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο (βι.
http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=2588) ην νπνίν ππάγεηαη ζηε Γηεχζπλζε
Μνπζείσλ, Δθζέζεσλ θαη Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ έρεη σο θχξηεο
αξκνδηφηεηεο: α) ηνλ ζρεδηαζκφ, νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε αξραηνινγηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ εθζέζεσλ, πξνγξακκάησλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη εθδειψζεσλ ζε
εηδηθνχο ρψξνπο, ζε κνπζεία, ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ζε ζρνιηθνχο ρψξνπο, κε
ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη παηδεπηηθνχ ξφινπ ησλ κνπζείσλ θαη ζηελ
ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, β) ηελ επηκφξθσζε
θαη παξνρή ηερλνγλσζίαο ησλ αξραηνιφγσλ ηεο Τπεξεζίαο σο επηκνξθσηψλ
κνπζεηνπαηδαγσγψλ θαη ζηελ εμεηδηθεπκέλε επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ θαη Δηδηθψλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ σο πξνο ηελ νξγάλσζε
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, γ) ηελ εθπφλεζε εξεπλεηηθνχ
πξσηφηππνπ έξγνπ ζε κνπζεηνπαηδαγσγηθά δεηήκαηα, ζηε δεκνζίεπζε κειεηψλ,
εξγαζηψλ θαη πξνγξακκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ κνπζεηνπαηδαγσγηθή, θαη ζηελ
παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.
ηελ ηζηνζειίδα http://www.yppo.gr/5/g5160.jsp κπνξείηε λα δείηε αλαιπηηθά ηα
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (ηα νπνία έρνπλ θαηαινγνγξαθεζεί θαη ζην
ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο) νξγαλψλνληαη θπξίσο απφ ηηο
θαηά ηφπνπο Δθνξείεο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ, ή/θαη Μνπζεία
θαη άιινπο πνιηηηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Πέξα απφ ηε ζπζηεκαηηθή πινπνίεζε
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα κνπζεία αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη ηελ πξνζέγγηζε
ζρνιείσλ ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία εληάζζνληαη, νη θαηά ηφπνπο Δθνξείεο
νξγαλψλνπλ ζε ηαθηηθή βάζε ζεκηλαξηαθά καζήκαηα κεζνδνινγίαο, ζρεδηαζκνχ θαη
αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζην πιαίζην ηεο αλάγθεο δηαξθνχο
επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ.
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Παξάιιεια πνιινί πνιηηηζκηθνί νξγαληζκνί αληηιακβαλφκελνη ηελ αλάγθε
νξγάλσζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
αλαπηχζζνπλ αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απεπζχλνληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο ηφζν
ζην θέληξν φζν θαη ζηελ πεξηθέξεηα.
πρλά πξαγκαηνπνηνχληαη επίζεο ζπλαληήζεηο γηα εθπαηδεπηηθνχο πνπ ελδηαθέξνληαη
γηα ηελ νξγάλσζε εθπαηδεπηηθώλ επηζθέςεσλ ζην Μνπζείν (βι. Βπδαληηλφ θαη
Υξηζηηαληθφ Μνπζείν, ΔΜΣ, θιπ.) φπνπ παξνπζηάδεηαη ε κφληκε έθζεζε ησλ
ζπιινγψλ, αλαιχεηαη ε ζεκαηηθή νξγάλσζε ησλ εθζεκάησλ, πξνηείλνληαη
ελαιιαθηηθνί ηξφπνη πξνεηνηκαζίαο κηαο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο θαη παξέρεηαη
ελεκεξσηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ. Οξηζκέλα κνπζεία φπσο ην ΔΜΣ παξέρνπλ ζεκηλάξηα γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζηελ εμνηθείσζε ηνπο κε ηελ Σέρλε (έλλνηεο,
βαζηθέο αξρέο, θχξηα ξεχκαηα θαη εθπξφζσπνη ηεο ζχγρξνλεο Σέρλεο, ηξφπνη
αμηνπνίεζεο ηεο ηέρλεο ζηελ ηάμε).
ην πιαίζην ηεο πξνζέγγηζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο αιιά θαη ηεο νξγάλσζεο
πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ κε εθπαηδεπηηθφ θαη επηκνξθσηηθφ ραξαθηήξα,
ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην έξγν ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Ηδξχκαηνο Οκίινπ Πεηξαηά
(http://www.piop.gr) ην νπνίν κέζα απφ ην δίθηπν κνπζείσλ πνπ εθηείλεηαη ζε
νιφθιεξε ζρεδφλ ηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα, ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο δσληαλνχ
δεζκνχ, ελφο δηθηχνπ, ζρνιείσλ-κνπζείσλ, γεγνλφο ην νπνίν εληζρχεηαη απφ ην φηη ηα
κνπζεία απηά βξίζθνληαη ζηελ ειιεληθή επαξρία.
Σν πεξηνδηθό «Αξραηνινγία θαη Σέρλεο» (θάλεη μερσξηζηά αθηεξψκαηα ζε πνιιά
ηεχρε κε ηηο εκπεηξίεο θαη ηα νθέιε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκκεηέρνληαο ζε δηάθνξα
κνπζεηνπαηδαγσγηθά πξνγξάκκαηα.
http://www.arxaiologia.gr/site/content.php?sel=6%20)
Σέινο πέξα απφ ην ζπκπιεξσκαηηθφ πνπ έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο κέζα απφ ην παξψλ
πξφγξακκα, ηα πεξηζζφηεξα Μνπζεία θαη πνιηηηζηηθνί νξγαληζκνί, δηαζέηνπλ
πινχζην πιεξνθνξηαθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κέζα απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο.
Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο ζηηο αζθήζεηο
Απάληεζε 1: Σα θείκελα απνηεινχλ βαζηθφ κέζν επηθνηλσλίαο, πιεξνθφξεζεο θαη
εξκελείαο κέζα ζην Μνπζείν θαη ζηνπο ρψξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο. Απνηεινχλ
νξγαληθφ ηκήκα κηαο έθζεζεο θαη, επνκέλσο, πξέπεη λα εληάζζνληαη ζην
κνπζεηνινγηθφ θαη αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ εμαξρήο.
ην ρψξν ηνπ κνπζείνπ ην θείκελν:
1. θνπφ έρεη λα πιεξνθνξήζεη, λα εξκελεχζεη ή/θαη λα εηζαγάγεη ηνπο
επηζθέπηεο ζε θάπνην ζέκα ρσξίο πνιιέο ιεπηνκέξεηεο
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2. Απεπζχλεηαη –θαηά θαλφλα– ζε επξχηεξν θνηλφ θαη φρη ζε πεξηνξηζκέλεο
νκάδεο «εηδηθψλ»
3. Πξννξίδεηαη λα δηαβαζηεί θάησ απφ πνιχ εηδηθέο ζπλζήθεο
4. Πξφθεηηαη φρη κφλν λα δηαβαζηεί, αιιά θαη λα ηδσζεί, άξα έρεη κεγάιε ζεκαζία
ε νπηηθή ηνπ δηάζηαζε
Χζηφζν, «θείκελν» είλαη θάζε κνξθή πιεξνθνξίαο ή εξκελείαο πνπ παξέρεηαη κέζσ
ηεο γιψζζαο. Δίηε δηαβάδνπκε κηα ελεκεξσηηθή πηλαθίδα ή ηηο νδεγίεο ρξήζεο ελφο
δηαδξαζηηθνχ εθζέκαηνο είηε αθνχκε ηελ αθήγεζε πνπ ζπλνδεχεη έλα βίληεν, έρνπκε
λα θάλνπκε κε κηα κνξθή γισζζηθήο επηθνηλσλίαο. Σν θείκελν, επνκέλσο, έληππν ή
ειεθηξνληθφ, εμαθνινπζεί λα απνηειεί θύξην κέζν επηθνηλσλίαο ηνπ κνπζείνπ.
Δπηπιένλ, είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο θνξείο εξκελείαο εθζεκάησλ ή/θαη
ζεκάησλ κηαο έθζεζεο, είλαη αθφκε θνξέαο κελπκάησλ -εζειεκέλσλ ή αζέιεησλ,
αιιά θαη βαζηθφ «εξγαιείν» γηα ηε δφκεζε λνήκαηνο εθ κέξνπο ησλ επηζθεπηψλ. Χο
«θείκελα» κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηίηινη, εηζαγσγηθά θείκελα, θείκελα ελνηήησλ,
θείκελα γηα ζχλνια εθζεκάησλ, ιεδάληεο –κεκνλσκέλεο ή νκαδηθέο, εηηθέηεο
ηαχηηζεο, πηλαθίδεο ζήκαλζεο, νπηηθναθνπζηηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα, εηθαζηηθέο
αλαπαξαζηάζεηο θιπ, πνπ κπνξνχλ λα δηαθξίλνληαη ζε εξκελεπηηθά θαη κε
εξκελεπηηθά θείκελα αλαιφγσο (Γθαδή, Α. & Νηθεθνξίδνπ, Α 2004).
Απάληεζε 2: Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εμάςνπλ ηελ πεξηέξγεηα
θαη ηε θαληαζία ησλ καζεηψλ κε παηγληψδε ηξφπν. Σα γισζζηθά παηρλίδηα είλαη έλαο
απφ απηνχο. 1. ηαπξφιεμν-φλνκα. Ο εθπαηδεπηηθφο εηνηκάδεη ζηνλ πίλαθα
ηεηξάγσλα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα γξάκκαηα ηνπ νλφκαηνο, ηίηινπ ή εθζέκαηνο ηνπ
κνπζείνπ. Σα παηδηά κε εξσηήζεηο βξίζθνπλ έλα έλα ηα γξάκκαηα. 2.
πλαξκνινγνχκελν-φλνκα. Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη γξάςεη ην φλνκα ηνπ κνπζείνπ ή
εθζέκαηνο ζ’έλα ραξηφλη θαη ην θφβεη ζε θνκκάηηα πνπ ζα παηδηά ζα
ζπλαξκνινγήζνπλ. 3. Σα παηδηά επεμεξγάδνληαη ηε ιέμε «κνπζείν» θαη βξίζθνπλ
φιεο ηηο ζρεηηθέο ή παξεκθεξείο ιέμεηο θαη εθθξάζεηο. Ξεθηλψληαο απφ ηηο πξψηεο
ιέμεηο πνπ ηνπο έξρνληαη ζην λνπ ζπλεηξκηθά θαη ηα παξάγσγά ηνπο, έξρνληαη ζε
επαθή κε δηάθνξεο ηζηνξηθέο έλλνηεο αιιά θαη επαγγέικαηα απφ ην ρψξν ηνπ
κνπζείνπ (Μνχζεο, κνπζεηνζθεπή, κνπζεηνπαηδαγσγφο, κνπζεηνιφγνο).
Σα παηδηά κπνξνχλ λα βξνπλ ηνπο νξηζκνχο, λα δεκηνπξγήζνπλ ζχλζεηεο ιέμεηο ή
παξάγσγεο, λα πξνθέξνπλ ηελ ίδηα ιέμε ζε άιιεο γιψζζεο θιπ… Ο εθπαηδεπηηθφο
κπνξεί λα πξνηείλεη ζηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηάθνξεο πεγέο φπσο ιεμηθά,
βηβιία, παξακχζηα, ζηνηρεία απφ ην δηαδίθηπν.
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Πξνζεγγίδνληαο ηα έξγα ηέρλεο ζην Μνπζείν: παξαδείγκαηα
αμηνπνίεζεο ησλ ρώξσλ πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο κε εζηίαζε ζηελ
παξαηήξεζε κνπζεηαθώλ εθζεκάησλ
Μέγα Γεσξγία
Δηζαγσγή
Ζ αθφινπζε ελφηεηα, πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε
ζθνπφ ηελ πνιηηηζκηθή ελδπλάκσζε ησλ καζεηψλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο πνπ
πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ ην ξεπεξηφξην ησλ εκπεηξηψλ θαη ελδηαθεξφλησλ ησλ
καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηηο ηέρλεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ζηεξίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο
ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο, φπνπ ην βίσκα , ε εκπεηξία, θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα
απνηεινχλ θεληξηθφ ππιψλα ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο. (Gardner, 1990, Efland,
2002, Davis, 2008)
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ ελφηεηα παξνπζηάδεηαη βήκα πξνο βήκα έλα αλαιπηηθφ
παξάδεηγκα αμηνπνίεζεο κνπζεηαθψλ εθζεκάησλ, έηζη φπσο απηά παξνπζηάδνληαη
ζηα Μνπζεία θαη ζε άιινπο ρψξνπο πνιηηηζηηθήο αλαθνξάο. ην πιαίζην απηψλ ησλ
παξαδεηγκάησλ πξνηείλνληαη ελδεηθηηθέο εξσηήζεηο ή δξάζεηο πνπ ν εθπαηδεπηηθφο
κπνξεί λα ζέζεη/ζπλδηακνξθψζεη κε ηνπο καζεηέο ηνπ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνινπζνχλ είλαη ην γεγνλφο φηη ηα κνπζεηαθά εθζέκαηα
ιεηηνπξγνχλ σο πφινο έιμεο εηζάγνληαο ηνπο καζεηέο ζηνλ θφζκν ηνπ πνιηηηζκνχ,
έηζη φπσο απηφο απνηππψλεηαη ζηα Μνπζεία θαη ζε άιινπο ρψξνπο πνιηηηζκηθήο
αλαθνξάο (Anderson&Milbrandt, 2005). Γηα ην ιφγν απηφ, ε παξαηήξεζε σο
δηαδηθαζία κάζεζεο ηνπνζεηείηαη ζηελ θαξδηά ηεο εθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο
(Perkins, 1994, 2003).
Σν παξάδεηγκα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ κνπζεηαθψλ εθζεκάησλ, πνπ αθνινπζεί παίξλεη
σο αθνξκή έλα θεληξηθφ ζέκα επεμεξγαζίαο: (π.ρ. αξραία ειιεληθά παηρλίδηα)
αμηνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλα έξγα ηέρλεο απφ ην βηβιίν ηεο Ηζηνξίαο ηεο 4εο
Γεκνηηθνχ. Ζ φιε πξνζέγγηζε ιακβάλεη ππφςε α) παξφκνηεο εθπαηδεπηηθέο
πξαθηηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε ζεκαληηθά Μνπζεία ηνπ θφζκνπ ( Bι.
Βηβιηνγξαθία ειεθηξνληθψλ πεγψλ γηα ην Mνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο ηεο Νέαο
Τφξθεο , ηα εθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ MOMA) θαη β) εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα ζε εμέιημε -π.ρ. VisibleThinking θαη Artful Thinking -ππφ ηελ αηγίδα
ηνπ ProjectZero). Δπίζεο ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αλαηξέμεη ζην Γ΄Μέξνο ηνπ
πκπιεξσκαηηθνχ Τιηθνχ θαη εηδηθά ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Δζληθνχ
Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ γηα λα ελεξγνπνηήζεη ηε ζθέςε ηνπ.
ηόρνη
 Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ/ ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο παηδαγσγηθήο αμίαο
ηεο πξνζέγγηζεο ησλ κνπζεηαθψλ εθζεκάησλ
 Ο έιεγρνο θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ
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 Ζ δφκεζε πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη εκπεηξίεο ησλ
καζεηψλ.

Δπηδησθόκελα απνηειέζκαηα
Μεηά ηε κειέηε ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα είλαη ζε ζέζε:
λα θαηαλνεί ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζχλδεζεο ησλ κνπζεηαθψλ εθζεκάησλ κε
ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ,
λα δνκεί ηα δηθά ηνπ ζρέδηα εξγαζίαο κε βάζε ηα κνπζεηαθά εθζέκαηα πνπ
ζπλαληά ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ζηα Μνπζεία,
λα ζπλδέεη απηά ηα ζρέδηα κε ηα εθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ησλ Μνπζείσλ
(εθφζνλ ππάξρνπλ),
λα ηθαλνπνηεί ηηο πνιιαπιέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ (γλσζηηθέο,
πνιιαπιήο λνεκνζχλεο, θξηηηθέο, δεκηνπξγηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο),
λα ζέηεη ηηο βάζεηο γηα λα εθηηκεζεί ε αμία ηνπ πνιηηηζκνχ ζηελ νιηζηηθή
αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ.
ΒΑΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΥΔΓΗΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΔΠΗΚΔΝΣΡΟ
ΣΑ ΜΟΤΔΗΑΚΑ ΔΚΘΔΜΑΣΑ
εκείσζε: Οη πξνηεηλφκελνη άμνλεο (1νο έσο 4νο) δίλνπλ έκθαζε ζε εηζαγσγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ πξνεηνηκάδνπλ ην καζεηή λα
«αληηκεησπίζεη»- αληηιεθζεί ην κνπζεηαθφ έθζεκα σο κέξνο ησλ εκπεηξηψλ ηνπ θη φρη
σο έλα απνζηεηξσκέλν αληηθείκελν πξνο παξαηήξεζε (ΚnudI.,2009:111). Οη άμνλεο
5 θαη 6 εζηηάδνπλ ζηνλ ηξφπν παξαηήξεζεο ησλ έξγσλ ηέρλεο, πνπ ήδε έρεη
πεξηγξαθεί ζηελ ελφηεηα Αηζζεηηθή Αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο ηνπ βαζηθνχ εγρεηξηδίνπ
(Ritchhart, Palmer, Church, Tishman, 2006).
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ΒΑΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΥΔΓΗΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΔΠΗΚΔΝΣΡΟ
ΣΑ ΔΚΘΔΜΑΣΑ ΜΟΤΔΗΩΝ
1οσ άξονασ
Προκαταρτικζσ ενζργειεσ εκπαιδευτικοφ: γιατί μελετώ-ερευνώ
μουςειακά εκκζματα ι ζνα χώρο πολιτιςμικισ αναφοράσ
2οσ άξονασ
Στόχοι: τι επιδιώκω να "μάκουν" οι μακθτζσ μου/ τι επιδιώκουν οι
μακθτζσ να μάκουν
3οσ άξονασ
Το κζμα μελζτθσ: ςφνδεςθ του κζματοσ μελζτθσ με τισ εμπειρίεσ
των μακθτών
4οσ άξονασ
Το μουςειακό ζκκεμα: ςφνδεςθ μουςειακοφ εκκζματοσ (ςχετικοφ
με το κζμα) με τισ εμπειρίεσ των μακθτών.
5οσ άξονασ

Παρατιρθςθ μουςειακοφ εκκζματοσ
6οσ άξονασ
Δραςτθριότθτεσ πριν κατά τθ διάρκεια και μετά τθν επίςκεψθ ςτο
μουςείο
7οσ άξονασ
Προεκτάςεισ

1νο άμνλαο
Πξνθαηαξθηηθέο ελέξγεηεο εθπαηδεπηηθνύ: γηαηί κειεηώ-εξεπλώ ηα αληηθείκελα
ελόο Μνπζείνπ
Πξφθεηηαη γηα κηα ζηνραζηηθή δηεξγαζία ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζην πιαίζην αλνηθηήο ζπδήηεζεο γίλεηαη θαλεξή ε αλάγθε
ηεο επίζθεςεο ζε έλα Μνπζείν ή ρψξν πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο (Tishman, S.,
Perkins, D. &JayE., 1995). πλήζσο ε βαζηθή επηδίσμε είλαη ε γλσζηηθή αλάπηπμε
ηνπ καζεηή. Χζηφζν ζε πξνζεγγίζεηο φπσο απηή πνπ αλαπηχζζεηαη εδψ, νη επηδηψμεηο
μεπεξλνχλ ην γλσζηηθφ επίπεδν θαη αλαθέξνληαη θπξίσο ζηε ζχλδεζε κε ηελ
θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηψλ. Με άιια ιφγηα νη επηιεγκέλεο δξαζηεξηφηεηεο δε
γίλνληαη κφλν γηα λα « κάζνπλ θάηη» νη καζεηέο αιιά θαη γηα λα ζπλδέζνπλ απηά πνπ
καζαίλνπλ κε ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο.(Dewey, 1934)
Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο πνπ ν/ε/ εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ζέζεη ζηνπο καζεηέο:
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Γηαηί λνκίδεηε φηη είλαη ζεκαληηθή κηα επίζθεςε ζε έλα Μνπζείν;
Ννκίδεηε φηη ηα αληηθείκελα ελφο Μνπζείνπ καο ρξεζηκεχνπλ ζε θάηη;
Θα άιιαδε ε θαζεκεξηλφηεηά ζαο κεηά ηελ επίζθεςή ζαο ζε έλα Μνπζείν;
Αμηνιόγεζε ελεξγεηώλ 1νπ άμνλα: Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζηνράδεηαη σο πξνο ην
πεξηερφκελν ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ κε ζηφρν λα πξνζδηνξίζεη ηηο ελέξγεηεο ηνπ
2νπ άμνλα.
2νο άμνλαο
ηόρνη
Οη ζηφρνη αλαπηχζζνληαη ζε επίπεδν γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ, φπσο
ζπλεζίδεηαη ζηνπο δηδαθηηθνχο ζρεδηαζκνχο. Ο θχξηνο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο είλαη ε
θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. πλήζσο νη ζηφρνη
δηακνξθψλνληαη εμ αξρήο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, σζηφζν, ππάξρεη πεξίπησζε λα
ζπδεηεζνχλ κε ηνπο καζεηέο θαη λα ζπλδηακνξθσζνχλ (Gardner,1991).
ε απηή ηελ πεξίπησζε ν εθπαηδεπηηθφο ζέηεη εξσηήκαηα φπσο:
Αθνχ νινθιεξψζνπκε ηελ επίζθεςή καο ζην Μνπζείν, ηη λνκίδεηε φηη ζα
έρεηε θαηαθηήζεη;
Πνηεο ηθαλφηεηέο ζαο ζα έρνπλ αλαπηπρζεί; (π.ρ. λα δηαβάδνπκε ηηο ιεδάληεο
κε ηηο πιεξνθνξίεο, λα αλαγλσξίδνπκε πφηε βξέζεθε έλα αληηθείκελν, λα
κάζνπκε ηε ρξήζε θάπνησλ αληηθεηκέλσλ θηι.).
εκείσζε: Αθφκα θη αλ ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ζέζεη εμ αξρήο ηνπο ζηφρνπο ηνπ,
σζηφζν κηα ζπδήηεζε πάλσ ζηνπο ζηφρνπο πνπ νη ίδηνη νη καζεηέο ζέηνπλ, κπνξεί λα
ππξνδνηήζεη ηε ζθέςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα δξάζεηο πνπ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή δελ
είρε ζθεθηεί, θαιχπηνληαο έηζη νπζηαζηηθέο αλάγθεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπ νκάδαο.
Δλδεηθηηθή επηινγή ιεμηινγίνπ γηα ηε δηαηχπσζε ησλ ζηφρσλ:
Αναλογίηονται
Αναλογίηονται και ςυηθτοφν
Παίρνουν το ρίςκο μιασ
απόφαςθσ, όχι απαραίτθτα
ςωςτισ

Οι μακθτζσ
Αναλογίηονται και
εξετάηουν
Συγκρίνουν

Προτείνουν
Εξθγοφν
Ενεργοποιοφν τθν
περιζργειά τουσ

Υποκζτουν
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ρήκα 3 : Δλδεηθηηθή επηινγή ιεμηινγίνπ γηα ηε δηαηύπσζε ζηόρσλ ζην πιαίζην
ησλ πνιηηηζηηθώλ πξνγξακκάησλ
Αμηνιόγεζε ελεξγεηώλ 2νπ άμνλα: Ο εθπαηδεπηηθφο ειέγρεη (άηππα) ηελ
επθνιία/δπζθνιία κε ηελ νπνία νη καζεηέο εθθξάδνληαη σο πξνο ηε δηαηχπσζε ησλ
ζηφρσλ. Ο έιεγρνο απηφο ηνλ βνεζά ζηελ επαλαδηαηχπσζε/ αλαδηακφξθσζε ησλ
ζηφρσλ.
3νο άμνλαο
ύλδεζε ζέκαηνο κε ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ
ηφρνο ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ 3νπ άμνλα, είλαη λα αλαδπζεί απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
καζεηέο ε «αλάγθε» γηα λα εξγαζηνχλ πάλσ ζε έλα ζέκα πνπ ηνπο θηλεί ηελ
πεξηέξγεηά ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ πξφθεηηαη λα κάζνπλ, φρη κφλν γηα λα απμήζνπλ
ην απφζεκα ησλ γλψζεψλ ηνπο, αιιά γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηε θπζηθή αλζξψπηλε
αλάγθε ηνπο γηα κάζεζε (Κnud. I.,2009: 21-37)
Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Ο ζπλεζέζηεξνο είλαη
ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ.
Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα:
Πξφθεηηαη λα επηζθεθηνχκε ην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν. Καηαγξάςηε
ζε έλα ραξηφλη έλα ζέκα (ή κηα ηδέα) κε ην νπνίν ζα ζέιαηε λα αζρνιεζείηε
πεγαίλνληαο ζην Μνπζείν.
Θα ήζεια λα δσ ηα αγάικαηα ησλ ζεψλ.
Θα ήζεια λα δσ απφ θνληά ηα φπια ησλ αξραίσλ Διιήλσλ.
Θα ήζεια λα δσ ηα θνζκήκαηα ησλ γπλαηθψλ.
Θα ήζεια λα μέξσ αλ ππάξρνπλ θη άιια παηδηθά παηρλίδηα, εθηφο απφ απηφ
πνπ είδα ζην βηβιίν κνπ.
Αθνχ θαηαγξαθνχλ φιεο νη ηδέεο ε νινκέιεηα απνθαζίδεη πνην ζέκα παξνπζηάδεη ην
κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ. Αλ ππνηεζεί φηη ην επηιεγκέλν ζέκα είλαη: «ηα παηδηθά
παηρλίδηα ζηελ αξραηφηεηα», ηφηε ν εθπαηδεπηηθφο απεπζχλεη εξσηήζεηο πνπ
ζπλδένπλ ην ζέκα κε ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ:
Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα :
Ση παηρλίδηα λνκίδεηο φηη έπαηδαλ ηα παηδηά ζηελ αξραηφηεηα;
ε ηη κπνξεί λα κνηάδνπλ θαη ζε ηη κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηα δηθά ζνπ;
Δίραλ ηα παηδηά ζηελ αξραηφηεηα αγαπεκέλα παηρλίδηα φπσο έρεηο εζχ;
Δίραλ πνιιά παηρλίδηα, φπσο έρεη εζχ ζήκεξα;
Μήπσο θάπνηα απφ ηα δηθά ζνπ παηρλίδηα έρνπλ ζρέζε κε ηα παηρλίδηα ζηελ
αξραηφηεηα; Πνηα ζα κπνξνχζε λα είλαη απηά;
Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ζέλα λα κάζεηο πψο έπαηδαλ ηα παηδηά ζηελ αξραηφηεηα;
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Αμηνιόγεζε 3νπ άμνλα: Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ειέγρεη άηππα ηα φξηα ηεο ζθέςεο ησλ
καζεηψλ ηνπ, ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα απνηππψλνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, ηελ πξσηνηππία
ηεο ζθέςεο ηνπο.
4νοάμνλαο
ύλδεζε κνπζεηαθνύ εθζέκαηνο κε ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ.
ηφρνο ηεο ζχλδεζεο ησλ κνπζεηαθψλ εθζεκάησλ κε ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ
είλαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηελ κεξηά ησλ καζεηψλ, φηη ηα εθζέκαηα πνπ
ζπλαληάκε ζηα Μνπζεία (πήιηλα αγγεία, ρξεζηηθά αληηθείκελα, θνζκήκαηα θηι.)
αληαλαθινχλ κηα πιεπξά ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηεο επνρήο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ.
πλήζσο δε, ηα εθζέκαηα ησλ Μνπζείσλ απνηεινχλ ζεκαληηθά έξγα ηέρλεο. Με ηνλ
ηξφπν απηφ νη καζεηέο ζηαδηαθά αλαδεηνχλ ηελ ηέρλε ζηε
δηθή ηνπο
θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη εθηηκνχλ ηνλ πνιηηηζκφ πνπ ηελ εθπέκπεη.
Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη επηιέμεη κνπζεηαθά αληηθείκελα πνπ πξνζεγγίδνπλ ην ζέκα ην
νπνίν έρεη αλαδπζεί απφ ηελ πξνεγνχκελε ζπδήηεζε. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη
αλάινγα κε ηελ ειηθία απηή ε επηινγή κπνξεί λα γίλεη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο.
Γηα ιφγνπο πξαθηηθνχο ζπρλά ν εθπαηδεπηηθφο πεξηνξίδεηαη ζηε ρξήζε ησλ
κνπζεηαθψλ εθζεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Χζηφζν κπνξεί λα
παξνπζηάζεη ζηνπο καζεηέο θαη άιια κνπζεηαθά εθζέκαηα (π.ρ. αληίγξαθα, slights,
πεγέο απφ ην δηαδίθηπν).
ην πιαίζην απηφ ν εθπαηδεπηηθφο ζέηεη εξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ:
Έρεηο δεη άιιε θνξά ην ίδην ή παξφκνην αληηθείκελν;
Ση ζνπ ζπκίδεη απηφ πνπ βιέπεηο;
Πφηε άιινηε ζπλέβε λα παξαηεξήζεηο ηέηνηνπ είδνπο αληηθείκελα;
πλδένληαη απηά ηα αληηθείκελα θαηά θάπνην ηξφπν κε ηε δηθή ζνπ
θαζεκεξηλή δσή;
πλδένληαη απηά ηα αληηθείκελα κε εκπεηξίεο δηθέο ζνπ, ησλ θίισλ ζνπ ή ηεο
νηθνγέλεηάο ζνπ;
Πνχ κπνξείο λα αλαδεηήζεηο απηά ή παξφκνηα αληηθείκελα;
Αμηνιόγεζε ελεξγεηώλ 4νπ άμνλα: Ο /ε εθπαηδεπηηθφο ειέγρεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ
παηδηψλ λα ζπλδένπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο κε αληηθείκελα πνπ κνηάδνπλ λα είλαη
απνθνκκέλα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο.
5νο άμνλαο
Παξαηήξεζε κνπζεηαθώλ εθζεκάησλ
ηφρνο ηεο παξαηήξεζεο ησλ κνπζεηαθψλ εθζεκάησλ είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ
καζεηή κε απηά. Ζ παξαηήξεζε γίλεηαη κε βάζε πνηθίια εξσηήκαηα, έηζη φπσο απηά
αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα: «Αμηνπνίεζε ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο» (Ritchhart,
Palmer, Church, & Tishman, 2006, . Tishman, 1995 )
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Σα εξσηήκαηα απηά ζπλδένληαη πάληα κε ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο. Έηζη, αλ νη
καζεηέο παξαηεξνχλ αλαιπηηθά έλα πήιηλν αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηα παηρλίδη (βι.
βηβιίν Ηζηνξίαο 4ε Γεκνηηθνχ ζει.71 ), κπνξνχλ λα ην πξνζεγγίζνπλ κε βάζε
δηάθνξα ηξίπηπρα εξσηήζεσλ:
Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα:
Βιέπσ/θέθηνκαη /Αλαξσηηέκαη(http://www/pz.harvard.edu/vt/visiblethinking)
Ση παξαηεξείο ζε απηό ην παηρλίδη πνπ ζνπ πξνμελεί ην ελδηαθέξνλ;
-Οη ξόδεο ζην άξκα είλαη πνιύ κεγάιεο ζε ζρέζε κε ην άινγo.
Ση ζθέθηεζαη γηα ηα παηρλίδηα ησλ παηδηώλ ζηελ αξραία Αζήλα;
-Σν παηρλίδη κνηάδεη κε έλα δηθό κνπ παηρλίδη πνπ έζεξλα όηαλ ήκνπλ ηξηώλ
ρξνλώλ.
Αλαξσηηέζαη γηα θάηη ζρεηηθό κε ηα παηρλίδηα ζηελ αξραία Αζήλα;
-Τπήξραλ παξόκνηα παηρλίδηα; Γηα παξάδεηγκα αληί γηα έλα αινγάθη ηη άιιν ζα
κπνξνύζε λα ζέξλεη έλα κηθξό παηδάθη ζηελ αξραία Αζήλα;
Ηζρπξίδνκαη/επηρεηξεκαηνιψ /ακθηζβεηψ
(http://www/pz.harvard.edu/vt/visiblethinking)
Γηαηππώλσ κηα άπνςε γη απηό πνπ βιέπσ.
-Σα παηδηά ζηελ αξραία Αζήλα έπαηδαλ κε πήιηλα αινγάθηα πνπ είραλ ξόδεο.
Δπηρεηξεκαηνινγώ γη απηό πνπ ηζρπξίζηεθα.
-Σν ιέσ απηό γηαηί ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν κνηάδεη κε παηδηθό παηρλίδη.
Ακθηζβεηώ ηηο ζθέςεηο κνπ
-Δίλαη όκσο έλα παηδηθό παηρλίδη, ή είλαη έλα δηαθνζκεηηθό αληηθείκελν;
Ζ φιε δηεξγαζία είλαη θαιφ λα αλαπηχζζεη ηφζν ηε δεκηνπξγηθφηεηα φζν θαη ηε
θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ. Δξσηήκαηα πνπ θαιιηεξγνχλ ηελ θξηηηθή ζθέςε κπνξεί
λα είλαη απηά πνπ βάδνπλ ην καζεηή ζηε δηεξγαζία ηεο ζχγθξηζεο, ηεο αλαδήηεζεο
ησλ ππέξ ή ησλ θαηά κηαο θαηάζηαζεο, ηεο έθθξαζεο νπνηαζδήπνηε άπνςεο απαηηεί
ινγηθή επηρεηξεκαηνινγία.
Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα:
Θεσξείο όηη απηό ην αληηθείκελν είλαη έλα παηδηθό παηρλίδη. Γηαηί ην ιεο
απηό;
Πνηα κέξε ζην πήιηλν αινγάθη ζε νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκα όηη
πξόθεηηαη γηα παηδηθό παηρλίδη;
ύγθξηλε έλα δηθό ζνπ παξόκνην παηρλίδη κε απηό ην πήιηλν αινγάθη. ε
ηη κνηάδνπλ θαη ζε ηη δηαθέξνπλ;
Γηαηί ν αγγεηνπιάζηεο έθηηαμε απηό ην πήιηλν αινγάθη;
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Δξσηήκαηα πνπ θαιιηεξγνχλ ηελ απνθιίλνπζα ζθέςε κπνξεί λα είλαη απηά πνπ
βάδνπλ ην καζεηή λα αλακεηξεζεί κε ππνζεηηθά ζελάξηα, κε κεηαθνξά απφςεσλ απφ
ην έλα πιαίζην (θνηλσληθφ, ρξνληθφ, πνιηηεηαθφ, θηι.) ζην άιιν, κε δηαηχπσζε θαη
απνδνρή ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πάλσ ζην ίδην ζέκα.
Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα:
Αλ βξηζθόζνπλ ζην εξγαζηήξη ηνπ αγγεηνπιάζηε ηελ ώξα πνπ θηηάρλεη
απηό ην αινγάθη, ηη ζα ηνλ ξσηνύζεο;
θέςνπ έλα κηθξό παηδάθη λα ζέξλεη ην αινγάθη. Πνύ ζα βξηζθόηαλ; Με
πνηνπο ζα έπαηδε; Ση ζα έιεγαλ;
Φηηάμε έλα παξόκνην παηδηθό παηρλίδη από πειό.
Φηηάμε έλα παξόκνην παηδηθό παηρλίδη κε άιιν πιηθό πην αλζεθηηθό.
Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα πξνβάιινληαη θαη εξσηήκαηα- δξάζεηο πνπ λα ππξνδνηνχλ
παξάιιεια ηφζν ηελ θξηηηθή φζν θαη ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε.
Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα:
Ση λνκίδεηο όηη ζα αηζζαλόηαλ έλα παηδί ηεο αξραίαο Αζήλαο αλ ζα ηνπ
ράξηδαλ απηό ην παηρλίδη;
-Ννκίδσ όηη ζα ραηξόηαλ, αιιά κεηά ζα θνβόηαλ κήπσο ζπάζεη ην
πήιηλν αινγάθη. Αλαξσηηέκαη αλ είραλ θαη μύιηλα παηρλίδηα αθνύ είραλ
μύιηλα αγάικαηα. Αλ ηα παηρλίδηα ήηαλ μύιηλα, ηόηε ηα παηδηά ζηελ
αξραία Αζήλα ζα ηα έπαηδαλ ρσξίο θόβν κήπσο θαηαζηξαθνύλ.
εκείσζε: Από ηνλ 1ν κέρξη ηνλ 6ν άμνλα, νη δξάζεηο γίλνληαη ζην πιαίζην ηεο
ζρνιηθήο ηάμεο, κε αθνξκή έλα κνπζεηαθό έθζεκα πνπ ήδε ππάξρεη ζηα βηβιία ησλ
καζεηώλ, ή κε αθνξκή έλα άιιν νπηηθό εξέζηζκα (π.ρ. αθίζα κε κνπζεηαθά εθζέκαηα,
θαξηπνζηάι, θσηνγξαθηθό πιηθό πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ θηι.).
Αμηνιόγεζε ελεξγεηώλ 5νπ άμνλα: Ο εθπαηδεπηηθφο ειέγρεη (άηππα) ηελ ηθαλφηεηα
ησλ καζεηψλ λα επηρεηξεκαηνινγνχλ θαη λα δηαηππψλνπλ ηεθκεξησκέλεο απφςεηο κε
βάζε ηελ παξαηήξεζή ηνπο.
6νο άμνλαο
Δπίζκετη ζηο σώπο ηος Μοςζείος
ηόρνο ηνπ άμνλα ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε ζύλδεζε ηνπ Μνπζείνπ (σο ρώξνπ) κε
ην κνπζεηαθό έθζεκα πνπ έρεη κέρξη ηώξα κειεηεζεί ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο.
Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη γηα λα ζπκβεί απηφ. Ο πξψηνο, είλαη ν ηππηθφο ηξφπνο,
ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν αλαθνηλψλεηαη ζηνπο καζεηέο ε πξφζεζε γηα κηα παηδαγσγηθή
επίζθεςε ζην Μνπζείν (π.ρ. Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν).
Ο δεχηεξνο, ηνπνζεηεί ηνπο καζεηέο ζην επίθεληξν ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο.
Δθείλνη είλαη πνπ απνθαζίδνπλ αλ ζα ήηαλ ρξήζηκε κηα επίζθεςε ζην Αξραηνινγηθφ
Μνπζείν γηα λα δνπλ απφ θνληά ην αληηθείκελν κειέηεο ηνπο (π.ρ. ην μχιηλν
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αινγάθη). Απνθηψληαο απηή ηε «δχλακε» νη καζεηέο απμάλνπλ ηελ ππεπζπλφηεηά
ηνπο θαη ειέγρνπλ ηηο απνθάζεηο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ κέζα ζην
Μνπζείν. Δπνκέλσο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληάζζνληαη ζηνλ 6ν άμνλα δε γίλνληαη
γηα λα πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη πνπ άιινη έρνπλ θαηαζθεπάζεη γηα ηνπο καζεηέο.
Αληίζεηα, νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ δξάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ
ζπλαληνχλ ζηα Μνπζεία ή άιιν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, γηα λα απαληήζνπλ ζηα δηθά
ηνπο εξσηήκαηα.
Με απηή ηελ έλλνηα νη δξάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα πξέπεη λα ππνβνεζνχλ ηνπο
καζεηέο ζηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο. Οη δξάζεηο απηέο νκαδνπνηνχληαη ζε ηξία
επίπεδα:
1ν επίπεδν: Γξάζεηο πξηλ απφ ηελ επίζθεςε ζην Μνπζείν
Πξφθεηηαη γηα ζπδεηήζεηο, θαηά δεχγε, ζε νκάδεο ή ζηελ νινκέιεηα νη νπνίεο
ππξνδνηνχλ ηελ πεξηέξγεηα ησλ καζεηψλ, απμάλνπλ ηε γλσζηηθή ηνπο επηζπκία θαη
πξνσζνχλ ηε ιήςε ππεχζπλσλ απνθάζεσλ.
 Δλδεηθηηθέο ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ :
Εεηήζηε από ηνπο καζεηέο λα πνπλ ηε γλώκε ηνπο σο πξνο ην αλ είλαη
ηθαλνπνηεκέλνη από ηε θσηνγξαθία ηνπ πήιηλνπ αιόγνπ, έηζη όπσο ηελ
παξαηεξνύλ ζην βηβιίν ηνπο. Ννκίδνπλ όηη έηζη είλαη ην αινγάθη ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα; Ξέξνπλ ην πξαγκαηηθό ηνπ κέγεζνο; Μπνξνύλ λα ην δνπλ από
όιεο ηηο κεξηέο; Τπάξρνπλ θη άιια ηέηνηα παηδηθά παηρλίδηα θη αλ λαη πνύ
κπνξνύκε λα ηα βξνύκε; Πώο ζα κπνξνύζαλ λα απαληήζνπλ ζε απηά ηα
εξσηήκαηα;
Αθήζηε ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ κηα κηθξή έξεπλα κε αθνξκή ηα πξνεγνύκελα
εξσηήκαηα θαη λα ζπγθεληξώζνπλ ζηνηρεία γηα ηελ απάληεζε ησλ εξσηεκάησλ.
Μνηξαία έλα πιεξνθνξηαθό ζηνηρείν ζα είλαη όηη ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη
βξίζθεηαη ζε θάπνην Μνπζείν θαη εηδηθά ζην Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν.
Ρσηήζηε ηνπο καζεηέο αλ ελδηαθέξνληαη γηα κηα επίζθεςε ζην Δζληθό
Αξραηνινγηθό Μνπζείν κε ζηόρν λα δνπλ από θνληά ην μύιηλν αινγάθη θαη
πηζαλόλ άιια παηδηθά παηρλίδηα ηεο αξραίαο επνρήο. Αλ ε απάληεζε είλαη
ζεηηθή, αξρίζηε λα νξγαλώλεηε απηή ηελ επίζθεςε.
Βνεζήζηε ηνπο καζεηέο λα δηαρεηξηζηνύλ ηηο πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν
ζηξέθνληαο ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπο κόλν ζε όηη έρεη ζρέζε κε ηα παηδηθά
παηρλίδηα ζηελ αξραηόηεηα.
Δλδεηθηηθό παξάδεηγκα :
Με αθνξκή ηελ εηζαγσγηθή ζειίδα ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ,
(http://www.namuseum.gr/wellcome-gr.html), ν εθπαηδεπηηθφο ζέηεη ζηνπο καζεηέο
εξψηεκα- πξνβιεκαηηζκνχο:
Πνηεο από ηηο πιεξνθνξίεο ηεο ηζηνζειίδαο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ έξεπλά ζνπ;
ην Μνπζείν ππάξρνπλ 11.000 εθζέκαηα. Πνηα από απηά είλαη παηρλίδηα;
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Αξηζηεξά ζηελ ηζηνζειίδα ππάξρεη έλα αξραίν γην γην. (Ηνχιηνο, 2011
http://www.namuseum.gr/object-month/2011/jul/jul11-gr.html)
Πνύ βξίζθεηαη απηό ην γην-γην; Δίλαη θνληά ζην δηθό καο αινγάθη;
Πξνηξέςηε ηνπο καζεηέο λα επηζθεθηνύλ ηελ ηζηνζειίδα ζηελ νπνία δίλνληαη
πιεξνθνξίεο γηα ην γην-γην θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα παξόκνην θύιιν εξγαζίαο
γηα ην δηθό ηνπο αινγάθη. Απηή ηε ζειίδα ζα ζπκπιεξώζνπλ αηνκηθά, εθόζνλ
βξεζνύλ ζην Μνπζείν θαη αλαθαιύςνπλ πνύ βξίζθεηαη ην αινγάθη.
2ν επίπεδν: Γξάζεηο θαηά ηελ επίζθεςε ζην κνπζείν.
Οη δξάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ζην Μνπζείν είλαη απζηεξά
πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο απνξίεο πνπ ζέινπλ λα επηιχζνπλ νη καζεηέο. Δπνκέλσο νη
καζεηέο δε ζα θηλεζνχλ ζε φιεο ηηο αίζνπζεο ηνπ Μνπζείνπ, αιιά κνλάρα ζε εθείλεο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν κειέηεο ηνπο. Απηή ε εζηίαζε δξα βνεζεηηθά ζηε
δηεξγαζία ηεο κάζεζεο, θαζψο απνθιείεη άιιεο παξαηεξήζεηο ησλ καζεηψλ, νη
νπνίεο ζπρλά γίλνληαη γξήγνξα, ηπραία θαη ρανηηθά φηαλ ε παηδαγσγηθή επίζθεςε
ζην Μνπζείν δελ έρεη ζπγθεθξηκέλν πξνζαλαηνιηζκφ. Ο θάζε εθπαηδεπηηθφο έρνληαο
ζηε θαξέηξα ηνπ ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ έρνπλ πξνεγεζεί (1νο -5νο άμνλαο)
κπνξεί λα δνκήζεη έλα απιφ ή ζχλζεην ζχλνιν δξάζεσλ αλάινγα κε ηε δηαζέζηκε
ψξα ηεο επίζθεςεο θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ.
Δλδεηθηηθή αλαθνξά δξάζεσλ:
Δληνπηζκφο αίζνπζαο Γεσκεηξηθήο πεξηφδνπ
Δχξεζε ηνπ πήιηλνπ αληηθεηκέλνπ
πκπιήξσζε ζηνηρείσλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ζην θχιιν εξγαζίαο.
Παξαηήξεζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ηξηγχξσ απφ ην πήιηλν
αινγάθη, ζην θχιιν εξγαζίαο.
Καηαγξαθή ζην θχιιν εξγαζίαο
άγλσζησλ ιέμεσλ πνπ νη καζεηέο
ζπλαληνχλ θαζψο παξαηεξνχλ ηα εθζέκαηα θαη ζρεηίδνληαη κε ηα παηρλίδηα.
πδήηεζε ζην ρψξν ηνπ Μνπζείνπ: ε ηη δηαθέξεη θαη ζε ηη κνηάδεη ην πήιηλν
αινγάθη ζε ζρέζε κε ηα αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ γχξσ ηνπ; Πνηα απφ ηα
αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ γχξσ ηνπ είλαη παηρλίδηα;
Δπίζθεςε ζηηο αίζνπζεο ηνπ Μνπζείνπ πνπ αλαπαξηζηνχλ παηρλίδηα (είηε ζε
αλαπαξαζηάζεηο αγγείσλ , είηε σο αληηθείκελα)
3ν επίπεδν: Μεηά ηελ επίζθεςε ζην Μνπζείν
Δπηζηξέθνληαο ζην ζρνιείν νη καζεηέο ζπδεηνχλ ζηελ νινκέιεηα ηηο αξρηθέο ηνπο
εληππψζεηο απφ ηελ επίζθεςε ζην Μνπζείν. ηε ζπλέρεηα θαηαγξάθνπλ ζε
νκάδεο ηηο απφςεηο ηνπο, δεκηνπξγψληαο κηα αθίζα «εληππψζεσλ». Καηφπηλ
κειεηνχλ αλ ε φιε δηεξγαζία ηθαλνπνίεζε ηηο αξρηθέο ηνπο αλάγθεο: ιχζεθαλ νη
απνξίεο ηνπο, απαληήζεθαλ ηα εξσηήκαηά ηνπο, ηη άιιν ζα ήζειαλ λα κάζνπλ; Ζ
δηεξγαζία απηή κπνξεί λα γίλεη άηππα κέζα απφ κηα αλνηθηή ζπδήηεζε, ή κέζα
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απφ ηελ θαηάζεζε γξαπηψλ απφςεσλ. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ν εθπαηδεπηηθφο
έρεη δεκηνπξγήζεη έλα θχιιν εξγαζίαο πνπ πεξηέρεη ηα εμήο εξσηήκαηα:
Πξηλ ηελ επίζθεςε ζην Μνπζείν λόκηδα όηη ηα παηρλίδηα ζηελ
αξραηόηεηα:…………………………………………………………………………
…………………..
Μεηά ηελ επίζθεςε ζην Μνπζείν θαηάιαβα όηη ηα παηρλίδηα ζηελ
αξραηόηεηα:…………………………………………………………………………
…………………..
Αξιολόγηζη ενεπγειών 6ος άξονα: Ο εθπαηδεπηηθόο ειέγρεη (άηππα) έλα επξύ θάζκα
δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ (ζπκκεηνρή ζηηο δξάζεηο, θξηηηθή ζθέςε, δεκηνπξγηθή ζθέςε,
γλσζηηθή αλάπηπμε).
7νο άμνλαο
Πποεκηάζειρ
Πξφθεηηαη γηα κηα πεξηνρή δξάζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη αλάινγα κε ηηο
«επηζπκίεο» πνπ έρνπλ πξνθχςεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ αμφλσλ
(1νο-6νο). Οη επηζπκίεο απηέο ηαπηίδνληαη κε ηε ζχλδεζε ησλ φζσλ «έκαζαλ» νη
καζεηέο κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα είλαη πηζαλφλ
νη καζεηέο λα έρνπλ εθθξάζεη ηελ επηζπκία λα παίμνπλ έλα παηρλίδη ηεο αξραηφηεηαο
ή λα δνθηκάζνπλ λα θαηαζθεπάζνπλ θάπνην απφ ηα παηρλίδηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε
ν εθπαηδεπηηθφο ππνβνεζά ηνπο καζεηέο ηνπο θαη ζπκκεηέρεη θη απηφο ζην παηρλίδη
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο ή ηελ ψξα ηεο Γπκλαζηηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ην
Γπκλαζηή.
Δλδεηθηηθέο δξάζεηο:
Απνηύπσζε ηδεώλ κε εηθαζηηθό ηξόπν (δσγξαθηθή, πεινπιαζηηθή, θηι.) π.ρ. νη
καζεηέο θηηάρλνπλ κε πειό ην δηθό ηνπο πήιηλν αινγάθη ή άιιν δών.
Απνηύπσζε ηδεώλ κε γξαπηό ιόγν (storytelling) π.ρ. νη καζεηέο δηεγνύληαη
γξαπηά ηε γλσξηκία ηνπο κε έλα παηδί ηεο αξραηόηεηαο θαη ηα παηρλίδηα πνπ
έπαημαλ καδί
Απνηύπσζε ηδεώλ κε πξαθηηθό ηξόπν (θαηαζθεπέο) π.ρ. νη καζεηέο
θαηαζθεπάδνπλ κε απιά δηθά ηνπο πιηθά έλα από ηα παηρλίδηα ηεο αξραηόηεηαο.
Απνηύπσζε ληνθνπκέλησλ: ε κηα γσληά ηεο ηάμεο νη καζεηέο ζπγθεληξώλνπλ
όηη έρεη ζρέζε κε όζα κειέηεζαλ, δηάβαζαλ, δεκηνύξγεζαλ.
Απνηύπσζε ηδεώλ κε λέα δξάζε (απόθαζε γηα επίζθεςε ζε άιινπο ρώξνπο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν κειέηεο)
Δλζσκάησζε ησλ απνθηεζέλησλ γλώζεσλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή
(παξαδείγκαηα).
Αμηνιόγεζε ελεξγεηώλ 7νπ άμνλα: Ο/ε εθπαηδεπηηθόο ειέγρεη άηππα ην ελδηαθέξνλ
ησλ καζεηώλ γηα πεξαηηέξσ δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα πνιηηηζηηθήο
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αλάπηπμεο, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ηηο
αηνκηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο αλάγθεο.
Ζ δηεξγαζία ηεο αμηνιόγεζεο ζην πιαίζην ησλ 7 αμόλσλ
Ζ αμηνιφγεζε απνηειεί κηα δηαξθήο δηεξγαζία ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο νξίδεη απφ
κφλνο ηνπ γηα θάζε άμνλα ρσξηζηά. Γηαξθήο δηεξγαζία ζεκαίλεη φηη νη ελέξγεηεο ησλ
καζεηψλ, νη ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ην πεξηερφκελν ησλ αμφλσλ αμηνινγνχληαη
(άηππα) κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ γξαπηψλ ή άιισλ ληνθνπκέλησλ
(ζπκκεηνρή, ελδηαθέξνλ, έθθξαζε απφςεσλ, απνηχπσζε γλψζεσλ, ζπλαηζζεκαηηθή
εκπινθή). Σν ζεκαληηθφηεξν ζηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο είλαη λα απνηππσζεί ην
πνιππνίθηιν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ (γλσζηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ, θνηλσληθφ, θξηηηθφ
θαη δεκηνπξγηθφ) γηα ηελ φιε δηεξγαζία.

εκεηώζεηο εθπαηδεπηηθνύ
Υώξνο επίζθεςεο
Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο

Σει.
FAX:

Υξόλνο πξαγκαηνπνίεζεο
ηεο επίζθεςεο

Ζκεξνκελία:

Αθνξκή

Μάζεκα: ……… Δλφηεηα:…………..ζει…….

ηόρνη
Α. Γλώζεηο
1.Οη καζεηέο ζπδεηνχλ – καζαίλνπλ γηα:

Β. Γεμηόηεηεο
Οη καζεηέο:
1. Παξαηεξνχλ αλαιπηηθά …..
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2.πλδένπλ ζηνηρεία ηνπ παξειζφληνο κε ην ζήκεξα……
3.Οη καζεηέο ππνζέηνπλ…
4.πγθξίλνπλ………………….
5.Δμεγνχλ……………….….θ.ά
Γ. ηάζεηο
Οη καζεηέο :
1.Απμάλνπλ ηελ πεξηέξγεηά ηνπο σο πξνο…..
2.Δξεπλνχλ θαη πξνηείλνπλ σο πξνο…..
3.Αλαινγίδνληαη….
4.Απνθαζίδνπλ λα….
5. Αηηηνινγνχλ ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ επηινγψλ ηνπο…..
6. Τηνζεηνχλ ζεηηθή ζηάζε σο πξνο…..

εθπαηδεπηηθνύ

Πξνθαηαξθηηθέο

Νηνθνπκέληα

πδήηεζε: Γηεξεχλεζε απφςεσλ ησλ
καζεηψλ γηα ηελ αμία ησλ κνπζεηαθψλ
εθζεκάησλ
Καηαγξαθή ζρεηηθψλ εξσηεκάησλ:

Γξαπηή
απνηχπσζε ησλ
απφςεσλ

Υξόλνο

Δλέξγεηεο

Βαζηθέο δξάζεηο

1.------------------------------------------

Παξαδείγκαηα:

2.------------------------------------------

αθίζα

3.-------------------------------------------

θάξηα

Ν

Ο

Α

Υ

Η

Η

ηεηξάδην

ραξηνπίλαθαο
ηόρνη

Καηαγξαθή ζηφρσλ

πκπιήξσζε ηεο
πξνεγνχκελεο ζειίδαο:
«εκεηψζεηο εθ/θνπ»
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Αληηθείκελν κειέηεο θαη εκπεηξίεο
καζεηώλ

Eπηινγή ζέκαηνο κε βάζε ηα
ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ.

Γξαπηή
απνηχπσζε
ζεκάησλ

Πηζαλά ζέκαηα:
1.-------------

αθίζα

2.------------3.------------Δπηινγή ελφο
ζέκαηνο:_________________________

Μνπζεηαθό έθζεκα θαη
εκπεηξίεο καζεηώλ

1. Πξνβνιή – παξνπζίαζε ηνπ
κνπζεηαθνχ εθζέκαηνο (π.ρ.
PowerPoint, θσηνγξαθία, θαξη
πνζηάι, εηθφλα απφ ην βηβιίν
ηνπ νξγαληζκνχ θηι.)
2. Δξσηήζεηο πνπ ζπλδένπλ ην
κνπζεηαθφ έθζεκα κε ηηο
εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ

Σεηξάδην θ.ά.

Καηαγξαθή ησλ
απφςεσλ ησλ
καζεηψλ ζε κηα
κηθξή
παξάγξαθν ζηελ
αθίζα ή ζην
ηεηξάδην.

Καηαγξαθή ζρεηηθψλ εξσηήζεσλ:

Παξαηήξεζε κνπζεηαθνύ
εθζέκαηνο

1. Δθαξκνγή ηερληθψλ
Visible Thinking
Artful Thinking
Βιέπσ/ζθέθηνκαη/αλαξσηηέκαη
Ηζρπξίδνκαη/
επηρεηξεκαηνινγψ/ακθηζβεηψ

ε κνξθή αθίζαο
θαηαγξάθνληαη νη
απαληήζεηο ησλ καζεηψλ
(βιέπε ζρεηηθφ θχιιν
εξγαζίαο )
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Δπίζθεςε ζην ρώξν πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο

Γξάζεηο πξηλ ηελ επίζθεςε:
Οη καζεηέο εξεπλνχλ πνχ
κπνξεί λα βξίζθεηαη ην
κνπζεηαθφ έθζεκα ( Έξεπλα ζε
βηβιία ή ζην δηαδίθηπν)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πξηλ
Καηαγξαθή πεγψλ
Καηά ηε δηάξθεηα
(βιέπε ζρεηηθφ θχιιν
εξγαζίαο)
Μεηά
Αθίζα ή θάξηα
εληππψζεσλ

Γξάζεηο θαηά ηελ επίζθεςε:
Δληνπηζκφο αίζνπζαο/Δχξεζε
ηνπ κνπζεηαθνχ
εθζέκαηνο,/πδήηεζε/πκπιήξ
σζε θχιινπ εξγαζίαο
Γξάζεηο κεηά ηελ επίζθεςε
πδήηεζε θαη αλαζηoραζκφο

Πξνεθηάζεηο

Οη καζεηέο ελδεηθηηθά:
1. Φηηάρλνπλ κε δηάθνξα πιηθά ηα
δηθά ηνπο έξγα.
2. Απνηππψλνπλ γξαπηά έλα
θαληαζηηθφ δηάινγν (π.ρ. κε ηνλ
θαιιηηέρλε πνπ έθηηαμε ην έξγν
ηέρλεο)
3. Φηηάρλνπλ κηα γσληά ζηελ ηάμε
ηνπο ζπγθεληξψλνληαο φια φζα
κειέηεζαλ θαη είδαλ (βηβιία,
θσηνγξαθίεο, θπιιάδηα Μνπζείνπ,
γξαπηά ληνθνπκέληα (αθίζεο θαη
θείκελα), ηα δηθά ηνπο έξγα πνπ
θαηαζθεχαζαλ ή δσγξάθηζαλ.

Καηαζθεπέο, γξαπηά
θείκελα, θσηνγξαθίεο
θ.ά.
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Φύιιν εξγαζίαο καζεηή /ηξηαο…………………………………………………
Παξαηεξώ ηα κνπζεηαθά εθζέκαηα
(5νο άμνλαο)

Βιέπσ

θέθηνκαη

Αλαξσηηέκαη

Ηζρπξίδνκαη

Δπηρεηξεκαηνινγώ

Ακθηζβεηώ
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Φύιια εξγαζίαο καζεηή/ηξηαο………………………………………
πιιέγσ πιεξνθνξίεο γηα ηα κνπζεηαθά εθζέκαηα
(6νο άμνλαο)

Όλνκα αληηθεηκέλνπ
Μέγεζνο
Ύςνο θαη πιάηνο
Τιηθό
Πόηε βξέζεθε;
Πνύ βξέζεθε;
Πνύ βξίζθεηαη ηώξα;

Εσγξαθίδσ ηα αληηθείκελα πνπ παξαηήξεζα
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ΥΖΜΑΣΗΚΚΖ
ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΞΟΝΩΝ

1νο άμνλαο: Πξνθαηαξθηηθέο ελέξγεηεο

ΛΔΞΖ ΚΛΔΗΓΗ:

δηεξεύλεζε

ΒΑΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟ:

Γιατί μελετώ - ερευνώ τα
μουςειακά εκκζματα ι ζνα χώρο
πολιτιςμικισ αναφοράσ;

Πψο;

Ανοικτι ςυηιτθςθ
Προκαταρκτικζσ
ενζργειεσ
εκπαιδευτικοφ

Διερεφνθςθ απόψεων
για το αντικείμενο
μελζτθσ

Καταγραφι
απόψεων

εκεηώζεηο εθπαηδεπηηθνύ:
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2νο άμνλαο: ηόρνη

ΛΔΞΖ ΚΛΔΗΓΗ:

ζηόρνη
Τι επιδιώκω να «μάκουν» οι
μακθτζσ μου;
Τι επιδιώκουν οι μακθτζσ να
μάκουν;

ΒΑΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟ:

ςυηθτοφν,

ΓνϊςεισΔεξιότθτεσ

υποκζτουν

Οι μακθτζσ:
ςυγκρίνουν,

Διατφπωςθ ςτόχων

εξθγοφν,
αναλογίηονται και ςυηθτοφν,
αυξάνουν τθν περιζργειά
τουσ,
Στάςεισ

ερευνοφν και προτείνουν,
αποφαςίηουν.

εκεηώζεηο εθπαηδεπηηθνύ
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3νο άμνλαο: ύλδεζε ζέκαηνο κε ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ

ΛΔΞΖ ΚΛΔΗΓΗ: Δκπεηξίεο

ΒΑΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟ: Πόζν πνιύ ελδηαθέξεη ηνπο καζεηέο κνπ ην
επηιεγκέλν ζέκα;
Πψο;

Σφνδεςθ
κζματοσ
με τισ εμπειρίεσ

Εντοπιςμόσ κεματολογίασ
Επιλογι κζματοσ
Συςχζτιςθ με εμπειρίεσ

των μακθτϊν

Ανοικτι
ςυηιτθςθ
Καταγραφι
απόψεων

εκεηψζεηο εθπαηδεπηηθνχ
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4νο άμνλαο : ύλδεζε κνπζεηαθνύ εθζέκαηνο εκπεηξηώλ ησλ καζεηώλ
ΛΔΞΖ ΚΛΔΗΓΗ:

επηινγή/ζχλδεζε

ΒΑΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟ:

Με ποιουσ τρόπουσ μπορεί να
ςυνδεκεί ζνα μουςειακό ζκκεμα με
τισ κακθμερινζσ εμπειρίεσ των
μακθτών;

Πψο;

Επιλογι
μουςειακοφ
εκκζματοσ

(ζρευνα ςε πθγζσ)

Από τουσ μακθτζσ ςε
ςυνεργαςία με τον
εκπαιδευτικό

Σφνδεςθ

μουςειακοφ
εκκζματοσ με τισ
εμπειρίεσ των
μακθτϊν

Από τον εκπαιδευτικό

(ζρευνα ςε πθγζσ)

Εμπειρίεσ μακθτϊν

Μζςα από ερωτιςεισ
ςφνδεςθσ μουςειακοφ
εκκζματοσ και εμπειριϊν
των μακθτϊν

εκεηψζεηο εθπαηδεπηηθνχ
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5νο άμνλαο: Παξαηήξεζε κνπζεηαθνύ εθζέκαηνο

ΛΔΞΖ ΚΛΔΗΓΗ:

εκπεηξία, παξαηήξεζε

ΒΑΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟ:

Τι παρατθροφν και τι ςκζφτονται οι
μακθτζσ;

Πψο;

Visible/
ArtfulThinking
Παρατιρθςθ
επιλεγμζνων ζργων
τζχνθσ και ςφνδεςθ με τισ
εμπειρίεσ των μακθτών
και του αντικειμζνου
μελζτθσ

Ενότθτα
αιςκθτοποίθςθσ
τθσ
τζχνθσ

Ειδικά
ερωτιματα
κριτικισ και
δθμιουργικισ
ςκζψθσ

Ιςχυρίηομαι/επιχειρθ
ματολϊ/αμφιςβθτϊ
Βλζπω/Σκζφτομαι
/Αναρωτιζμαι
Ερωτιματα κριτικισ
ςκζψθσ
Ερωτιματα
δθμιουργικισ
ςκζψθσ

εκεηψζεηο εθπαηδεπηηθνχ
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6νο άμνλαο: Δπίζθεςε ζην ρώξν πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο/Μνπζείν

ΛΔΞΖ ΚΛΔΗΓΗ: επίζκετη

ΒΑΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟ: Πόζν θαιά έρσ πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο
γηα κηα επίζθεςε ζην Μνπζείν ή ρώξν πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο;

Πψο;

Δράςεισ πριν από τθν
επίςκεψθ ςτο
Μουςείο

Επίςκεψθ ςτο χϊρο
πολιτιςμικισ
αναφοράσ /Μουςείο

Δράςεισ κατά τθν
επίςκεψθ ςτο Μουςείο

Δράςεισ μετά τθν
επίςκεψθ ςτο Μουςείο

Ζρευνα για τθ ςθμαςία τθσ
επίςκεψθσ των μακθτϊν ςτο
Μουςείο ςε ςχζςθ με το
αντικείμενο μελζτθσ

Εφρεςθ του αντικειμζνου
μελζτθσ ςτο χϊρο του
Μουςείου, προςζγγιςθ
αποριϊν

Αναςτοχαςτικι ςυηιτθςθ

εκεηψζεηο εθπαηδεπηηθνχ
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7νο άμνλαο: Πξνεθηάζεηο
αμηνπνίεζε ηδεώλ
ΛΔΞΖ ΚΛΔΗΓΗ:

ΒΑΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟ:

Πώσ μποροφν οι μακθτζσ να αξιοποιιςουν αυτά
που ζηθςαν ςτθν κακθμερινότθτά τουσ;

Πψο;

Αποτφπωςη ιδεών με
γραπτό λόγο

Προεκτάσεις

Συγκζντρωςη και
αξιοποίηςη των ιδεών
των μαθητών με βάςη
το αντικείμενο μελζτησ

Αποτφπωςη ιδεών με
εικαςτικό τρόπο

Αποτφπωςη ιδεών με
νζα δράςη

Αποτφπωςη ιδεών με
πρακτικό τρόπο

εκεηώζεηο εθπαηδεπηηθνύ
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Πξνηείλνληαο πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο ζηε Θεζζαινλίθε ζην
πέξαζκα ησλ επνρώλ (Ρσκατθή, Βπδαληηλή, Οζσκαληθή)
Μαξία Γθηξηδή
Δηζαγσγή
Οη πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο ζπληζηνχλ πιένλ εθαξκνζκέλε πξαθηηθή εξκελείαο
ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη πξνζδηνξίδνπλ κηα πξνθαζνξηζκέλε πνξεία
(επίζθεςε) ζε κλεκεία θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο κέζα ζε έλα
θαζνξηζκέλν ζεκαηηθφ, ηζηνξηθφ ή ελλνηνινγηθφ πιαίζην (Καξαβαζίιε & Μηθειάθεο,
1999). Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα εληαρζνχλ θαη ζηα πιαίζηα ησλ
δξάζεσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο σο ζπλδεηηθφο θξίθνο
ζηε ζρέζε ζρνιείνπ – ρψξσλ πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο, αιιά θαη σο πξννπηηθή
νπζηαζηηθήο δηαζεκαηηθφηεηαο (Κχξδε, 2011). ην θείκελν, πνπ αθνινπζεί,
θαηαξρήλ θαηαγξάθνληαη ζπκβνπιέο πξνο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ ζέινπλ λα επηδηψμνπλ
ηέηνηα εγρεηξήκαηα αιιά δηζηάδνπλ, ελψ ζηε ζπλέρεηα πξνηείλνληαη 3 πνιηηηζηηθέο
δηαδξνκέο γηα ηελ πξνζέγγηζε ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ επνρψλ ηεο Θεζζαινλίθεο κέζα
απφ ζχλνια κλεκείσλ. Παξέρνληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηα κλεκεία, ην ζθεπηηθφ
ηεο εθάζηνηε δηαδξνκήο, ελψ κλεκνλεχεηαη θαη ε χπαξμε παξάιιεινπ πιηθνχ ή
ζρεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.

ηόρνη ησλ πξνηεηλόκελσλ πνιηηηζηηθώλ δηαδξνκώλ ζην πιαίζην ηεο ελόηεηαο:
Με ηελ παξνπζίαζε ησλ πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ πνπ αθνινπζνχλ επηηπγράλνληαη
πνιιαπινί ζηφρνη
Χο πξνο ηνπο καζεηέο:
 Ζ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ην ηζηνξηθφ παξειζφλ θαη ηα κλεκεία ηεο
Θεζζαινλίθεο.
 Ζ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ζε επφκελν βήκα ε ηζηνξηθή ζθέςε.

Χο πξνο ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο:
 Ζ ρξήζε ηεο αλαθαιππηηθήο θαη δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κεζνδνινγία.
Χο πξνο ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα πνιηηηζκνχ:
 Ζ ζπλδπαζηηθή-νιηζηηθή πξνζέγγηζε κλεκείσλ ηεο ίδηαο επνρήο.
 Ζ δηαρξνληθή θαη δηαπνιηηηζκηθή αλάδεημε-ιεηηνπξγία θάπνησλ κλεκείσλ.
Δπηδησθόκελα απνηειέζκαηα
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ν εθπαηδεπηηθφο ζα είλαη
ζε ζέζε:
 Να δηαιέγεη ηνπο θαηάιιεινπο γηα πξαγκαηνπνίεζε πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ
ρψξνπο.
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 Να επηιέγεη πνηθίιεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ μελάγεζε ησλ καζεηψλ ηνπ ζηα κνπζεία
θαη άιινπο ρψξνπο πνιηηηζηηθήο αλαθνξάο.
 Να αληιεί πιεξνθνξίεο απφ ηνπο θνξείο πνπ πινπνηνχλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα.
 Να γλσξίδεη ηηο ηππηθέο δηαδηθαζίεο γηα επηζθέςεηο ζε ρψξνπο πνιηηηζκνχ.
 Να αθνινπζήζεη ηελ πνξεία ηξηψλ πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ ζηε Θεζζαινλίθε
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ παηδαγσγηθή ηνπο αμία.

ρεδηάδνληαο κηα εθπαηδεπηηθή επίζθεςε: 10 ζπρλέο εξσηήζεηο
Οη πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο κπνξεί λα ζπλίζηαληαη απφ αξθεηά ζηνηρεία, φπσο
καζεηηθέο εξγαζίαο ζε κνξθή project (αηνκηθά ή νκαδηθά) πνπ έρνπλ επηιέμεη ή/θαη
πξνηείλεη νη καζεηέο, επηζθέςεηο ζε ρψξνπο κνπζεία ή αξραηνινγηθνχο ρψξνπο,
ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θ.ά. Μέζα απφ απηέο νη ρψξνη
πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο κεηαηξέπνληαη ζε ρψξνπο κειέηεο ηνπ πνιηηηζκνχ αιιά θαη
απφιαπζεο, ηφζν γηα ηνπο καζεηέο, φζν θαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ. ηελ απφπεηξα
πηνζέηεζεο ηέηνησλ πξαθηηθψλ φκσο αλαθχπηνπλ εκπφδηα κε θπξηφηεξν ηελ
επηθπιαθηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία είλαη ζπρλά απφξξνηα δηαθφξσλ
εξσηεκάησλ πξαθηηθήο θχζεσο, πνπ θαληάδνπλ αλαπάληεηα. Κξίλεηαη ζθφπηκν
ινηπφλ, πξνηνχ θαηαηεζνχλ θάπνηεο πξνηάζεηο πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ, λα δνζνχλ
απαληήζεηο πνπ φρη κφλν ζα θαζεζπράζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά ζα ηνπο
παξνηξχλνπλ λ’ αλαιάβνπλ ηέηνηα εγρεηξήκαηα. πλεπψο παξαθάησ δηαηππψλνληαη
θαη απαληηνχληαη νη 10 «ζπρλφηεξεο εξσηήζεηο», νη νπνίεο αλαθχπηνπλ θαηά ηελ
απφπεηξα ζρεδηαζκνχ κηα εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο.
10 ζπρλέο εξσηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε
κνπζεία ή ρώξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο:
1. Πψο ζα ελεκεξσζψ γηα ηα κνπζεία/ρψξνπο πνπ ππάξρνπλ;
2. Πψο ζα δηαιέμσ ην κνπζείν/ρψξν πνπ αμίδεη/πξέπεη λα επηζθεθζψ;
3. Πξέπεη λα πάξσ έγθξηζε γηα ηελ επίζθεςε απφ θάπνηνλ εθπαηδεπηηθφ θνξέα
(δηεχζπλζε/ππεχζπλνπο πξνγξακκάησλ) ή κπνξψ λα θηλεζψ απηνβνχισο;
4. α. Πξέπεη λα δηαιέμσ κνπζείν/ρψξν πνπ πξνζθέξεη εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα;
β. Άξαγε ζα πξνιάβσ λα θιείζσ θάπνην πξφγξακκα έγθαηξα;
5. Αλ δελ ππάξρεη εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα:
α. Πξέπεη λα μελαγήζσ εγψ ηα παηδηά ή λα δεηήζσ ηε βνήζεηα εηδηθνχ
(μελαγνχ/αξραηνιφγνπ/θνξέα ηνπ ρψξνπ);
β. Πξέπεη λα δνχκε ην ρψξν ζην ζχλνιν ηνπ;
6. Πξέπεη λα επηζθεθηψ πξνζσπηθά ηνλ ρψξν πξηλ;
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7. Πξέπεη λα πξνεηνηκάζσ ηελ επίζθεςε απφ πξηλ ζε θάζε πεξίπησζε (κε ή ρσξίο
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα);
8. Ση είδνπο βνήζεηα κπνξψ λα δεηήζσ θαη απφ πνηνπο θνξείο;
9. Πψο λα εκπιέμσ ελεξγά ηνπο καζεηέο ζηελ πξνεηνηκαζία;
10. Ση πξέπεη λα πξνζέμσ γηα ηε ζσζηή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ζην ρψξν;
Δλδεηθηηθέο Απαληήζεηο
1. Μπνξείηε λα κειεηήζεηε ην επηκνξθσηηθφ πιηθφ ηεο νκάδαο εγθαξζίσλ δξάζεσλ
ζην νπνίν δίλεηαη πιήζνο ελεκεξσηηθψλ ηζηνζειίδσλ, ή λα ζπκβνπιεπηείηε ηνπο
ππεπζχλνπο ζηα αλάινγα γξαθεία ηεο πξσηνβάζκηαο/δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο.
2. Σα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ ρψξνπ πνηθίινπλ θαη κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε:
α. ηελ ειηθία, ηηο αλάγθεο ή ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ (παηδαγσγηθή
δηαθνξνπνίεζε),
β. ην ζπζρεηηζκφ κε ελφηεηα/εο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπθηαία είλαη
ζηελ πεξίπησζε απηή ε δηαζχλδεζε κε δηάθνξα καζεζηαθά αληηθείκελα
(δηαζεκαηηθφηεηα) θαη ν ζσζηφο ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο ζε ζρέζε κε ηε
δηδαζθαιία (αλ πξέπεη λα πξνεγεζεί ή λα έπεηαη),
γ. ηελ ηνπνζεζία ηνπ ζρνιείνπ (είζηζηαη λα επηδηψθνπκε ηελ επίζθεςε γεηηνληθψλ
αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κλεκείσλ, κνπζείσλ, πεξηβαιινληηθψλ πάξθσλ, ρψξσλ
πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο γεληθφηεξα),
ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο είλαη εθηθηφ θαη δφθηκν λα ζπλδπαζηνχλ παξαπάλσ απφ
έλαο ρψξνη ελ είδεη πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο γηα λα γίλεη ζθαηξηθή πξνζέγγηζε ηνπ
ζέκαηνο (π.ρ. ξσκατθή Θεζζαινλίθε: Αλάθηνξα-Αςίδα-Ρνηφληα-Αγνξά, ε
Γεκνθξαηία ζηελ Αζήλα δηαρξνληθά: Αξραία Αγνξά (Θφινο, Βνπιεπηήξηα),
Πλχθα, Παιαηά θαη Νέα Βνπιή, Μπθελατθά βαζίιεηα: Μπθήλεο-Σίξπλζα-ΆξγνοΓια, θηι.)
3. Υξεηάδεζηε ηελ άδεηα ησλ αξκφδησλ πξντζηακέλσλ ζαο γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ
καζεηψλ ζαο εθηφο ηάμεο.
4. α. Απηφ εμαξηάηαη απφ ηα πξνζθεξφκελα θαηά ηφπνπο θαη ρξνληθέο πεξηφδνπο
πξνγξάκκαηα, ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο επίζθεςεο (θαη
ην θαηά πφζν θαιχπηνληαη απφ θάπνην πξφγξακκα), ηε δηαζεζηκφηεηα θηι.
β. Γεδνκέλεο ηεο απμεκέλεο δήηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ
δηαθφξσλ θνξέσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα γίλεη έγθαηξα ν
ζρεδηαζκφο ησλ επηζπκεηψλ επηζθέςεσλ θαη λα ειεγρζεί ν ρξφλνο πνπ θιείλνληαη
ηα πξνγξάκκαηα (ζπλήζσο νη πνιηηηζηηθνί θνξείο νξίδνπλ ζηελ αξρή ηνπ
ζρνιηθνχ έηνπο/ελίνηε θαη ζε κηα δεχηεξε ζεδφλ κέξεο θαη ψξεο γηα ηηο
θξαηήζεηο).
5. Απνπζία εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο:
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α. ε ρξήζε/παξνπζία θάπνηνπ εηδηθνχ απαηηείηαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο
εμεηδηθεπκέλσλ ρψξσλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο φκσο είλαη εθηθηφ θαη ζπληζηά
πξφθιεζε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ ππεχζπλνπ ηεο
πεξηήγεζεο/ ή ηνπ ζπληνληζηή ζε πεξίπησζε πνπ ηηο «μελαγήζεηο» έρνπλ
αλαιάβεη νη ίδηνη νη καζεηέο.
β. ε επίζθεςε ελφο κεγάινπ κνπζείνπ (φπσο ην θάζε κεγάιν αξραηνινγηθφ
κνπζείν) ή ελφο εθηεηακέλνπ ρψξνπ (ζηνλ νπνίν κπνξεί λα θηινμελνχληαη
κλεκεία δηαθφξσλ επνρψλ ή ζηνηρεία δηαθνξεηηθψλ ζεκαηηθψλ) ζην ζχλνιν ηνπ
ζπλήζσο αληελδείθλπηαη, θαζψο πξνθαιεί ζπρλά ζχγρπζε.
6. Ζ πξνζσπηθή επίζθεςε ηνπ ρψξνπ απφ πξηλ θαη κάιηζηα φζν λσξίηεξα γίλεηαη
πξνζθέξεη πξαθηηθέο δηεπθνιχλζεηο, ηε δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ δηαδξνκψλ,
ζηγνπξηά θαηά ηελ ηειηθή επίζθεςε.
7. Ζ πξνεηνηκαζία πξηλ απφ ηελ επίζθεςε απαηηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε θαη
πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ (γηα παξάδεηγκα. ηνπο πνιχ
κηθξνχο καζεηέο πξέπεη λα ηνπο κπήζνπκε ζην ηη ζεκαίλεη κνπζείν/ρψξνο
πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο), ηνπο ζηφρνπο, ην ρψξν θηι.
8. Βνήζεηα γηα ηε ζσζηή πξνεηνηκαζία κπνξεί λα δεηεζεί αθελφο κελ απφ ηνπο
αξκφδηνπο ηνπ εθάζηνηε κνπζείνπ/ρψξνπ, νη νπνίνη κπνξεί λα έρνπλ ελεκεξσηηθά
θπιιάδηα, κνπζεηνζθεπέο ή άιινπ είδνπο επνπηηθφ πιηθφ, ελψ ζα παξέρνπλ θαη
ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε ζε πξαθηηθά ζέκαηα (σξάξην, ρψξνπο ππνδνρήο καζεηψλ,
ρψξνπο
αλαςπρήο
θηι.),
αθεηέξνπ
δε
απφ
ηνπο
ππεχζπλνπο
πνιηηηζηηθψλ/πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ εθάζηνηε γξαθείνπ
εθπαίδεπζεο.
9. Ζ εκπινθή ησλ καζεηψλ, ε νπνία πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ
αιιά ζεσξείηαη ζε θάζε πεξίπησζε δεδνκέλε, πξνυπνηίζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο
ζχγρξνλεο καζεηνθεληξηθήο εθπαίδεπζεο πνπ επηζπκεί λα πξνάγεη ηελ
απηνξπζκηδφκελε κάζεζε. Αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο θάζε επίζθεςεο
κπνξείηε λα επηζηξαηεχζεηε ηε κέζνδν project θαη λα αλαζέζεηε εξγαζίεο ζε
νκάδεο καζεηψλ, πξνάγνληαο θαη ηελ νκαδνθεληξηθή κάζεζε, πνπ λα ζρεηίδνληαη
κε ην ζέκα ηεο επίζθεςεο άκεζα (π.ρ. παξνπζίαζε θάπνηνπ εθζέκαηνο, κλεκείνπ
ή θάπνηνπ ζέκαηνο) ή έκκεζα (ηζηνξηθφ πιαίζην, ρσξηθφ πιαίζην θηι.).
Παξάιιεια κπνξείηε λα νξγαλψζεηε πιήζνο γισζζηθψλ ή εηθαζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη ζεαηξηθψλ δξψκελσλ, πνπ ζα πξνεηνηκάδνπλ ηελ
επίζθεςε, αιιά θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζα νινθιεξψλνληαη ζε δεχηεξν
ρξφλν κεηά απφ απηή.
10. Βάζεη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ ICOM, ην κνπζείν νξίδεηαη πιένλ σο
«έλα κε θεξδνζθνπηθφ κφληκν ίδξπκα ζηελ ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο
εμέιημήο ηεο, αλνηρηφ ζην θνηλφ, πνπ απνθηά, δηαηεξεί, εξεπλά, επηθνηλσλεί θαη
εθζέηεη γηα ζθνπνχο κειέηεο, εθπαίδεπζεο θαη ςπραγσγίαο πιηθφ-καξηπξία ηνπ
αλζξψπνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ». Απηφ πξνζθέξεη ζηνλ θάζε καζεηή λέεο
δπλαηφηεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ πνιηηηζκηθνχ πινχηνπ, αιιά ηνλ επηθνξηίδεη θαη κε
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ππνρξεψζεηο λα ζέβεηαη απηνχο ηνπο ρψξνπο πνπ «άλνημαλ πξνο ην θνηλφ γηα
εθπαίδεπζε θαη ςπραγσγία». πλεπψο είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο λα
ελεκεξσζνχλ νη καζεηέο γηα ηνλ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο ζε ηέηνηνπο ρψξνπο (π.ρ.
ζηα κνπζεία δελ αγγίδνπκε εθζέκαηα, ζηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο δε
βγαίλνπκε εθηφο ραξαγκέλνπ κνλνπαηηνχ, ζε θαλέλα ρψξν δελ θσλάδνπκε
ζεβφκελνη ην ρψξν αιιά θαη ηνπο ππφινηπνπο επηζθέπηεο θηι.). Γηα λα γίλεη
βησκαηηθά θαηαλνεηφ απφ ηνπο κηθξφηεξνπο καζεηέο ζα κπνξνχζε λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη ην θείκελν ησλ Ρ. Γθνζηλί & Ε.Ε. αληηέ «Σν κνπζείν ηεο
δσγξαθηθήο» (Ρ. Γθνζηλί & Ε.Ε. αληηέ, 1978).
Πξνηεηλόκελεο Γηαδξνκέο
Έρνληαο πξνηείλεη ιχζεηο ζηνπο ζπρλφηεξνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, πνπ επηζπκνχλ αιιά δηζηάδνπλ ή ληψζνπλ φηη αδπλαηνχλ λα
ζρεδηάζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, ζηε ζπλέρεηα
παξαηίζεληαη θάπνηεο πξνηεηλφκελεο πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο γηα ηε Θεζζαινλίθε θαη
θάπνηα κλεκεία ηεο, ηα νπνία αληηκεησπίδνληαη σο ζχλνιν, κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα
θάζε θνξά. Αθεηεξία ησλ θαησηέξσ πξνηάζεσλ απνηέιεζε ην φηη ε Θεζζαινλίθε
θηινμελεί πιήζνο κλεκείσλ φισλ ησλ ιακπξψλ επνρψλ ηεο (π.ρ. ξσκατθή, βπδαληηλή,
νζσκαληθή), θάπνηα εθ ησλ νπνίσλ κάιηζηα είηε ζπλππάξρνπλ (π.ρ. ξσκατθή αγνξά –
βπδαληηλφ βαιαλείν / Άγηνο Γεκήηξηνο – Γελί Υακάκ θηι.), είηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε αλάινγεο κεηαηξνπέο- δηαρξνληθά (π.ρ. Ρνηφληα: λαφο Γία → βπδαληηλή εθθιεζία
Αζσκάησλ→ Υνξηαηδή νπιετκάλ Δθέληε ηδακί ή Δζθί Μεηξνπφι → λαφο →
κνπζείν), γεγνλφο πνπ κπνξεί λα πξνμελήζεη ζχγρπζε, ηδίσο ζε καζεηέο ησλ
κηθξφηεξσλ ηάμεσλ, νη νπνίνη αδπλαηνχλ λα δηαθξίλνπλ ηα κλεκεία ηεο εθάζηνηε
πεξηφδνπ.
1ε Γηαδξνκή: Μηα κέξα ζηε Ρσκατθή Θεζζαινλίθε ζηα ρξόληα ηνπ Γαιέξηνπ
Μλεκεία: Γαιεξηαλφ Αλάθηνξν – Αςίδα Γαιεξίνπ – Ρνηφληα – Ρσκατθή Αγνξά +
Αξραηνινγηθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο (πηέξπγα «Θεζζαινλίθε Μαθεδνλίαο
Μεηξφπνιηο»)
ύληνκε πεξηγξαθή ησλ Ρσκατθώλ θάζεσλ ησλ κλεκείσλ:
1. Αλάθηνξν
Κηίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 4νπ αηψλα κ.Υ. ζην αλαηνιηθφ θελφ ηκήκα ηεο πφιεο εληφο
ησλ ηεηρψλ θαη ζε άκεζε ζρέζε κε ηε ζάιαζζα. πληζηά έλα εληππσζηαθφ δηψξνθν
νηθνδνκηθφ ζχλνιν, θηηζκέλν ζηε δηάηαμε ηνπ «castrastativa» (=ξσκατθφ
ζηξαηφπεδν), πηνζεηψληαο κηα πνιπζχλζεηε δηάξζξσζε πιήζνπο ρψξσλ
δηαθνζκεκέλσλ κε ςεθηδσηά δάπεδα θαη ηνηρνγξαθίεο κε δηαδνρηθέο απιέο, νη νπνίνη
εμππεξεηνχλ πνηθίιεο αλάγθεο (απηνθξαηνξηθά δηακεξίζκαηα, ηα θαηαιχκαηα ηεο
απηνθξαηνξηθήο θξνπξάο, ρψξνη ππνδνρήο ληφπησλ θαη μέλσλ απεζηαικέλσλ,
απνζήθεο, βνεζεηηθνί ρψξνη). ηε ΝΓ πιεπξά ην θπξίσο Αλάθηνξν ζπλδέεηαη κε
ζηνά δηακέζνπ κλεκεηαθήο θιίκαθαο κε έλα θηίξην εμαηξεηηθήο ιακπξφηεηαο, ην
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Οθηάγσλν (πεξίθεληξε αίζνπζα, πνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο ζρεκαηίδεη επηά εκηθπθιηθέο
θφγρεο θαη δηαθνζκείηαη κε νξζνκαξκάξσζε θαη πνιχρξσκα καξκαξνζεηεκέλα
δάπεδα. ηα Ν. αλνίγεη ζε κλεκεηψδε πξνζάιακν, πνπ νδεγεί ζην ιηκάλη κέζσ ελφο
πξφππινπ θαη ελφο πεξηζηπιίνπ (ηνπ νπνίνπ θφγρε ηεο αλαηνιηθήο ζηνάο
δηαθνζκνχληαλ κε κεγάιν καξκάξηλν ηφμν κε ηηο αλάγιπθεο πξνηνκέο ηνπ Γαιέξηνπ
θαη ηεο Σχρεο, ηεο πξνζσπνπνίεζεο ηεο Θεζζαινλίθεο). Ζ ρξήζε ηνπ Οθηαγψλνπ
ζηελ πξψηε νηθνδνκηθή θάζε ηνπ γαιεξηαλνχ ζπγθξνηήκαηνο (αξρέο 4νπ αη. κ.Υ.) δελ
έρεη επηβεβαησζεί, ζπληζηά είηε αίζνπζα ηνπ ζξφλνπ, είηε καπζσιείν ηνπ Γαιέξηνπ, ή
ιαηξεπηηθφ θηίζκα. ηα Α. ηνπ Οθηαγψλνπ βξίζθεηαη έλα κηθξφ θηηξηαθφ ζχλνιν, ηα
ινπηξά, ιακπξά θνζκεκέλν, θαζψο ηα δάπεδα είλαη επελδπκέλα κε κάξκαξν, ελψ νη
ηνίρνη θνζκνχληαη κε εκηθπθιηθέο θφγρεο (γηα ππνδνρή αγαικάησλ),
νξζνκαξκάξσζε θαη ηνηρνγξαθίεο. ε άκεζε γεηηλίαζε κε ηα αλσηέξσ θηίζκαηα
νξζψλεηαη κλεκεηαθή κνλφθιηηε Βαζηιηθή πνπ έρεη ηελ είζνδν ζε κηα απφ ηηο ζηελέο
πιεπξέο ηνπ ηεξάζηηνπ νξζνγσλίνπ θαη θέξεη εκηθπθιηθή θφγρε ζηελ απέλαληη
πιεπξά. Σα δάπεδα θαιχπηνληαη κε ςεθηδσηά κε πνηθίια γεσκεηξηθά κνηίβα, ελψ νη
ηνίρνη θνζκνχληαη κε νξζνκαξκάξσζε θαη γξαπηή δηαθφζκεζε ζε δψλεο κε
δηάθνξνπο ρξσκαηηζκνχο. Έρεη πνηθίιεο ιεηηνπξγίεο, αθνχ ζπληζηά δηθαζηήξην θαη
αίζνπζα ππνδνρήο επηζήκσλ (νπφηε νη δηθαζηέο ή νη επίζεκνη αληίζηνηρα θάζνληαη
γχξσ απφ ηελ αςίδα), ελψ πηζαλφλ είρε θαη ιαηξεπηηθή ρξήζε.
2. Αςίδα
Γλσζηή θαη σο Κακάξα, αλαγείξεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 4νπ αηψλα κ.Υ. πξνο ηηκή ηνπ
Ρσκαίνπ απηνθξάηνξα, εηο αλάκλεζε ηεο λίθεο ηνπ ελάληηα ζηνπο Πέξζεο. Ζ αςίδα
έρεη δηπιή ιεηηνπξγία, θαζψο εθηφο απφ ζξηακβηθφ ηφμν ζπληζηά θφκβν απφ φπνπ
πεξλάλ δχν πνιινί ζεκαληηθνί δξφκνη: ε πνκπηθή νδφο (=πιαηχο δξφκνο κε ζηνέο θαη
θηνλνζηνηρίεο) κε πξνζαλαηνιηζκφ Β.Ν.,πνπ έλσλε ην Αλάθηνξν κε ηελ Ρνηφληα- θαη
ε Δγλαηία νδφο κε πξνζαλαηνιηζκφ Γ.Α. Φέξεη γιππηφ δηάθνζκν, φπνπ εηθνλίδνληαη
πεξηζηαηηθά απφ ηε δσή θαη ηηο κάρεο ηνπ Γαιέξηνπ (ζθελέο απφ ηε κάρε θαη ζθελέο
κεηά ηε κάρε, φπσο ζθελή επηλίθηαο ζπζίαο ηνπ Γαιέξηνπ θαη Γηνθιεηηαλνχ, ζθελή
δεκεγνξίαο ηνπ Γαιέξηνπ πξνο ζηξαηηψηεο, παξάζηαζε ηεηξαξρίαο πεξηβαιινκέλεο
απφ πξνζηάηεο ζενχο θηι.).
3. Ρνηόληα
Οηθνδνκείηαη ζηα ηέιε ηνπ 3νπ, αξρέο 4νπ αηψλα κ.Υ. Δίλαη έλα κεγάιν θπθιηθφ
(πεξίθεληξν) νηθνδφκεκα, θαηαζθεπαζκέλν απφ πιίλζνπο. Ο αξρηθφο ηεο
ιεηηνπξγηθφο ζθνπφο ηειεί ππφ ακθηζβήηεζε, θαζψο έρεη ππνζηεξηρζεί φηη
αλεγέξζεθε είηε σο καπζσιείν ηνπ Γαιέξηνπ, είηε σο λαφο ηνπ Καβείξνπ ή ηνπ Γία (ε
ηειεπηαία άπνςε είλαη ε επηθξαηέζηεξε).
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4. Ρσκατθή Αγνξά
Ζ Αξραία Αγνξά ή Forum Romanum απνηειεί ην θνηλσληθφ, ζξεζθεπηηθφ,
δηνηθεηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο ηνλ 2ν θαη 3ν αηψλα κ.Υ., θαη
αλ θαη αξρίδεη λα παξαθκάδεη ζηαδηαθά, εληνχηνηο παξακέλεη ζε ιεηηνπξγία κέρξη ηνλ
7ν αηψλα κ.Υ. Δληαγκέλε ζην ηππνδάκεην πνιενδνκηθφ ζχζηεκα θαη ηνπνζεηεκέλε
ζε ζεκείν πνπ ζπλαληηνχληαη δχν θχξηνη νδηθνί άμνλεο δηαηάζζεηαη, ιφγσ ηεο
θπζηθήο θιίζεο ηνπ εδάθνπο, ζε δχν επίπεδα, αθνινπζψληαο ηελ κνξθή κηαο ηππηθήο
αξραίαο Διιεληθήο Αγνξάο ή ελφο forum Romanum (δει. έλαο αλνηρηφο ρψξνο πνπ
νξίδεηαη απφ θάζεηνπο θαη νξηδφληηνπο δξφκνπο θαη θηινμελεί ζηνέο θαη θηίζκαηα
ζηελ πεξίκεηξφ ηνπ). Δθηφο απφ ηα θαηαζηήκαηα, πνπ επηβεβαηψλνπλ ηνλ νηθνλνκηθφ
ραξαθηήξα ηεο αγνξάο, εληνπίδνληαη θαη άιινη ρψξνη κε πνηθίιεο ρξήζεηο π.ρ. έλα
λνκηζκαηνθνπείν, έλα Βνπιεπηήξην πνπ κεηαηξέπεηαη ζε σδείν (θαη επί Γηνθιεηηαλνχ
ζε αξέλα κνλνκαρηψλ θαη ζεξηνκαρηψλ), ην ηζηνξηθφ αξρείν, δεκφζηα βηβιηνζήθε,
έλα βαιαλείν θηι. Δπίζεο, κηα αξθεηά πξσηφηππε θαηαζθεπή είλαη ε cryptoporticus,
κηα κεγάιε εκηππφγεηα ζηνά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο απνζεθεπηηθφο ρψξνο.
θεπηηθό πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο
Ζ Θεζζαινλίθε ζπληζηά έλα απφ ηα κνλαδηθά παξαδείγκαηα πφιεο, πνπ ζψδεη ηέηνην
πιήζνο κλεκείσλ, ηα νπνία αλαζπλζέηνπλ πνιιέο πιεπξέο ηεο δσήο ζε κηα ξσκατθή
πφιε (θαηνίθεζε, δηνίθεζε, νηθνλνκία, ζξεζθεία θ.ά.).
Ζ Ρσκατθή θαηάθηεζε ηελ θαζηζηά ζε πξψηε θάζε, ην 168 π.Υ., πξσηεχνπζα
ηεο δεχηεξε κεξίδαο (Macedonia Secunda) θαη ζηε ζπλέρεηα, ην 148 π.Υ.,
πξσηεχνπζα νιφθιεξεο ηεο επαξρίαο ηεο Μαθεδνλίαο (Provincia Macedonia). Σν
γεγνλφο φηη ε ζεκαληηθφηεξε νδηθή αξηεξία ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο, ε Via
Egnatia, πνπ θαηαζθεπάδεηαη ηελ επνρή απηή, πεξλά απφ ηε Θεζζαινλίθε, ηεο
πξνζθέξεη ηεξάζηηα πιενλεθηήκαηα. Σν 42 π.Υ., εμαηηίαο ηεο ππνζηήξημεο πνπ
πξνζέθεξε ζηε κάρε ησλ Φηιίππσλ, ζηε ζηξαηηά ηεο Σξηαλδξίαο, κε αξρεγνχο ηνλ
Οθηαβηαλφ (κεηέπεηηα απηνθξάηνξα) θαη ηνλ Αληψλην, θεξδίδεη ηνλ ηίηιν «Urbs
libera» πνπ ζπλνδεχεηαη απφ πξνλφκηα δηνηθεηηθά (εθιέγεη δηθνχο ηεο άξρνληεο) θαη
νηθνλνκηθά (κείσζε θφξσλ, θνπή λνκίζκαηνο). Έλαλ αηψλα πεξίπνπ αξγφηεξα (50
κ.Υ.) γίλεηαη ε «Υξπζή Πχιε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ», θαζψο ν Απφζηνινο Παχινο
ηδξχεη εθεί ηελ πξψηε ρξηζηηαληθή εθθιεζία ζε ειιεληθφ έδαθνο. Σν 131 κ.Υ., κε
πξσηνβνπιία ηνπ απηνθξάηνξα Αδξηαλνχ, εληάζζεηαη ζην ‘Αηηηθφ Παλειιήλην’,
νκνζπνλδηαθή νξγάλσζε, πνπ πξνάγεη ηελ ελφηεηα ησλ Διιήλσλ. Ζ κεγάιε ηεο
αλάπηπμε θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο ζέζε νδεγνχλ ην 293κ.Υ ην Γαιέξην Μαμηκηαλφ
(ηεηξάξρε θαη κεηέπεηηα απηνθξάηνξα) λα ηελ επηιέμεη σο έδξα ηνπ θαη πξσηεχνπζα
ηνπ Αλαηνιηθνχ Ρσκατθνχ Κξάηνπο.
Γηα λα εμππεξεηεζνχλ νη αλάγθεο ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνδνκήζεθε ην ιακπξφ
γαιεξηαλφ ζπγθξφηεκα, ην νπνίν δηαζψδεηαη ζήκεξα– ηδίσο κεηά ηα έξγα
αλαζηήισζεο– ζε εμαηξεηηθή θαηάζηαζε, ελψ είλαη επηζθέςηκνη φινη νη ρψξνη ηνπ.
ε άκεζε ζρέζε κε ην αλαθηνξηθφ ζχκπιεγκα βξίζθεηαη ε Αςίδα ηνπ Γαιέξηνπ αιιά
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θαη ε Ρνηφληα, γεγνλφο πνπ δελ είλαη άκεζα εκθαλέο ή γλσζηφ (δεδνκέλνπ γηα
παξάδεηγκα φηη ε Ρνηφληα ζεσξείηαη εθθιεζία). Δπίζεο ζηελ ίδηα επνρή αλήθεη θαη
ην Forum Romanum (αξραία Αγνξά).
Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα ζπλδέζνπλ ηα παξαπάλσ θηίξηα θαη
λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη, φρη απιά ζπλππάξρνπλ ζηα ξσκατθά ηα ρξφληα, αιιά
εμαξηψληαη άξξεθηα ην έλα απφ ην άιιν, πξνηείλεηαη ε παξνχζα πνιηηηζηηθή
δηαδξνκή, ππφ ην πξίζκα ηνπ «Εψληαο κηα κέξα ζηε ξσκατθή Θεζζαινλίθε». Ζ
δηαδξνκή πξνζθέξεηαη γηα αλάζεζε αηνκηθψλ ή νκαδηθψλ project θαη δηεπθνιχλεηαη
ηδηαίηεξα απφ ην γεγνλφο φηη ηα κλεκεία βξίζθνληαη ζε ζρεηηθά θνληηλή απφζηαζε
κεηαμχ ηνπο, κε ζπλέπεηα ε ζπλνιηθή πεξηήγεζε λα είλαη εθηθηή ζ’ έλα πξσηλφ. ε
επφκελε θάζε ζπληζηάηαη επίζθεςε ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο γηα
πεξηήγεζε ηεο έθζεζεο «Θεζζαινλίθε, Μαθεδνλίαο Μεηξφπνιηο», ε νπνία
πεξηιακβάλεη επξήκαηα απφ φια ηα αλσηέξσ κλεκεία. Θεκαηηθά ελδείθλπηαη γηα ηνπο
καζεηέο ησλ ηάμεσλ: Δ΄Γεκνηηθνχ, Β΄Γπκλαζίνπ, Β΄Λπθείνπ, πνπ αζρνινχληαη κε ηε
ξσκατθή ηζηνξία, αιιά θαη γηα ηνπο καζεηέο ησλ άιισλ ηάμεσλ, νη νπνίνη ζέινπλ λα
απνθηήζνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα κηαο «ξσκατθήο πφιεο». Γηα ηνπο καζεηέο ηεο
Θεζζαινλίθεο κάιηζηα ζπληζηά θίλεηξν γλσξηκίαο κε κηα πηπρή ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο
ηνπο.
Τπάξρνλ πιηθό: παθέην γηα «Γαιεξηαλφ ζπγθξφηεκα» ΗΣ΄ Δθνξείαο Αξραηνηήησλ,
θάθεινο ΜΔΛΗΝΑ γηα «Αξραία Αγνξά».
Τπάξρνληα Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα: πξνζθέξεηαη πξφγξακκα ηεο ΗΣ΄ΔΠΚΑ
γηα ηελ Αξραία Αγνξά
2ε Γηαδξνκή: Μειεηώληαο πζηεξνβπδαληηλή ηέρλε κέζα από ηα κλεκεία
Μλεκεία: Μεηακφξθσζε σηήξνο – Άγηνο Παληειεήκσλ – Άγηνο Νηθφιανο
Οξθαλφο – Μνλή Βιαηάδσλ – Πξνθήηεο Ζιίαο – Αγία Αηθαηεξίλε θαη Μνπζείν
Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ (πηέξπγα «Σν ιπθφθσο ηνπ Βπδαληίνπ»)
ύληνκε πεξηγξαθή ησλ πζηεξνβπδαληηλώλ θάζεσλ ησλ κλεκείσλ:
1. Μεηακόξθσζε ηνπ σηήξνο
Μηθξφο εγγεγξακκέλνο ηεηξάθνγρνο κε ηξνχιν πιηλζφθηηζηνο λαΐζθνο ηνπ 14νπ
αηψλα θνζκεκέλνο κε ηνηρνγξαθίεο 14νπ αη. ( Αλάιεςε, πξνθήηεο) θαη αθηεξσκέλνο
αξρηθά ζηελ Παλαγία. Σν κηθξφ ηεο κέγεζνο ζηεξίδεη ηελ πηζαλφηεηα λα ζπληζηά
θαζνιηθφ κνλαζηεξηνχ ή παξεθθιήζη κνλήο ή ίζσο θάπνην ηαθηθφ παξεθθιήζη. Καηά
κία άιιε άπνςε, απνηεινχζε –καδί κε δχν άιινπο κηθξνχο λανχο– ηκήκα ηεο
ηζηνξηθήο κνλήο ηνπ «θπξ Ησήι» πνπ ππήξρε σο ην 16ν αηψλα, νπφηε θαη δηαιχζεθε.
Ζ άπνςε απηή αλαηξάπεθε απφ ηηο λέεο έξεπλεο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη
πξφθεηηαη γηα ηαθηθφ κλεκείν ησλ κέζσλ ηνπ 14νπ αηψλα.
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2. Άγηνο Παληειεήκσλ
ηαπξνεηδήο εγγεγξακκέλνο λαφο κε λάξζεθα θαη πεξηκεηξηθή ζηνά ζηηο ηξεηο
πιεπξέο, ν νπνίνο αλεγείξεηαη ζηα ηέιε ηνπ 13νπ κε αξρέο 14νπ αηψλα, πηζαλφλ σο
θαζνιηθφ ηεο Μνλήο ηεο Θενηφθνπ Πεξηβιέπηνπ ή θαη κνλή ηνπ «θπξ Ηζαάθ»
(κνλαρηθφ φλνκα ηνπ ηδξπηή ηεο Ηαθψβνπ, ν νπνίνο δηαηέιεζε κεηξνπνιίηεο
Θεζζαινλίθεο 1295- ζπλδέεηαη κε ηε δξάζε ησλ ειιεληζηψλ Θσκά Μάγηζηξνπ θαη
Μαηζαίνπ Βιάζηαξε 1315). Κηίδεηαη κε γξαθηθή αλφκνηα ηνηρνδνκία κε πέηξεο θαη
πιίλζνπο θαη δηαθνζκείηαη κε ηνηρνγξαθίεο κε ηε ραξαθηεξηζηηθή ηερλνηξνπία ηεο
Μαθεδνληθήο ζρνιήο ηνπ 13νπ-14νπ αηψλα.
3. Άγηνο Νηθόιανο Οξθαλόο
Σξίθιηηε μπιφζηεγε βαζηιηθή κε πεξίζησν, πνπ ηδξχζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 14νπ αηψλα
σο θαζνιηθφ κνλήο απφ ηνλ έξβν θξάιε ηέθαλν Μηινχηηλ, γακπξφ ηνπ
απηνθξάηνξα Αλδξφληθνπ Β΄ Παιαηνιφγνπ. Οηθνδνκείηαη κε ιηηή ηνηρνδνκία θαη
θνζκείηαη ην 1310-20 κε πιήζνο ηνηρνγξαθίεο ζε δψλεο (βίνο θαη ζαχκαηα ηνπ
Υξηζηνχ, βίνο Αγίνπ Νηθνιάνπ, βίνο Αγίνπ Γεξαζίκνπ, Αθάζηζηνο Όκλνο), νη νπνίεο
ζπληζηνχλ εμαίξεηα παξαδείγκαηα παιαηνιφγεηαο δσγξαθηθήο.
4. Μνλή Βιαηάδσλ
ηαπξνεηδήο λαφο κε ηξνχιν θαη πεξίζησν, ν νπνίνο θηίζηεθε ζηα 1351-71 σο
θαζνιηθφ ηεο ζηαπξνπεγηαθήο κνλήο Υξηζηνχ Παληνθξάηνξα ζην ρψξν πνπ θήξπηηε
ή δηέκελε ν Απφζηνινο Παχινο απφ ηνπο αδεξθνχο Γ. θαη Μ. Βιαηή, καζεηέο ηνπ
Γξεγνξίνπ Παιακά, κε ηε ζπκβνιή θαη ηεο απηνθξάηεηξαο Άλλαο Παιαηνινγίλαο.
Κνζκείηαη κε ηνηρνγξαθίεο (Γσδεθάνξην, ζαχκαηα, κνλαρνί & αζθεηέο) πνπ
ρξνλνινγνχληαη ζηα 1360-1380.
5. Πξνθήηεο Ζιίαο
Σεηξαθηφληνο ζηαπξνεηδήο λαφο κε ηξνχιν θαη θάηνςε ζε ηξηθπιινεηδέο ζρήκα (ιφγσ
ηεο χπαξμεο ησλ «ρνξψλ» εθαηέξσζελ ηεο θφγρεο ηνπ ηεξνχ) ή
αζσληθνχ/αγηνξείηηθνπ ηχπνπ, πνπ θαηά πάζα πηζαλφηεηα ηδξχζεθε σο θαζνιηθφ ηεο
Νέαο Μνλήο ζηα 1360-70 απφ ηνλ Μαθάξην Υνχκλν, ζην ρψξν φπνπ κέρξη ην 1342
(εμέγεξζε Εεισηψλ) θηινμελνχληαλ ηα βπδαληηλά αλάθηνξα. Κηίδεηαη κε ην
πιηλζνπεξίθιεηζην νηθνδνκηθφ ζχζηεκα θαη θέξεη πινχζην θεξακνπιαζηηθφ
δηάθνζκν. Δίλαη δηαθνζκεκέλνο κε ηνηρνγξαθίεο (βίνο ηνπ Υξηζηνχ) ηνπ 1360-70.
6. Αγία Αηθαηεξίλε
Πεληάηξνπινο, ηεηξαθηφληνο, ζηαπξνεηδήο, εγγεγξακκέλνο ζε ηεηξάγσλν λαφο κε
πεξίζησν, θηηζκέλνο ζηα ηέιε ηνπ 13νπ αηψλα, θαηά πάζα πηζαλφηεηα σο θαζνιηθφ
ηεο κνλήο Υξηζηνχ Παληνδχλακνπ. Αθνινπζεί ην ζχζηεκα ηεο πιηλζνπεξίθιεηζηεο
ηνηρνδνκίαο, κε θεξακνπιαζηηθά θνζκήκαηα. Κνζκείηαη κε ηνηρνγξαθίεο (ζαχκαηα,
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θνηλσλία Απνζηφισλ, ζπιιεηηνπξγνχληεο ηεξάξρεο, πξνθήηεο, άγγεινη) γχξσ ζηα
1315, εμαηξεηηθά δείγκαηα ηεο παιαηνιφγεηαο ηέρλεο.
7. Άγηνη Απόζηνινη
Πεληάηξνπινο, ηεηξαθηφληνο, ζηαπξνεηδήο, εγγεγξακκέλνο ζε ηεηξάγσλν λαφο κε
πεξίζησν θαη εμσλάξζεθα, πνπ νηθνδνκήζεθε ζηα 1310-14 σο θαζνιηθφ ηεο κνλήο
ηεο Παλαγίαο, απφ ηνλ παηξηάξρε Νήθσλα Α΄, δίπια ζηε Λεηαία Πχιε.
Σνηρνδνκείηαη κε ην πιηλζνπεξίθιεηζην ζχζηεκα θαη θνζκείηαη κε θεξακνπιαζηηθά
θνζκήκαηα. Φέξεη ςεθηδσηή δηαθφζκεζε (Παληνθξάηνξαο, πξνθήηεο, Γσδεθάνξην
θηι.) ζην πξφηππν ηεο κνλήο Υψξαο κε ζηνηρεία κεηαβπδαληηλά αιιά θαη
παιαηνιφγεηα θαη ηνηρνγξαθίεο (βίνο Παλαγίαο, βίνο Αγίνπ Ησάλλε Πξνδξφκνπ,
ζέκαηα απφ Παιαηά θαη Καηλή Γηαζήθε) έμνρεο ηέρλεο.
θεπηηθό πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο
Ζ Θεζζαινλίθε δηαθξίλεηαη γηα ηελ παξνπζία πνιιψλ βπδαληηλψλ κλεκείσλ φισλ
ησλ επνρψλ, αιιά ζπληζηά έλα απφ ηα κνλαδηθά παξαδείγκαηα πφιεο πνπ δηαζψδεη
ηέηνην πιήζνο πζηεξνβπδαληηλψλ λαψλ.
Ζ ζεκαζία ηεο πφιεο θαζίζηαηαη εκθαλήο απφ ηα παιαηνρξηζηηαληθά ρξφληα,
νπφηε ιεηηνπξγεί ζπρλά σο θαηαθχγην ησλ απηνθξαηφξσλ ζε θαηξνχο θηλδχλνπ (έδξα
ηνπ Μ. Κσλζηαληίλνπ ελάληηα ζην ζπλαπηνθξάηνξα Ληθίλην, νξκεηήξην Μ.
Θενδφζηνπ ελάληηα ζηνπο Γφηζνπο θηι.), ελψ ηνλ 5ν αη. κ.Υ. νξίδεηαη πξσηεχνπζα
ηνπ Γπηηθνχ ηκήκαηνο ηεο απηνθξαηνξίαο, ιακβάλνληαο ηνλ ηίηιν ηεο
«πκβαζηιεχνπζαο». Ζ πξνλνκηαθή ηεο ζέζε ηελ θαζηζηά πφιν έιμεο, κε ζπλέπεηα
λα δερηεί επηζέζεηο απφ πνιινχο εηζβνιείο (Οζηξνγφηζνπο, ιάβνπο, Αβάξνπο,
αξαθελνχο, Βνχιγαξνπο, Ννξκαλδνχο ηεο ηθειίαο). Ζκεξνκελία νξφζεκν θαη
ζπλάκα έλαξμε ηεο Τζηεξνβπδαληηλήο Δπνρήο, ην 1204, νπφηε ε Άισζε απφ ηνπο
Φξάγθνπο ηελ θαζηζηά πξσηεχνπζα ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Θεζζαινλίθεο κε βαζηιέα ην
Βνληθάηην Μνκθεξαηηθφ γηα 20 ρξφληα, κέρξη λα ηελ αλαθαηαιάβεη ν Θεφδσξνο
Γνχθαο Κνκλελφο θαη λα ηελ θάλεη πξσηεχνπζα ηνπ Γεζπνηάηνπ ηεο Ζπείξνπ γηα
άιιε κηα εηθνζαεηία. Σν 1246 επαλεληάζζεηαη ζηε βπδαληηλή απηνθξαηνξία απφ ηνλ
Μηραήι Παιαηνιφγν. Σν 14ν αη. κ.Υ. ιακβάλεη ην πξνλφκην ηεο απηνδηνίθεζεο, κε
δηνηθεηή ηνλ γην ηνπ απηνθξάηνξα ή άιιν κέινο απηνθξαηνξηθνχ νίθνπ, ελψ
παξάιιεια γίλεηαη ην 1339 ε αθεηεξία ηνπ θηλήκαηνο ηνπ Ζζπραζκνχ, κε αξρεγφ
ηνλ κεηξνπνιίηε Θεζζαινλίθεο, Γ. Παιακά. Λίγα κφιηο ρξφληα κεηά (1342) γίλεηαη
κήιν ηεο έξηδαο αλάκεζα ζηνπο δηεθδηθεηέο ηνπ ζξφλνπ ηνπ Βπδαληίνπ γηα λα
θαηαιήμεη, θαηφπηλ θνηλσληθήο επαλάζηαζεο, ζηα ρέξηα ησλ Εεισηψλ θαη λα
απνηειέζεη σο «Γεκνθξαηία ηεο Θεζζαινλίθεο» ηελ πξψηε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο
Δπξψπεο. Σν 1349 αλαθαηαιακβάλεη ηελ εμνπζία ε Άλλα Παιαηνινγίλα ζην φλνκα
ηνπ αλήιηθνπ γηνχ ηεο Ησάλλε Δ΄ Παιαηνιφγνπ.
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Απφ ηελ επαλέληαμή ηεο ζηε βπδαληηλή απηνθξαηνξία (1246) θαη κεηά
παξαηεξείηαη κηα ηεξάζηηα άλζεζε ζηελ νηθνδφκεζε λαψλ, πνπ θηινηερλνχληαη κε
αξηζηνπξγήκαηα ηεο παιαηνιφγεηαο ηέρλεο.
Σα ζσδφκελα ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε κλεκεία, δχλαληαη λα εληαρζνχλ ζε 2
νκάδεο κε βάζε ηεο ρξνλνιφγεζε ηνπο: ζηα πξψηκα πζηεξνβπδαληηλά (Άγηνο
Παληειεήκσλ, Άγηνο Νηθφιανο Οξθαλφο, Αγία Αηθαηεξίλε, Άγηνη Απφζηνινη) θαη
ζηα φςηκα (Μεηακφξθσζε σηήξνο, Μνλή Βιαηάδσλ, Πξνθήηεο Ζιίαο).
Μειεηψληαο ηα θαηά νκάδεο ή σο ζχλνιν, νη καζεηέο ζα αλαθαιχςνπλ ζηα
κλεκεία απηά , πνιιά θνηλά ζηνηρεία ζηελ αξρηηεθηνληθή, ηε δσγξαθηθή, αιιά θαη
ζην γεγνλφο φηη ε ίδξπζή ηνπο απνδίδεηαη ζε πξνζσπηθφηεηεο ηεο επνρήο
(κεηξνπνιίηεο Ηάθσβνο, ηέθαλνο Μηινχηηλ, παηξηάξρεο Νήθσλ Α’, κεηξνπνιίηεο
Γεκ. Βιαηήο, Άλλα Παιαηνινγίλα, Μαθάξηνο Υνχκλνο θηι.). Πξνθεηκέλνπ νη
καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ηα παξαπάλσ θηίξηα ζπλππάξρνπλ ζηα
πζηεξνβπδαληηλά ρξφληα, αιιά θαη λα ηα ζπγθξίλνπλ κεηαμχ ηνπο, πξνηείλεηαη ε
παξνχζα πνιηηηζηηθή δηαδξνκή, ππφ ην πξίζκα ηνπ «Μειεηψληαο πζηεξνβπδαληηλή
ηέρλε κέζα απφ κηα ζεηξά κλεκείσλ». Ζ δηαδξνκή πξνζθέξεηαη γηα αλάζεζε
αηνκηθψλ ή νκαδηθψλ project θαη κπνξεί λα γίλεη ζε δχν θάζεηο (βάζε ηεο
ρξνλνινγηθήο δηάθξηζεο) ή θαη ζε κηα, αιιά απαηηεί ηελ χπαξμε κέζνπ (ιεσθνξείνπ)
πξνθεηκέλνπ ε ζπλνιηθή πεξηήγεζε λα είλαη εθηθηή ζ’ έλα πξσηλφ. ε επφκελε θάζε
ζπληζηάηαη επίζθεςε ζην Μνπζείν Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ γηα πεξηήγεζε ηεο
έθζεζεο «ην Λπθφθσο ηνπ Βπδαληίνπ», ε νπνία πεξηιακβάλεη επξήκαηα απφ φια ηα
αλσηέξσ κλεκεία. Θεκαηηθά ελδείθλπηαη γηα ηνπο καζεηέο ησλ ηάμεσλ: Δ΄Γεκνηηθνχ,
Β΄Γπκλαζίνπ, Β΄Λπθείνπ, πνπ αζρνινχληαη κε ηε βπδαληηλή ηζηνξία, αιιά θαη γηα
ηνπο καζεηέο ησλ άιισλ ηάμεσλ, νη νπνίνη ζέινπλ λα απνθηήζνπλ κηα νινθιεξσκέλε
εηθφλα ηεο «Τζηεξνβπδαληηλήο Σέρλεο» κέζα απφ ηελ παξάιιειε κειέηε ελφο
κεγάινπ αξηζκνχ παξαδεηγκάησλ. Γηα ηνπο καζεηέο ηεο Θεζζαινλίθεο κάιηζηα
ζπληζηά θίλεηξν γλσξηκίαο κε κηα πηπρή ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο ηνπο.
Τπάξρνλ πιηθό: ππάξρεη αξθεηή βηβιηνγξαθία, ε νπνία θαηαγξάθεηαη ζην ηέινο
3ε Γηαδξνκή: Όςεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ κνπζνπικάλσλ ζηελ Οζσκαληθή
Θεζζαινλίθε ηνπ 15νπ – 16νπ αηώλα
1. Μπεδεζηέλη
θεπαζηή αγνξά πνπ αλεγέξζεθε είηε επί ζνπιηάλνπ Μερκέη Β΄ (1455) είηε επί
ζνπιηάλνπ Βαγηαδήη Β΄ (15νο αη.) γηα λα ζηεγάζεη θαηαζηήκαηα πνιχηηκσλ
πθαζκάησλ, παιηψλ αληηθεηκέλσλ θαη θνζκεκαηνπσιεία. Απνηειείηαη απφ έλα
κεγάιν νξζνγψλην θηήξην δνκεκέλν κε ην πιηλζνπεξίθιεηζην ζχζηεκα θαη
ζηεγαζκέλν κε κνιπβδνζθέπαζηνπο ηξνχινπο. Φηινμελνχζε 69 κηθξά θαηαζηήκαηα
ζην εζσηεξηθφ θαη 44 ζην εμσηεξηθφ, ηα νπνία λνηθηάδνπλ έκπνξνη απφ ην βαθνχθη
πνπ αλήθεη ζην κπεδεζηέλη. Οθείιεη ην φλνκα ηνπ ζην «bez» πνπ ζεκαίλεη χθαζκα
βακβαθεξφ ή ιηλφ (ηα πεξηζζφηεξα καγαδηά ήηαλ αγνξέο πνιπηειψλ πθαζκάησλ).
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πσο καξηπξεί ν Δβιηγηά Σζειεκπή «ν επηζθέπηεο ηα ράλεη θπξηνιεθηηθψο απφ ηαο
επσδίαο ηνπ κφζρνπ, ηνπ ακβάξεσο θαη ησλ άιισλ αξσκαησδψλ», ελψ παξάιιεια
«νη έκπνξνη κεηξνχλ ρξπζφλ θαη γξφζηα, ηφζνλ ψζηε ν θξφηνο ηνπ κεηξήκαηνο
πξνμελεί θξίθελ εηο ηνλ άλζξσπνλ».
2. Υακδά Μπέε Σδακί
Γλσζηφ θαη σο Αιθαδάξ νηθνδνκήζεθε ην 15ν αηψλα (1468) απφ ηνλ Υακδά Μπέε,
ζηξαηησηηθφ δηνηθεηή ηεο πφιεο ζηα ρξφληα ηνπ Μνπξάη Β’ θαη ηελ θφξε ηνπ Υαθζά
Υαηνχλ. Φέξεη ίρλε δηαθνξεηηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ θάζεσλ, ελψ έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί θαη πιηθά ζε δεχηεξε ρξήζε (βπδαληηλά αξρηηεθηνληθά κέιε,
παιαηνρξηζηηαληθά θηνλφθξαλα). ε πξψηε θάζε (1467-68) θηίδεηαη σο κεηζίλη
(=ζπλνηθηαθφ ηέκελνο ρσξίο κηλαξέ) έλαο ηεηξάγσλνο ρψξνο κε κηρξάκπ ζην κέζν
ηνπ ηνίρνπ απέλαληη απφ ηελ είζνδν, πνπ ζηεγάδεηαη κε ζφιν. ηα ηέιε ηνπ 16νπ
γίλεηαη επέθηαζε θαη κεηαηξνπή ζε ηδακί ιφγσ ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ (αχμεζε
κνπζνπικαληθψλ πιεζπζκψλ). Σν 1620, ιφγσ θαηαζηξνθψλ απφ ζεηζκφ ή θσηηά,
απαηηνχληαη αλαθαηαζθεπέο, νπφηε πξνζηίζεληαη ζην αξρηθφ ζρέδην απφ ηνλ Καπί
Μερκέη Μπέε ζηα πιάγηα δχν νξζνγψληνη ρψξνη ζηεγαζκέλνη κε ζθαθνεηδείο ζφινπο
θαη κπξνζηά απφ ηελ είζνδν κηα πεξηκεηξηθή ζηνά ζηεγαζκέλε κε αλάινγν ηξφπν.
3. Αιαηδά Ηκαξέη ή Ηζάθ Παζά ηδακί
Οθείιεη ην φλνκα ηνπ ζηε δηαθφζκεζε ηνπ κηλαξέ κε πνιχρξσκεο («αιαηδά») πέηξεο
θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ σο πησρνθνκείνπ («ηκαξέη»). Ηδξχζεθε απφ ηνλ ηνχξθν
αμησκαηνχρν Ηζάθ Παζά, δηνηθεηή Θεζζαινλίθεο, σο ηδακί (Ηζάθ Παζά ηδακί) ην
1484. Ζ ηνηρνπνηία ηνπ ζπληζηάηαη απφ νξζνγψληνπο, πειεθεκέλνπο ιίζνπο,
πεξίθιεηζηνπο κε πιίλζνπο. Σν εζσηεξηθφ θνζκείηαη κε πινχζηα δσγξαθηθή
(γεσκεηξηθά ζπκπιέγκαηα, ξήζεηο απφ ην θνξάλη) θαη αλάγιπθε δηαθφζκεζε.
4. Μπέε Υακάκ
Γλσζηφ θαη σο Λνπηξά ηνπ Παξαδείζνπ, απνηειεί ην αξραηφηεξν (κέζα 15νπ
αηψλα/1444) θαη κεγαιχηεξν ρακάκ ζηελ Θεζζαινλίθε θαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ
νζσκαληθφ κλεκείν, θαζψο ηα ινπηξά ήηαλ κέξνο ηεο ζξεζθεπηηθήο, ηεο θνηλσληθήο
δσήο θαη ηεο αλαςπρήο ησλ Μνπζνπικάλσλ. Ηδξπηήο ηνπ ν ζνπιηάλνο Μνπξάη Β΄, ν
νπνίνο θέξεη θαη ηνλ ηίηιν ηνπ κπέε. Δίλαη έλα δηπιφ ινπηξφ (γηα άληξεο θαη
γπλαίθεο), θηηζκέλν κε πιηθά ζε δεχηεξε ρξήζε απφ ηελ ιεειαζία ησλ Βπδαληηλψλ
λαψλ. Οη πεξηζζφηεξνη ρψξνη δηαθνζκνχληαη κε ηνηρνγξαθίεο, ελψ έλαο ηδηαίηεξνο
ρψξνο, πξννξηζκέλνο γηα ηνλ Μπέε, θέξεη δηαθνζκεηηθνχο ζηαιαθηίηεο.
θεπηηθό πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο
Ζ Θεζζαινλίθε ζπληζηά έλα απφ ηα κνλαδηθά παξαδείγκαηα πφιεο πνπ ζψδεη πιήζνο
θαη πνηθηιία νζσκαληθψλ κλεκείσλ, ηα νπνία αλαζπλζέηνπλ πνιιέο πιεπξέο ηεο δσήο
ζε κηα πφιε ησλ νζσκαληθψλ ρξφλσλ (νηθνλνκία, ζξεζθεία, δηνίθεζε, θαζεκεξηλή
δσή θ.ά.).
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Ζ Θεζζαινλίθε πνιηνξθείηαη θαη θαηαιακβάλεηαη πξφζθαηξα απφ ηνπο
Σνχξθνπο ην 1387. Δπηβάιιεηαη εηήζηνο θφξνο απφ ην ζνπιηάλν, ρσξίο φκσο λα
πξνζαξηεζεί νπζηαζηηθά ζην Οζσκαληθφ Κξάηνο, ελψ απνδίδεηαη θαη πάιη ζηνπο
Βπδαληηλνχο ην 1403. Δίθνζη κφιηο ρξφληα κεηά (1423), ν θίλδπλνο θαηάιεςεο απφ
ηνπο Σνχξθνπο θαη ε αληηθεηκεληθή αδπλακία ησλ βπδαληηλψλ απηνθξαηφξσλ,
δεδνκέλσλ ησλ απεηιψλ πξνο ηελ ίδηα ηελ Πφιε, λα ηελ ζηεξίμνπλ, αλαγθάδεη ηνλ
Αλδξφληθν Παιαηνιφγν λα ηελ παξαδψζεη ζηνπο Βελεηνχο πξνο ππεξάζπηζε, κε κφλε
πξνυπφζεζε λα δηαηεξήζεη ε Θεζζαινλίθε ηελ θνηλνηηθή απηνλνκία. Παξά ηηο
πξνζπάζεηεο ησλ Βελεηψλ ε θαηάιεμε είλαη αλαπφθεπθηε, θη έηζη ε πφιε, πνπ
επηβίσζε φισλ ησλ εηζβνιέσλ παξακέλνληαο πξνπχξγην ηνπ Διιεληζκνχ θαη ηνπ
Υξηζηηαληζκνχ, πέθηεη ζηα ρέξηα ησλ Οζσκαλψλ ην 1430. Ζ άισζε ηεο
Θεζζαινλίθεο απφ ην ζνπιηάλν Μνπξάη Β΄νδεγεί ζηελ αηρκαισζία ή ζθαγή
ρηιηάδσλ ρξηζηηαλψλ θαη ζεκαίλεη ηελ νξηζηηθή πιένλ πξνζάξηεζε ηεο
Θεζζαινλίθεο ζηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία, κε παξάιιειν επνηθηζκφ ηεο κε
ηνχξθνπο.
Γηα λα εμππεξεηεζνχλ νη αλάγθεο ησλ ηειεπηαίσλ, αιιά θαη ην φξακα ηνπ
ζνπιηάλνπ γηα ηε κεηαηξνπή ηεο Θεζζαινλίθεο ζε πφιε ηεο νζσκαληθήο
απηνθξαηνξίαο, αξρίδεη λα νξγαλψλεηαη κε νηθνδφκεζε ινπηξψλ, αγνξψλ θαη
αλέγεξζε ηδακηψλ ή κεηαηξνπή εθθιεζηψλ ζε ηδακηά. Σα πεξηζζφηεξα νζσκαληθά
κλεκεία ζψδνληαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε θαη είλαη επηζθέςηκα. Γεδνκέλνπ φκσο
φηη έρνπλ ζχγρξνλεο ρξήζεηο (Μπεδεζηέλη>ζχγρξνλα καγαδηά / Υακδά κπέε ηδακί>
θηλ/θνο Αιθαδάξ / Αιαηδά Ηκαξέη & Μπέε Υακάκ>εθζεζηαθνί ρψξνη) δε γίλεηαη
άκεζα αληηιεπηή νχηε ε αξρηθή ηνπο ρξήζε, αιιά νχηε θαη ην γεγνλφο φηη ζπλδένληαη
άκεζα, αθνχ αλήθνπλ ζηελ ίδηα επνρή (δεχηεξν κηζφ ηνπ 15νπ αηψλα).
Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα ζπλδέζνπλ ηα παξαπάλσ θηίξηα θαη
λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη, φρη απιά ζπλππάξρνπλ ζηα πξψηκα νζσκαληθά ρξφληα,
αιιά εμαξηψληαη ρξεζηηθά ην έλα απφ ην άιιν, πξνηείλεηαη ε παξνχζα πνιηηηζηηθή
δηαδξνκή, ππφ ην πξίζκα ηνπ «Εψληαο κηα κέξα ζηελ νζσκαληθή Θεζζαινλίθε». Ζ
δηαδξνκή πξνζθέξεηαη γηα αλάζεζε αηνκηθψλ ή νκαδηθψλ project θαη δηεπθνιχλεηαη
ηδηαίηεξα απφ ην γεγνλφο φηη ηα κλεκεία βξίζθνληαη ζε ζρεηηθά θνληηλή απφζηαζε
κεηαμχ ηνπο, κε ζπλέπεηα ε ζπλνιηθή πεξηήγεζε λα είλαη εθηθηή ζ’ έλα πξσηλφ.
Θεκαηηθά ελδείθλπηαη γηα ηνπο καζεηέο ησλ ηάμεσλ: η΄Γεκνηηθνχ, Γ΄Γπκλαζίνπ,
Γ΄Λπθείνπ, πνπ αζρνινχληαη κε ηε ζχγρξνλε ηζηνξία, αιιά θαη γηα ηνπο καζεηέο ησλ
άιισλ ηάμεσλ, νη νπνίνη ζέινπλ λα απνθηήζνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα κηαο
«πφιεο» ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Γηα ηνπο καζεηέο ηεο Θεζζαινλίθεο
κάιηζηα ζπληζηά θίλεηξν γλσξηκίαο κε κηα πηπρή ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ηνπο.
Τπάξρνλ πιηθό: ππάξρεη αξθεηή βηβιηνγξαθία, ε νπνία θαηαγξάθεηαη ζην ηέινο
Παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ ηξεηο ελδεηθηηθέο πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο ηεο
Θεζζαινλίθεο, πνπ δχλαληαη λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ
δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο εθάζηνηε επνρήο (Ρσκατθήο, Βπδαληηλήο, Οζσκαληθήο) κέζα
απφ ηε ζπγθξηηηθή κειέηε αληηπξνζσπεπηηθψλ κλεκείσλ.
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Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά-ιατθόο πνιηηηζκόο
Μαξία Παξδάιε
Δηζαγσγή
ηελ ελφηεηα παξνπζηάδεηαη - αλαιχεηαη έλα Πνιηηηζηηθφ Πξφγξακκα πνπ δηεξεπλά
ζηνηρεία ιατθνχ πνιηηηζκνχ. Δηδηθφηεξα ζην ζεσξεηηθφ κέξνο πξνζεγγίδεηαη ε
ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ξηδψλ ηεο αηνκηθήο θαη νκαδηθήο θνπιηνχξαο, αλαθέξεηαη ε
δηάθξηζε κεηαμχ ιφγηαο θαη ιατθήο παξάδνζεο, επηζεκαίλεηαη ε κε ζηαηηθφηεηα ηνπ
ιατθνχ πνιηηηζκνχ, ελψ γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηελ έλλνηα ηεο πνιηηηζκηθήο
ηαπηφηεηαο. Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη ε θηινζνθία ησλ πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ κε
άμνλα ην ιατθφ πνιηηηζκφ.
ην πξαθηηθφ κέξνο παξαηίζεηαη ελδεηθηηθή πξνζέγγηζε πνιηηηζηηθνχ
πξνγξάκκαηνο (δηάξθεηαο 6 κελψλ) κε ηίηιν «Ο ηόπνο κνπ ζην ρζεο θαη ζην ζήκεξα»,
δηακνξθσκέλν ηφζν γηα ηηο ειηθίεο ησλ πξψησλ ρξφλσλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο
(Νεπηαγσγείν, Α΄ θαη Β΄ δεκνηηθνχ), φζν θαη γηα ηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο. Σν
πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα «Ο ηόπνο κνπ ζην ρζεο θαη ζην ζήκεξα» ζηεξίδεηαη ζηνπο
άμνλεο: ζηνρνζεζία, κεζνδνινγία (ζηάδηα πινπνίεζεο), επηινγή ζέκαηνο,
δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε γηα ηε κειέηε θαη εξκελεία ηνπ πιηθνχ, παξνπζίαζε
ηειηθή αμηνιφγεζε, ζχλδεζε κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά
θαη ζπλεξγαζία κε θνξείο. Παξνπζηάδεηαη δε κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα κπνξεί λα
εθαξκνζηεί θαηά πεξίπησζε, ηφζν ζηηο κηθξέο φζν θαη ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηνπ
Γεκνηηθνχ.
θνπόο ηεο ελόηεηαο είλαη:
 Ζ αλαγλψξηζε ησλ ελλνηψλ: παξάδνζε, ιατθή παξάδνζε, ιατθφο πνιηηηζκφο
 Ζ αλαγλψξηζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπληζηνχλ έλα πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα κε
πεξηερφκελν ηε ιατθή παξάδνζε
 Ζ εμνηθείσζε κε ηηο κεζνδνινγίεο πξνζέγγηζεο πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ κε
αλαθνξά ζην ιατθφ πνιηηηζκφ

Δπηδησθόκελα απνηειέζκαηα
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ηεο ελφηεηαο ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα είλαη ζε ζέζε:
 Να αλαγλσξίδεη ηε ζεκαηνινγία πνπ εκπίπηεη ζην θάζκα ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ
 Να θαηαλνεί ηε δνκή πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζέκα ην ιατθφ πνιηηηζκφ
 Να εθαξκφδεη αλάινγα πξνγξάκκαηα ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλδέζεηο κε ην
Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα
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 Να δνκεί δηθά ηνπ πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα κε θαηεχζπλζε ηε γλσξηκία ηνπ καζεηή
κε ζηνηρεία ηεο ιατθήο ηνπ παξάδνζεο.

Θεσξεηηθέο αλαθνξέο γηα ηελ έλλνηα ηεο ιατθήο παξάδνζεο
Γηαρξνληθά ζέκαηα φπσο ε αγάπε, ν γάκνο, ν ρσξηζκφο, ε μεληηηά, ν ζάλαηνο, ε θχζε,
ε ιατθή αξρηηεθηνληθή, ην λαλνχξηζκα, ηα επαγγέικαηα, νη ελδπκαζίεο, ηα εξγαιεία,
αιιά θαη ηα παξακχζηα, ηα ηξαγνχδηα, νη ρνξνί, νη ζπληαγέο, νη ζπλήζεηεο, νη ηξφπνη
θαιιηέξγεηαο ηεο γεο, ε ιατθή ηαηξηθή, νη δνμαζίεο, νη παξνηκίεο, ηα παηρλίδηα, ε
ιατθή ρεηξνηερλία, απνηεινχλ άμνλεο κειέηεο θαη ζηε ζεκεξηλή επνρή, φπσο θαη
ζηελ παιαηφηεξε. Ζ θάζε γεληά, ε θάζε θνηλσλία ζέηεη ηνπο δηθνχο ηεο
πξνβιεκαηηζκνχο, ηα δηθά ηεο «ζέισ», ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηεο αλάγθεο, θαη θάζε
θνξά ε πξνεγνχκελε γεληά γίλεηαη έλα ζθαινπάηη γηα ηελ επφκελε. Ζ λέα γεληά έρεη
ζηε δηάζεζή ηεο γηα κειέηε απηά πνπ έρνπλ ήδε πξνεγεζεί, φηαλ θαη φπνηε ηα
ρξεηαζηεί. Σα πξνεγνχκελα ζθαινπάηηα απνηεινχλ ηελ παξάδνζε, ελψ ηα λέα
απνηεινχλ ηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία πνπ έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ ζηα παιηά. Απηή ε
δηαξθήο εμέιημε πνπ ζπληειείηαη αλάκεζα ζην παιηφ θαη ζην λέν δεκηνπξγεί θάζε
θνξά λέεο κνξθέο πνιηηηζκνχ (θφπαο, 1996; Βνγηαηδφγινπ θαη ζπλ. 1986).
Ζ παξάδνζε εκπεξηέρεη ζηνηρεία πνπ αθελφο έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηελ
θνηλσληθή νκάδα, ην δεκηνπξγφ-ιαφ θαη ην έξγν είλαη απνηέιεζκα νκαδηθήο
πξνζπάζεηαο. Γειαδή, ε πξνζπάζεηα απηή έρεη μεθηλήζεη απφ ηνλ αλψλπκν
δεκηνπξγφ θαη ζηελ πνξεία εκπινπηίζηεθε απφ ηηο νκαδηθέο εκπεηξίεο. ΄ απηήλ ηελ
πεξίπησζε αλαθεξφκαζηε ζηε ιατθή παξάδνζε θαη ην ιατθφ πνιηηηζκφ. Αθεηέξνπ ε
παξάδνζε εκπεξηέρεη ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ έλα, ηνλ
εκπλεπζκέλν, επψλπκν δεκηνπξγφ θαη ηηο αηνκηθέο εκπεηξίεο. Δδψ αλαθεξφκαζηε ζηε
ιφγηα παξάδνζε. πρλά ιφγηα θαη ιατθή παξάδνζε ζπλδηαιέγνληαη, αληιψληαο ε κηα
ζηνηρεία απφ ηελ άιιε. Σν θάζε είδνο έρεη λα πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο θαη κπνξεί λα
θαλεί ρξήζηκν θαη αμηνπνηήζηκν. Οη παιαηφηεξεο αγξνηηθέο θνηλσλίεο εξκήλεπαλ
νπζηψδε ζέκαηα κε βάζε κχζνπο θαη δνμαζίεο, εθεί επηθξαηνχζε πεξηζζφηεξν ε
ιατθή παξάδνζε. ζν ε επηζηήκε εμειίζζεηαη θαη νη άλζξσπνη αλαδεηνχλ
ηεθκεξησκέλεο απφςεηο, επηθξαηεί πεξηζζφηεξν ε ιφγηα παξάδνζε (Βνγηαηδφγινπ θαη
ζπλ., 1986).
Κάζε κνξθή θνηλσλίαο ζηελ εμειηθηηθή ηεο πνξεία, αληιεί έκπλεπζε, ηδέεο
θαη πξφηππα είηε απφ ηε ιφγηα, είηε απφ ηε ιατθή παξάδνζε, ρσξίο λα γίλεηαη πάληα
ζαθήο δηαρσξηζκφο, αθνχ ζπλαπνηεινχλ θνκκάηηα ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο θαη ε ζρέζε
ηνπο είλαη δηαιεθηηθή.
Έλα πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα πνπ δηεξεπλά ζηνηρεία ιατθνχ πνιηηηζκνχ έρεη σο
θεληξηθνχο ζηφρνπο:
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ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ξηδψλ ηεο αηνκηθήο θαη νκαδηθήο θνπιηνχξαο ησλ
καζεηψλ
ηνλ νξηζκφ ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο αιιά θαη ηε ζε βάζνο γλσξηκία κε
ηνλ πνιηηηζκφ άιισλ ιαψλ θαη θνηλσληψλ
ηελ απνδνρή θαη ην ζεβαζκφ ηνπ άιινπ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ θέξεη
ηε γλσξηκία κε θνηλσλίεο ηνπ παξειζφληνο
ηελ αμηνπνίεζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ
κειινληηθνχ πνιίηε.

Μέζα ζηε ζεκεξηλή πνιππνιηηηζκηθή ηάμε θάζε νκάδα καζεηψλ εκθαλίδεη ηα
ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά ηεο ζηνηρεία, δειαδή ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηνλ πνιηηηζκφ ηεο θαη ηα νπνία ζπλζέηνπλ θαη ηελ πνιηηηζκηθή ηεο
ηαπηφηεηα, ρσξίο βέβαηα λα αγλννχληαη θαη νη πνιηηηζκηθέο επηδξάζεηο (Cuche,
2001). Σν ιατθφ παξακχζη, νη ζξχινη, ηα ιατθά δξψκελα, νη παξνηκίεο, ηα ηξαγνχδηα,
θαιιηεξγνχλ ηελ έθθξαζε θαη ηε θαληαζία, ελδείθλπληαη γηα ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή
δηδαζθαιία, αιιά θαη απνηεινχλ ζεκείν «πνιηηηζκηθήο ζπλάληεζεο ησλ ιαψλ»
(Απδίθνο 1999, Μεξαθιήο, 1992). Σν θνηλφ ζεκείν «ηεο πνιηηηζκηθήο ζπλάληεζεο»
επηπιένλ, ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο απνδνρήο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο θαη πξνσζεί ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα.
Ο ιατθφο πνιηηηζκφο κπνξεί λα απνηειέζεη θνηλφ άμνλα δξάζεο θαη
έκπλεπζεο. Γηα παξάδεηγκα ζηνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο πνπ ζπλδένληαη κε ήζε θαη
έζηκα ηνπ γάκνπ, ηεο γέλλεζεο, ηεο ραξάο ή ηεο ιχπεο, φινη νη καζεηέο έρνπλ λα
θαηαζέζνπλ θάηη (βιέπε ζρεηηθά ζηελ ελφηεηα Γηαπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο).
ηε ζεκεξηλή επνρή, φπσο πξνηείλεηαη θαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ην
«Νέν ρνιείν», έλαο απφ ηνπο δείθηεο πνιηηηζκνχ είλαη θαη ε ζρέζε κε ην παξειζόλ.
Απηή φκσο δελ είλαη κία ζρέζε ζηαηηθή, «ε θαιιηηερληθή έθθξαζε ησλ καζεηψλ
βξίζθεηαη ζε δηαξθή θαη γφληκν δηάινγν κε ηηο παξαδνζηαθέο ηέρλεο θαη ηελ
πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά» (Π.Η. Πεδίν Πνιηηηζκφο-Γξαζηεξηφηεηεο Σέρλεο ζηελ
ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, 2011).
Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα κε πξνζαλαηνιηζκό ηνλ ιατθό πνιηηηζκό
Σα Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζην ζεκαηηθφ πεδίν ηνπ ιατθνχ
πνιηηηζκνχ είλαη πνηθίια. Απφ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηα
πξνγξάκκαηα κε γεληθφηεξν ζέκα «ν ηφπνο κνπ ή ην ρσξηφ κνπ» φπνπ εκπιέθεηαη θαη
ε ζεκαηηθή ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη ιανγξαθίαο θαη δηεξεπλνχληαη ζέκαηα φπσο ηα
παξαδνζηαθά εξγαιεία, ηα επαγγέικαηα θαη νη θαζεκεξηλέο αζρνιίεο, νη ελδπκαζίεο,
ηα παηρλίδηα, ηα παξακχζηα, ν γάκνο, νη ρνξνί, ε κνπζηθή.
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Δλδεηθηηθή κέζνδνο πξνζέγγηζεο ηέηνησλ ζεκάησλ, εθηφο ηεο βηβιηνγξαθηθήο
κειέηεο, είλαη ε επηηφπηα ιανγξαθηθή έξεπλα, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε
βησκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ εξεπλεηψλ-καζεηψλ. Οη καζεηέο εληάζζνληαη ελεξγά ζε
απηφ πνπ κειεηνχλ θαη ην εθηηκνχλ θαιχηεξα. ε κία ηέηνηα έξεπλα δξάζεο πνπ
απνκαθξχλεη ηνλ εξεπλεηή απφ ηε ιανγξαθία «ηεο πνιπζξφλαο», ην νπνηνδήπνηε λέν
ζηνηρείν πνπ θαηαγξάθεηαη, ζπγθξίλεηαη κε ην ήδε ππάξρνλ. πλήζσο ζε ηέηνηα
έξεπλα νη καζεηέο-εξεπλεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε εθδειψζεηο, ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο
θαη πιηθφ, φπσο θσηνγξαθίεο, γισζζηθφ θαη ερεηηθφ πιηθφ, ζρέδηα, παξαδνζηαθή
κνπζηθή. Έλα ρξήζηκν εξγαιείν ηεο επηηφπηαο έξεπλαο είλαη ην εξσηεκαηνιφγην
(Βαξβνχλεο, 1994).
Δπηπξφζζεηα, νη πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο πνπ κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ είλαη
πνηθίιεο. πλήζσο ζπλδένληαη κε επηζθέςεηο ζε ιανγξαθηθά κνπζεία θαη ζπιινγέο,
ζε ηζηνξηθφ κνπζείν, θαζψο θαη ζε ηνπηθνχο πνιηηηζηηθνχο θνξείο. Αλ πξνβιέπνληαη
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο ρψξνπο απηνχο, θαιφ είλαη λα πεξηιακβάλεηαη ε
παξαθνινχζεζή ηνπο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πνιηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο, αθνχ ν
εθπαηδεπηηθφο ελεκεξσζεί πξψηα γηα ην πεξηερφκελφ ηνπο.
Αιιηψο, πξνηείλεηαη ν εθπαηδεπηηθφο λα ζρεδηάζεη ηηο επηζθέςεηο σο κέξνο
ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ πνιηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο, εηνηκάδνληαο, αλ ην
θξίλεη απαξαίηεην, θχιια εξγαζίαο. Καιφ είλαη επίζεο, λα δαλείδνληαη ζρεηηθέο
κνπζεηνζθεπέο θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (βιέπε ζρεηηθή ελφηεηα). Δπίζεο, κηα
δηαδξνκή, φπσο απφ ην ζρνιείν κέρξη ηελ πιαηεία ή νπνηαδήπνηε επίζθεςε απφ ηελ
νπνία πξνθχπηνπλ αλαθνξέο ζε πνιηηηζηηθά δξψκελα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε κηα
γηαγηά πνπ «θεληά» ην ςσκί ηνπ γάκνπ, ή ζε έλα εξγαζηήξη αγγεηνπιάζηε, ε
θαηαγξαθή ελφο παξακπζηνχ ή ηξαγνπδηνχ, ε ζπλέληεπμε απφ θάπνηνλ κεγαιχηεξν,
απνηεινχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ ζρεδηαζκνχ κηαο πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο.
ε θάζε ζρεδηαζκφ πνιηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ επηθεληξψλεηαη ζε φςεηο
ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε:
α) λα κε κείλεη ζηε γξαθηθφηεηα θαη ζε κηα θνιθινξηθή αλαβίσζε ελφο εζίκνπ ή
δξψκελνπ, απνθνκκέλνπ απφ ηελ ηζηνξηθφηεηά ηνπ, ηελ εξκελεία ηνπ θαη ηελ
θνηλσληθή ηνπ δηάζηαζε. Οη ηπρφλ αλαβηψζεηο θαιφ είλαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ
ηνπηθή παξάδνζε, ρσξίο επηλνήζεηο, πξνζζήθεο ή αιιαγέο .5

5

Ζ δηάθξηζε ηνπ θνιθινξηζκνχ θαη ηεο παξάδνζεο δίλεηαη εχζηνρα απφ ην Μεξαθιή: «Ζ ηάζε ηνπ
αλζξψπνπ πξνο ηε «ιαηξεία» ηνπ παξειζφληνο είλαη ηφζν δηαδεδνκέλε ψζηε, φηαλ ην παιαηφ
αληηθείκελν δελ ππάξρεη πηα, ε επηλνεηηθφηεηά καο θαηαθεχγεη ζηε ιχζε ηεο θαηαζθεπήο ελφο
θαηλνχξηνπ, κηαο απνκίκεζήο ηνπ: ελφο ζπκβφινπ ηνπ. Καη φηαλ ην έζηκν δελ ππάξρεη πηα,
θαηαζθεπάδεηαη κηα απνκίκεζή ηνπ […] ηε βηνκεραλνπνίεζε απηή βξίζθεηαη ην πξφβιεκα θαη, φπσο
ζπλεζίδνπκε λα ιέκε, ν θίλδπλνο πνπ γελλάεη ν θνιθινξηζκφο. Δίλαη ην πξφβιεκα ηεο λφζεπζεο ηνπ
γλήζηνπ παξαδνζηαθνχ ιατθνχ αληηθεηκέλνπ» (Μεξαθιήο 1989: 118-119)
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β) λα κελ πεξηνξίδεηαη ζε κηα εμηδαληθεπκέλε εηθφλα ηεο δσήο ζην ρσξηφ ή ζε
παξειζφληα ρξφλν, αιιά λα πξνηξέπεη ηα παηδηά λα ζπζρεηίζνπλ ην ζέκα ηνπο κε ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο, ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο
ζπλζήθεο.
ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ελδεηθηηθή πξνζέγγηζε Πνιηηηζηηθνχ
Πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Ο ηόπνο κνπ ζην ρζεο θαη ζην ζήκεξα», δηακνξθσκέλν ηφζν
γηα ηηο ειηθίεο ησλ πξψησλ ρξφλσλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (Νεπηαγσγείν, Α΄θαη
Β΄ δεκνηηθνχ), φζν θαη γηα ηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο.
Παξνπζίαζε δηακνξθσκέλνπ Πνιηηηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο κε άμνλα ην ιατθό
πνιηηηζκό
Σν ζέκα «Ο ηόπνο κνπ ζην ρζεο θαη ζην ζήκεξα» έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαη
πξαγκαηνπνηείηαη ζαλ Πνιηηηζηηθφ Πξφγξακκα, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. πλήζσο επηιέγεηαη απφ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, είηε κε αθνξκή θάπνηα ζρεηηθή ελφηεηα, π.ρ. ζηε Γιψζζα, ηε
Μειέηε Πεξηβάιινληνο, ηελ Ηζηνξία ή ηα Θξεζθεπηηθά, είηε κεηά απφ θάπνην
πεξηζηαζηαθφ γεγνλφο, φπσο κία ηνπηθή εθδήισζε ή έθζεζε ιανγξαθηθνχ
πεξηερνκέλνπ, νπφηε ελεξγνπνηείηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ.
Γηαζηάζεηο: ηζηνξηθή αλαδξνκή, πεξηβαιινληηθέο θαη νηθηζηηθέο ζπλζήθεο
δηαβίσζεο, κλεκεία, επαγγέικαηα, θαη αζρνιίεο ηνπηθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηάιατθή παξάδνζε, ηνπσλχκηα, ηξφπνο δσήο θαη ζρέζεηο θαηνίθσλ, άλζξσπνη θαη
ςπραγσγία, ηνπηθνί ζξχινη, ληνπηνιαιηά.
Γηάξθεηα: 6 κήλεο
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ηόρνη
Οη ζηφρνη είλαη ρσξηζκέλνη ζχκθσλα κε ηα 4 επίπεδα ηεο UNESCO: καζαίλνπκε πώο λα
καζαίλνπκε, καζαίλνπκε πώο λα ελεξγνύκε, καζαίλνπκε πώο λα ζπκβηώλνπκε κε ηνπο άιινπο,
καζαίλνπκε πώο λα ππάξρνπκε (Μ.Π.Δ., 2011)
Μηθξέο ειηθίεο
Γλσξίδνληαο θαη θαηαλνψληαο
Να γλσξίζνπλ ηελ πεξηνρή ηνπο (θπζηθφ
πεξηβάιινλ)
Να γλσξίζνπλ θαη ζπλεηδεηνπνηήζνπλ
α. ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπο
β. πψο δηαθνξνπνηνχληαη νη ζπλήζεηεο
ελφο ηφπνπ κέζα ζην ρξφλν (παιηάζήκεξα)
Να γλσξίζνπλ ηε ιατθή παξάδνζε ηνπ
ηφπνπ ηνπο (ήζε, έζηκα)
Γηεξεπλψληαο θαη εληνπίδνληαο
Να εξεπλήζνπλ θαη λα εληνπίζνπλ
ζηνηρεία πνπ ζπλδένπλ κε ηελ
πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο πεξηνρήο
ηνπο , παιηφηεξα θαη ηψξα
Να εξεπλήζνπλ θαη λα εληνπίζνπλ
ζηνηρεία γηα ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηηο
ζπλήζεηεο ησλ θαηνίθσλ παιηφηεξα θαη
ηψξα
Δπηθνηλσλψληαο θαη ζπλεξγαδφκελνη κε ηνπο
άιινπο
Να κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη, λα
εξγάδνληαη νκαδηθά θαη λα εθθξάδνληαη
δεκηνπξγηθά, αληαιιάζζνληαο απφςεηο
κέζα απφ ηε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή ηνπ
πιηθνχ, ηε ζπδήηεζε θαη ηε δεκηνπξγία
πλδένληαο κε ηε δσή
Να απνθηήζνπλ εκπεηξίεο απφ ηνλ
θφζκν ησλ ελειίθσλ, λα εθηηκήζνπλ ηε
ιατθή θιεξνλνκηά θαη λα
πξνζαλαηνιηζηνχλ δεκηνπξγηθά πξνο
ην κέιινλ

Μεγαιύηεξεο ειηθίεο
Γλσξίδνληαο θαη θαηαλνψληαο
Να γλσξίζνπλ ηελ πεξηνρή ηνπο κέζα απφ
δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσληέο ζην ρζεο θαη
ζην ζήκεξα (θπζηθφ πεξηβάιινλ-νηθηζηηθέο
ζπλήζεηεο)
Να γλσξίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ
αμία ηεο ιατθήο παξάδνζεο
Γηεξεπλψληαο θαη εληνπίδνληαο
Να εξεπλήζνπλ θαη λα εληνπίζνπλ ηα φξηα
θαη ηα ηνπσλχκηα ηεο πεξηνρήο παιηφηεξα
θαη ηψξα
Να έξζνπλ ζε επαθή, λα θαηαλνήζνπλ θαη
λα επηθνηλσλήζνπλ νη καζεηέο κε άηνκα
δηαθνξεηηθήο ειηθίαο, κε ζηνηρεία ηνπ
ιατθνχ πνιηηηζκνχ, επαγγέικαηα,
ελδπκαζίεο, ζπληαγέο θαη νπνηνδήπνηε άιιν
ζηνηρείν ζπλδέεηαη κε ηελ παξάδνζε ηνπ
ηφπνπ
Να δηεξεπλήζνπλ θαη λα εληνπίζνπλ ηηο
αξρέο θαη αμίεο ηεο ηνπηθήο θαη επξχηεξεο
θνηλσλίαο ζε ζρέζε α) κε ηηο ηζηνξηθέο,
νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη β)
κε ην παξφλ, ψζηε λα αλαπηχμνπλ θξηηηθή
ζθέςε
Δπηθνηλσλψληαο θαη ζπλεξγαδφκελνο κε ηνπο
άιινπο
Να κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη, λα
εξγάδνληαη νκαδηθά θαη λα εθθξάδνληαη
δεκηνπξγηθά, αληαιιάζζνληαο απφςεηο
κέζα απφ ηε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή ηνπ
πιηθνχ, ηε ζπδήηεζε, ηε δηαπξαγκάηεπζε
θαη ηε δεκηνπξγία
πλδένληαο κε ηε δσή
ηεξηδφκελνη ζην ζίγνπξν έδαθνο ηεο
παξάδνζεο λα εθηηκήζνπλ ην παξφλ θαη
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λα πξνζαλαηνιηζηνχλ δεκηνπξγηθά πξνο
ην κέιινλ. Έηζη, αθνχ έρνπλ γλσξίζεη
απφ θνληά ηε δσή ησλ αλζξψπσλ ηνπ
ηφπνπ ηνπο, κε ηηο αζρνιίεο ηνπο, ηα ήζε
θαη έζηκά ηνπο, αιιά θαη ηα πξνβιήκαηά
ηνπο, λα απνθηήζνπλ αλάινγεο εκπεηξίεο,
λα κάζνπλ λα εθηηκνχλ θαη λα
αμηνινγνχλ. Δπηπιένλ, λα ζπγθξίλνπλ ηνλ
ηφπν ηνπο κε άιινπο, λα κάζνπλ λα
δηαρσξίδνπλ αγξνηηθνχο κε αζηηθνχο
δήκνπο θαη ηειηθά λα ζρεκαηίδνπλ κηα
ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηε δσή ζηελ
επξχηεξε πεξηνρή ηνπο.
ηάδηα πινπνίεζεο-κεζνδνινγία
1. Δπαηζζεηνπνίεζε
Α. Σερληθή: Έλαο πεξίπαηνο ζηελ πεξηνρή κε θχιια εξγαζίαο ή θσηνγξαθηθέο κεραλέο,
θαηαγξάθνληαο ηελ θαζεκεξηλή δσή ή φ, ηη ηνπο θάλεη εληχπσζε θαη ζπλνκηιψληαο κε ηνπο
θαηνίθνπο, κπνξεί λα απνηειέζεη κηα επθαηξία γηα επαηζζεηνπνίεζε.
Β. Σερληθή: Ζ/Τ, πξνηδέθηνξαο, CD player. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα πξνβάιεη ηηο εηθφλεο πνπ
θαηαγξάθεθαλ απφ ηνλ πεξίπαην (ηνπία, ζπλήζεηεο, θηίξηα θαη φ, ηη άιιν ζεσξεί ρξήζηκν) κε ηε
ζπλνδεία κνπζηθήο, απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή.
Γ. Σερληθή: πδήηεζε. Ση είλαη απηό πνπ κόιηο είδακε από ην βίληεν ή ηηο εηθόλεο; Ση καο ζπκίδεη;
2. Καηαγξαθή δηαζηάζεσλ
Σερληθή: θαηαηγηζκφο ηδεψλ (αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηα ηνπηθά ελδηαθέξνληα θαηαγξάθνληαη νη
ηδέεο θαη νη εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Π.ρ. Όηαλ αθνύηε ηε ιέμε «ηόπνο», ηη
ζαο έξρεηαη ζην κπαιό; Ο εθπαηδεπηηθφο θαηαγξάθεη ζηνλ πίλαθα ή ζε ραξηί ηνπ κέηξνπ, είηε νη
ίδηνη νη καζεηέο ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο, θαηαγξάθνπλ ζε απηνθφιιεηα ραξηάθηα θαη ηα θνιινχλ
νη ίδηνη).
Απφ ηνλ θαηαηγηζκφ πξνθχπηνπλ ηα ππνζέκαηα, φπσο: θηίξηα, κλεκεία, ήζε θαη έζηκα,
επαγγέικαηα - αζρνιίεο, ηνπηθνί ζξχινη, παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, εθθιεζίεο-μσθιήζηα, ηνπηθνί
ρνξνί θαη άιια.
3. Υσξηζκόο ζε νκάδεο
Ο ρσξηζκφο ζε νκάδεο γίλεηαη αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο πνπ ε θάζε νκάδα έρεη
επηιέμεη λα κειεηήζεη θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη.
Μηθξέο ειηθίεο
Οη κηθξνί καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο κε
παηρλίδηα ζρεηηθά κε ηελ ειηθία ηνπο. Γηα
παξάδεηγκα, ν ρσξηζκφο κπνξεί λα γίλεη κε ην

Μεγαιύηεξεο ειηθίεο
Οη κεγαιχηεξνη καζεηέο ρσξίδνληαη κε
παηρλίδηα πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ ειηθία ηνπο
θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Έλα ηέηνην
παηρλίδη είλαη ην παηρλίδη ησλ παδι παιηώλ
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«παηρλίδη κε ηα παξακύζηα».
Δπηιέγνληαη εηθφλεο απφ θάπνηα γλσζηά ιατθά
παξακχζηα πνπ έρνπκε επεμεξγαζηεί ζηελ ηάμε,
αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ θαη ηηο
νκάδεο πνπ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε, φπσο «ε
καξκαξσκέλε αξρνληνπνχια» ή «νη δψδεθα
κήλεο» θ.ά. (θνίηα πην θάησ ελδεηθηηθή
ιανγξαθηθή βηβιηνγξαθία).
Θα κπνξνχζε βνεζεηηθά, νη θάξηεο λα έρνπλ θαη ηα
αλάινγα ρξψκαηα, δειαδή, θάζε παξακχζη θαη ην
δηθφ ηνπ ρξψκα. Ο εθπαηδεπηηθφο ηηο αθήλεη ζην
πάησκα θαη θαιεί ηνπο καζεηέο λα πάξνπλ απφ κία
θάξηα. Σα παηδηά πνπ θξαηνχλ εηθφλεο απφ ην ίδην
παξακχζη απνηεινχλ θαη ηε κία απφ ηηο νκάδεο

θσηνγξαθηώλ ή θαξη πνζηάι κε εηθφλεο απφ
ηελ πεξηνρή πνπ ζα κειεηήζνπλ.
Ο εθπαηδεπηηθφο, αλάινγα κε ηηο νκάδεο πνπ
ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη θαη ηνλ αξηζκφ ησλ
καζεηψλ ηνπ, θφβεη ζε κεγάια θνκκάηηα ηε
θσηνγξαθία ή ηελ θάξηα (π.ρ. ζηα ηέζζεξα)
θαη θαιεί ηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ απφ έλα
θνκκάηη.
Μεηά νη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ νκάδεο,
ελψλνληαο ηα θνκκάηηα ηνπ παδι. Βνεζεηηθά
ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη ηαπηφρξνλε
πξνβνιή ή αλάξηεζε ζε ραξηφλη ησλ
θσηνγξαθηψλ ή θαξηψλ.

4. Έξεπλα θαη ζπιινγή πιηθνύ
Ζ θάζε νκάδα απνθαζίδεη ην ππνζέκα πνπ ζα κειεηήζεη. Κάλνπλ έλα «ζπκβφιαην» κεηαμχ ηνπο
γηα ην πψο ζα δνπιέςνπλ θαη δεκηνπξγνχλ έλα ρξνλνδηάγξακκα. Καζνξίδνπλ ηελ πξψηε θνηλή
ζπδήηεζε-παξνπζίαζε πνπ ζα έρνπλ ζε επίπεδν νινκέιεηαο γηα ηελ πνξεία ηνπο, ε νπνία ζα έρεη
θαη ην ξφιν ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. Κξαηνχλ φ,ηη πήγε θαιά, αιιάδνπλ πνξεία ζε φ,ηη δελ
«πξνρσξάεη» θαη μεθεχγεη απφ ηνπο ζηφρνπο. Κπξίσο ζηηο κηθξέο ειηθίεο, ν ζπληνληζηηθφο ξφινο
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη θαζνξηζηηθφο. ε κεγαιχηεξεο ειηθίεο ζπληνληζηήο κπνξεί λα είλαη θαη
έλαο καζεηήο.
Δλδεηθηηθό ππνζέκα κειέηεο: ηνπηθή ιατθή παξάδνζε (νκάδα Γ΄)
Μηθξέο ειηθίεο

Μεγαιύηεξεο ειηθίεο

Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

πγθέληξσζε θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ θαη παιηψλ
αληηθεηκέλσλ

Βηβιηνγξαθηθή θαη δηθηπνγξαθηθή έξεπλα

Δπίζθεςε γηαγηάο ή παππνχ ζην ζρνιείν θαη δηήγεζε
παιηψλ ηνπηθψλ ηζηνξηψλ

(Aηιαο ηεο Διιεληθήο Λανγξαθίαο:
http://kentrolaografias.gr/files/pdf/ekpaide
ush/keel-atlas-all.pdf)

Δπίδεημε παξαδνζηαθήο ζπληαγήο κε ζπκκεηνρή ησλ
καζεηψλ
(http://agro.in.gr/recipes/)
Παξνπζίαζε ηνπηθήο θνξεζηάο
Δπίζθεςε ζην ιανγξαθηθφ κνπζείν ηεο πεξηνρήο ή
θάπνηαο άιιεο αλ δελ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή κεηά απφ
ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηνπο ππεχζπλνπο,
ζε επηιεγκέλα εθζέκαηα θαη ζπιινγέο (βιέπε ζρεηηθή
ελφηεηα).

(http://agro.in.gr/tradition/)

Οη καζεηέο θσηνγξαθίδνπλ ν,ηηδήπνηε
ζρεηηθφ κε ηελ παξάδνζε ηνπ ηφπνπ ηνπο
πνπ ζεσξνχλ φηη ηαηξηάδεη κε ην ζέκα
κειέηεο ηνπο. Σαπηφρξνλα
ζπγθεληξψλνπλ θαη ην αληίζηνηρν
ππάξρνλ πιηθφ.
Παξαδνζηαθέο ζπληαγέο
Παξνπζίαζε ηνπηθήο θνξεζηάο
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(Δπνπηεπφκελνη νξγαληζκνί θαη θνξείο Τπ. Πν.:
http://www.yppo.gr/5/g5410.jsp)
Δπίζθεςε ζε ηζηνξηθά/παξαδνζηαθά
θηίξηα/ζπίηηα/κλεκεία ηεο πεξηνρήο

(http://www.dancepandect.gr/pds_portal_gr/index.php?optio
n=com_content&view=article&id=61&Ite
mid=66)
Υνξεπηηθέο πεξηζηάζεηο
(http://www.dancepandect.gr/pds_portal_gr/index.php?optio
n=com_content&view=article&id=52&Ite
mid=50 παλεγχξηα, γάκνη θαη
νηθνγελεηαθά γιέληηα, θαθελεία, γηνξηέο)
πληάζζνπλ εξσηεκαηνιφγηα σο πξνο ηηο
ζπλήζεηεο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα θαη ηα
δίλνπλ ζε άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο.
Έζηκα απφ θάζε γσληά ηεο Διιάδαο:
(http://www.forthnet.gr/templates/newsPo
sting.aspx?p=144000)
Παίξλνπλ ζπλεληεχμεηο απφ ην δήκαξρν ή
άηνκα ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζηηθνχ θνξέα.
Καηαγξάθνπλ καξηπξίεο θαηνίθσλ,
ζπγθεληξψλνπλ ηπρφλ ερεηηθφ ή έληππν
πιηθφ (π.ρ. αλαδξνκέο θαη κλήκεο απφ ην
Αγξίλην:
http://www.epoxi.gr/memories.htm)
Πξαγκαηνπνηνχλ επίζθεςε ζε
ιανγξαθηθφ κνπζείν ηεο πεξηνρήο ή
θάπνηαο άιιεο αλ δελ ππάξρεη ζηελ
πεξηνρή.
(Δπνπηεπφκελνη νξγαληζκνί θαη θνξείο
Τπ. Πν.: http://www.yppo.gr/5/g5410.jsp)
Δπίζθεςε ζε ηζηνξηθά/παξαδνζηαθά
θηίξηα/ζπίηηα/κλεκεία ηεο πεξηνρήο
Αθηέξσκα ζηνπο παξαδνζηαθνχο
νηθηζκνχο:
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articl
es_kathcommon_2_07/01/2009_1288018

5. Μειέηε θαη εξκελεία ηνπ πιηθνύ-Γηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε
Οη νκάδεο ζηελ πξψηε θνηλή ζπλάληεζε πνπ έρνπλ πξνθαζνξίζεη παξνπζηάδνπλ ην πιηθφ πνπ
ζπλέιεμαλ. Σν κειεηνχλ θαη αλ δνπλ φηη θάηη δελ ηνπο ηαηξηάδεη, ην ηξνπνπνηνχλ. ηελ παξαπάλσ
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νκάδα πνπ παξνπζηάζακε γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο δηαπίζησζαλ φηη ε επίζθεςε κηαο
ειηθησκέλεο θπξίαο ζηελ ηάμε γηα ηελ επίδεημε κηαο ζπληαγήο δελ ήηαλ εθηθηή. Άιιαμαλ ινηπφλ
ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ θαη ε νκάδα επηζθέθηεθε ηε ζπγθεθξηκέλε θπξία ζην ζπίηη ηεο έλα άββαην
πξσί, φπνπ βηληενζθνπήζεθε θηφιαο ε επίδεημε γηα λα ηελ παξνπζηάζνπλ ζην ηέινο ζηελ
νινκέιεηα.
ηελ ηειηθή ζπλάληεζή ηνπο δηαζηαπξψλνπλ ζηνηρεία, εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηνπο
αξρηθνχο ζηφρνπο θαη απνθαζίδνπλ ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ έξγνπ ηνπο.
εκείσζε: νη δξαζηεξηφηεηεο θξνληίδνπκε λα είλαη αιιειέλδεηεο, ε κία λα νδεγεί ζηελ άιιε. Αλ
είλαη απνζπαζκαηηθέο, ρσξίο εζσηεξηθφ ζχλδεζκν, δελ επηηεινχλ ηνπο ζηφρνπο ελφο πνιηηηζηηθνχ
πξνγξάκκαηνο
6. Παξνπζίαζε
Ζ παξνπζίαζε κπνξεί λα γίλεη ζε επίπεδν ηάμεο, ζρνιείνπ, θνηλφηεηαο/δήκνπ
Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη φιεο ή θάπνηεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ.
Θα πξέπεη λα πξνεγεζεί απφθαζε γηα ην ηη ζα πεξηιακβάλνπλ, ζε πνηνπο ζα απεπζχλνληαη θαη
ζρεδηαζκφο ηνπο απφ ηηο νκάδεο ησλ παηδηψλ, ζε φια ηνπο ηα ζηάδηα π.ρ. ζχληαμε θαη ζπγγξαθή
πξνζθιήζεσλ, ιεδάληεο, ζέζε ησλ αληηθεηκέλσλ πξνο έθζεζε θαη άιια παξφκνηα.
Μηθξέο ειηθίεο
Έθζεζε δσγξαθηθήο ή/θαη θσηνγξαθίαο ηνπίσλ.
Θεαηξηθφ δξψκελν
Μνπζηθνρνξεπηηθή παξάζηαζε
Γεκηνπξγία, εηθνλνγξάθεζε θαη βηβιηνδεζία δηθνχ
ηνπο κπζνπιαζηηθνχ θεηκέλνπ, πνπ λα ζηεξίδεηαη ζηα
ιατθά παξακχζηα.
Παξνπζίαζε εζίκσλ, παξακπζηψλ, θαη άιινπ πιηθνχ
πνπ ζπιιέρζεθε
χλζεζε ζε ζεαηξηθφ δξψκελν ή/θαη ζε απηνζρέδην
βηβιίν ησλ παξακπζηψλ, ηξαγνπδηψλ, παξνηκηψλ,
αθεγήζεσλ θιπ. πνπ ζπλέιεμαλ.
Αλαβίσζε εζίκσλ, κε κία ηδηαίηεξε πξνζνρή λα κελ
εθπέζεη ζε θνιθινξηθή αλαπαξάζηαζε, φπσο
αλαθέξζεθε πην πάλσ.

Μεγαιύηεξεο ειηθίεο
Γεκηνπξγία έληππνπ πιηθνχ, πνηήκαηα
ζρεηηθά, CD/DVD
Νηνθηκαληέξ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ
καζεηψλ θαηά ηε ζπιινγή ηνπ πιηθνχ
Έθζεζε δσγξαθηθήο ή/θαη θσηνγξαθίαο
ηνπίσλ.
Θεαηξηθφ δξψκελν
χλζεζε ζε ζεαηξηθφ δξψκελν ή/θαη ζε
απηνζρέδην βηβιίν ησλ παξακπζηψλ,
καξηπξηψλ, ηξαγνπδηψλ, παξνηκηψλ,
αθεγήζεσλ θιπ. πνπ ζπλέιεμαλ.
Αλαβίσζε εζίκσλ
Παξαδνζηαθνί ρνξνί
Αλάγιπθνη ράξηεο ηεο πεξηνρήο παιηά θαη
ηψξα
Γεκηνπξγία/αλαλέσζε ηζηνζειίδαο

7. Σειηθή αμηνιόγεζε
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Μηθξέο ειηθίεο
Ο εθπαηδεπηηθφο κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ δηαπηζηψλεη
αλ πξάγκαηη έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη.
Απφ ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία ησλ καζεηψλ ζε
πξνζσπηθφ θαη νκαδηθφ επίπεδν.

Μεγαιύηεξεο ειηθίεο
Δξσηήζεηο
Δξσηεκαηνιφγην (έρεη δνζεί ζηελ αξρή
θαη δίλεηαη θαη ζην ηέινο)
Απφ ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία ησλ
καζεηψλ

Πεδία ζύλδεζεο κε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα (ελδεηθηηθή ζύλδεζε κε ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα)
Μηθξέο ειηθίεο

Μεγαιύηεξεο ειηθίεο

ην Νεπηαγσγείν ην Πνιηηηζηηθφ Πξφγξακκα κπνξεί
λα απνηειέζεη ηκήκα ηεο θαζεκεξηλήο δηδαθηηθήο,
ιφγσ ηεο επειημίαο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο

Σν πξφγξακκα δνπιεχεηαη κέζα ζην
σξάξην ηεο επέιηθηεο δψλεο θαη
δηαζεκαηηθά αλάινγα κε ηελ ηάμε,
ζπλδέεηαη ελδεηθηηθά κε ηα αθφινπζα
καζήκαηα.

ύλδεζε κε νδεγό Νεπηαγσγνύ:
Ο ηφπνο κνπ (πφιε – ρσξηφ): (ηζηνξία,
παξαδόζεηο, αζρνιίεο θαηνίθσλ θ.ά. θεθάιαην
10, ζει. 254-265) (Αξβαληηαληψλε, 2010).
Λανγξαθία : ζει. ζει. 174-175, 266-269 θαη
θεθάιαην 11.1
Γιψζζα: Καηαγξαθή εκπεηξηψλ- ηζηνξίεο-νλνκαζίεο
αληηθεηκέλσλ-παξαδφζεηο, παξνηκίεο. Γηήγεζε
Α΄Γεκνηηθνύ:
Παξαδνζηαθά επαγγέικαηα: Αλζνιφγην
Λνγνηερληθψλ Κεηκέλσλ Α & Β ηάμεσλ/
βηβιίν δαζθάινπ, ζει. 18, 22
Ήζε θαη έζηκα: Γιψζζα ηεπρ.1 & 2/
Αλζνιφγην Λνγνη. Κεηκέλσλ Α & Β ηάμεσλ
ζει. 42, 51-52 / βηβιίν δαζθάινπ ζει. 23, 24,
25, 46, 47,4 8, 60
Β΄Γεκνηηθνύ:
Ο ηφπνο κνπ: ελφηεηα 17.3
Λανγξαθία: ελφηεηα 4, 5, 8, 12,13, 16.6/
Αλζνιφγην Λνγνη. Κεηκέλσλ Α & Β ηάμεσλ
ζει.42, 51-52, 111-115/ δαζθάινπ ζει. 23, 24,
39, 40, 46
Δπαγγέικαηα: ελφηεηα 20/ Αλζνιφγην

(Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί αλάινγα θαη ηα
δηαζέζηκα πηζηνπνηεκέλα εθπαηδεπηηθά
ινγηζκηθά ζε on line κνξθή γηα ην
δεκνηηθφ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:
http://ts.sch.gr/software/dimotiko)
Γιψζζα: Υξεζηκνπνίεζε πνιιψλ
θεηκεληθψλ εηδψλ φπσο αθήγεζε,
πεξηγξαθή, ιεδάληα, ράξηεο θαη
ζρεδηαγξάκκαηα, νδεγίεο, ιίζηεο. χληαμε
εξσηεκαηνινγίσλ, θαηαγξαθή πιηθνχ,
ηνπηθνί κχζνη θαη παξαδφζεηο.
(αλάγλσζε- θαηαλφεζε-αμηνπνίεζε,
θαζψο θαη ρξήζε -γξαθή) Δμάζθεζε ζηνλ
πξνθνξηθφ ιφγν θαη ηεθκεξίσζε
απφςεσλ.
Γ΄Γεκνηηθνύ:
Ο ηφπνο κνπ: Αλζνιφγην
Λνγνηερληθψλ Κεηκέλσλ Γ & Γ
ζει. 89-91
Γεηηνληά: ηεπρ.1, ζει 40 /βηβιίν
δαζθάινπ ζει. 30
Αξραηνινγηθνί ηφπνη: Αλζνιφγην
Λνγνηερληθψλ Κεηκέλσλ Γ & Γ
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Λνγνηερληθψλ Κεηκέλσλ Α & Β ηάμεσλ
/βηβιίν δαζθάινπ ζει. 18, 22)
Μαζεκαηηθά: Έλλνηα ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπζπγθξίζεηο-ηαμηλνκήζεηο αληηθεηκέλσλ-γεσκεηξηθά
κνηίβα (αλαπαξαγσγή απφ παξαδνζηαθά ζρέδηα, π.ρ.
ηνπηθήο θνξεζηάο)
Α΄Γεκνηηθνύ:
Ο ηφπνο κνπ: θεθάιαην19/ βηβιίν
δαζθάινπ ζει. 161, 162
Β΄Γεκνηηθνύ:
Ο ηφπνο κνπ: θεθάιαην26, 51, 53
Λανγξαθία: θεθάιαην31, 39, 40
Δπαγγέικαηα: θεθάιαην26, 31
Γξφκνη: θεθάιαην 1
Μειέηε Πεξηβάιινληνο: Γεσγξαθία θαη Ηζηνξία ηνπ
ηφπνπ, ήζε θαη έζηκα
Α΄Γεκνηηθνύ:
Ο ηφπνο κνπ: ζει.110, 114-118 / βηβιίν
δαζθάινπ ζει. 64
Ζ γεηηνληά κνπ: ζει. 52-61
Λανγξαθία: ζει. 41, βηβιίν δαζθάινπ ζει.
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Δλδπκαζία ζει. 36
Β΄Γεκνηηθνύ:
Ο ηφπνο κνπ: ελφηεηα 2.8
Ζ γεηηνληά κνπ: θεθάιαην 26, 51, 53/βηβιίν
δαζθάινπ, θεθάιαην 51
Δθθιεζίεο-μσθιήζηα: ελφηεηα 2.5
Λανγξαθία: ηεπρ.1, θεθάιαην 16, 24
/η.2,θεθάιαην 31, 40, ελφηεηα 15.2,3, 15.4
Αηζζεηηθή αγσγή: αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα κέζσ ηεο
ηέρλεο θαη θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο
δσγξαθηθή, θνιιάδ, αθξφαζε κνπζηθψλ θνκκαηηψλ

ζει. 89-91
Παξαδνζηαθά κέζα ζπγθνηλσλίαο:
Γιψζζα ηεπρ. 2, ζει. 66-70/ ηεπρ.
3, ζει. 26 Ήζε θαη έζηκα: ηεχρνο 2
ζει. 7-32, 74, 76, 77/ ηεπρ.3, ζει.
64, 65, 66, 67 / βηβιίν δαζθάινπ
ζει. 50/ Αλζνιφγην Λνγνηερληθψλ
Κεηκέλσλ Γ & Γ βηβιίν δαζθάινπ
ζει. 27
Γ΄Γεκνηηθνύ:
Ο ηφπνο κνπ: ελφηεηα 16
Αξραηνινγηθνί ηφπνη: Αλζνιφγην
Λνγνηερληθψλ Κεηκέλσλ Γ & Γ
ζει. 89-91
Ήζε θαη έζηκα: ελφηεηα 8, 15 /
Αλζνιφγην Λνγνηερληθψλ
Κεηκέλσλ Γ & Γ βηβιίν δαζθάινπ
ζει. 27/ ηεπρ.1, ζει. 10-12.
Δ΄Γεκνηηθνύ:
Ο ηφπνο κνπ: ελφηεηα 2
Ήζε θαη έζηκα: ελφηεηα 14/
Αλζνιφγην Λνγνηερληθψλ
Κεηκέλσλ Δ & Σ ηάμεσλ: Α7/ Ε
2, 3, 4, 5, 6 / Η 5)
Σ΄Γεκνηηθνύ:
Ο ηφπνο κνπ: ελφηεηα 2, 7, 8, 13,
14
Αξραηνινγηθνί ηφπνη-κλεκεία:
ελφηεηα 2, ζει. 24-27 / Αλζνιφγην
Λνγνηερληθψλ Κεηκέλσλ Δ-η
ηάμεσλ, Γ1, Θ6
Παξαδνζηαθά επαγγέικαηα:
ελφηεηα 13, ζει. 9/ ελφηεηα 7,
ζει.14-16
Ήζε θαη έζηκα: ελφηεηα 7 ζει. 2025
Μειέηε Πεξηβάιινληνο: Γεσγξαθία θαη
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Α-Σ΄Γεκνηηθνύ:
Λανγξαθία: Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α-Σ
ηάμεσλ (βηβιίν δαζθάινπ/ ρνιηθέο θαη
πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο Α – Σ ηάμεσλ
(θεθάιαηα 1-8)
Φπζηθή αγσγή: κνπζηθνθηλεηηθά δξψκελα,
παξαδνζηαθνί ρνξνί
Α- Β Γεκνηηθνύ:
Ήζε θαη έζηκα: ζει. 86, 100-101
Ο ηφπνο κνπ: βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ ζει. 12-13
Δλδπκαζία: ζει. 104

Ηζηνξία ηνπ ηφπνπ, ήζε θαη έζηκα
Γ΄Γεκνηηθνύ
Ο ηφπνο κνπ: ελφηεηα 1, θεθάιαην
3, 4 /ελφηεηα 2, θεθάιαην 1, 2,
3/ελφηεηα 7, θεθάιαην1, 3, 4 /βηβι.
δαζθάινπ ζει.157
Λανγξαθία: ελφηεηα 4, θεθάιαην
1/ελφηεηα 7, θεθάιαην 3, 4
Γ΄Γεκνηηθνύ
Ο ηφπνο κνπ: ελφηεηα 1, θεθάιαην
6, 7, 8, 9, 10 / ελφηεηα 2, θεθάιαην
2
Λανγξαθία: ελφηεηα 2 θεθάιαην 2,
3, 4
Μαζεκαηηθά: Πξνβιήκαηα κε απνζηάζεηο
ηφπσλ, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πιεζπζκνχ,
νηθνλνκηθά ζηνηρεία
Γ΄ Γεκνηηθνύ:
Αξραηνινγηθνί ρψξνη/κλεκεία:
θεθάιαην 43
Ήζε θαη έζηκα: θεθάιαην 33
Δ΄ Γεκνηηθνύ:
Αξραηνινγηθνί ρψξνη/κλεκεία:
θεθάιαην 43
Ήζε θαη έζηκα: θεθάιαην 20, 22,
33, 37
Σ΄ Γεκνηηθνύ:
Αξραηνινγηθνί ρψξνη/κλεκεία:
θεθάιαην 50
Γεσγξαθία: απεηθφληζε ηνπ ρσξηνχ
ηνπνγξαθηθά, ρσξνρξνληθά
Γ΄Γεκνηηθνύ:
Υάξηεο: θεθάιαην 1
Δ΄Γεκνηηθνύ:
Αξραηνινγηθνί ηφπνη-κλεκεία:
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θεθάιαην 5, 28
Υάξηεο: θεθάιαην 1
η΄Γεκνηηθνύ:
Ο ηφπνο κνπ: θεθάιαην5 / βηβιίν
δαζθάινπ ζει. 25, 26, 27
Ηζηνξία: Αλαδήηεζε ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ
πεξηνρήο, ζχλδεζε κε δηδαθηέα χιε
Γ΄Γεκνηηθνύ:
Ο ηφπνο κνπ: θεθάιαην 43
Αξραηνινγηθνί ηφπνη-κλεκεία:
θεθάιαην 23, 42 / βηβιίν
δαζθάινπ, ζει. 71-74
E΄Γεκνηηθνύ:
Ο ηφπνο κνπ: βηβιίν δαζθάινπ,
ζει. 23-26
Αξραηνινγηθνί ηφπνη-κλεκεία:
βηβιίν δαζθάινπ, ζει. 28, 29, 30
Παλεγχξηα-γηνξηέο: Ηζηνξία Δ,
θεθάιαην 11
Θξεζθεπηηθά: Ξσθιήζηα ηεο πεξηνρήο,
ηνπηθνί άγηνη, παλεγχξηα, ζξεζθεπηηθέο
γηνξηέο
Γ΄Γεκνηηθνύ:
Ζ γεηηνληά κνπ Θξεζθεπηηθά Γ
ελφηεηα 25, 27, 28, 35-39/ βηβιίν
δαζθάινπ ζει. 10, 11, 12
Γ΄Γεκνηηθνύ:
Δθθιεζίεο-μσθιήζηα: θεθάιαην Γ,
ελφηεηα 21, 22, 23, 24
Θξεζθεπηηθέο γηνξηέο-Άγηνη:
ελφηεηα 13, 18, 53, 55
Δ΄Γεκνηηθνύ:
Δθθιεζίεο-μσθιήζηα: θεθάιαην Γ΄
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8
Σ΄ Γεκνηηθνύ:
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Δθθιεζίεο-μσθιήζηα: ελφηεηα 3033
Φπζηθέο Δπηζηήκεο:
Σ΄Γεκνηηθνύ:
Αξραηνινγηθνί ηφπνη-κλεκεία:
ζειίδα 117
Σ.Π.Δ: πιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ην
δηαδίθηπν, ζπγθέληξσζε θσηνγξαθηψλ,
ελεκέξσζε ηζηνζειίδαο
Αηζζεηηθή αγσγή: αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα
κέζσ θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ,
φπσο δσγξαθηθή, ηχπσκα, αθξφαζε
κνπζηθψλ θνκκαηηψλ
Γ΄Γεκνηηθνύ:
Δηθαζηηθά Γ-Γ ηάμεσλ: βηβιίν
καζεηή –δαζθάινπ, ελφηεηα Β
Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α-Σ
ηάμεσλ: βηβιίν δαζθάινπ ζει.22,
23, 24, 25, 26, 120, 137, 158, 159)
Μνπζηθή Γ-Γ: θεθάιαην13
ρνιηθέο θαη πνιηηηζηηθέο
εθδειψζεηο Α-Σ ηάμεσλ:
θεθάιαην 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Θεαηξηθή Αγσγή Δ & Σ ηάμεσλ:
πξνηάζεηο γηα ηηο ηάμεηο Α – Γ/
βηβιίν δαζθάινπ, ζει. 35
Γ΄Γεκνηηθνύ:
Αξραηνινγηθνί ηφπνη-κλεκεία:
Δηθαζηηθά Γ-Γ ηάμεσλ: βηβιίν
δαζθάινπ ελφηεηα Β
Ήζε θαη έζηκα: Μνπζηθή Γ-Γ
ηάμεσλ θεθάιαην 25
Δ΄Γεκνηηθνύ:
Ήζε θαη έζηκα: Μνπζηθή
θεθάιαην 12
ρνιηθέο θαη Πνιηηηζηηθέο
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εθδειψζεηο Α – Σ ηάμεσλ:
θεθάιαην 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Φπζηθή αγσγή: κνπζηθνθηλεηηθά
δξψκελα, παξαδνζηαθνί ρνξνί
Τιηθό
Φσηνγξαθηθφ πιηθφ, ρξεζηκνπνίεζε κνπζεηνζθεπψλ, έληππν πιηθφ, ηχπνο, παξαδνζηαθά
αληηθείκελα, εξγαιεία, θνξεζηέο, αθνχζκαηα
πλεξγαζία κε θνξείο-άηνκα
Σνπηθή απηνδηνίθεζε
Πνιηηηζηηθνί χιινγνη
Σνπηθέο εθεκεξίδεο
χιινγνο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ
Λανγξαθηθά κνπζεία/εθζέζεηο,
Καζεκεξηλνί άλζξσπνη ηεο πεξηνρήο
Δλδεηθηηθή Λανγξαθηθή Βηβιηνγξαθία:
Αθαδεκία Αζελψλ: Κέληξνπ Έξεπλαο ηεο Διιεληθήο Λανγξαθίαο
http://www.academyofathens.gr/ecportal.asp?id=731&nt=18&lang=1
Διιεληθή Λανγξαθηθή Δηαηξία: ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
2008-2010:http://www.laographiki.gr/el/bibliography.html
Μέγαο, Γ. Α. (2001). Διιεληθέο γηνξηέο θαη έζηκα ηεο ιατθήο ιαηξείαο. Αζήλα: Δζηία
Νηεθάζηξν, Μ. (1994). Λατθή Σέρλε. Αζήλα: Κέδξνο
Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (2001): Λατθφο πνιηηηζκφο: http://www.pischools.gr/download/programs/EuZin/books/DiathEkpYliko.pdf
Παπαλησλίνπ, Η. (2000). Ζ ειιεληθή ελδπκαζία. Αζήλα: Δκπνξηθή Σξάπεδα
Παξαδνζηαθνί ρνξνί: http://www.dancepandect.gr/pds_portal_gr/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=84
Λατθά Παξακχζηα:
Καθαληάξεο, Κ. (2005). Διιεληθά ιατθά παξακύζηα, ηφκνη 2. Αζήλα: Πνηακφο. (Σν έξγν
απηφ βαζίδεηαη ελ πνιινίο ζηελ θαηαγξαθή παξακπζηψλ πνπ επηρείξεζε ν Γηψξγνο Ησάλλνπ
ζην: Παξακύζηα ηνπ ιανύ καο. Αζήλα: Δζηία, 1987)
Αλζνπνχινπ-Καξπψηε, Β. (2004). Παξακύζηα ηνπ ρζεο γηα παηδηά ηνπ ζήκεξα. Αζήλα:
Κέδξνο
ηεθαλίδεο, M. (1997). Ζ καξκαξσκέλε αξρνληνπνύια. Δηθνλνγξ. Φσηεηλή ηεθαλίδε.
Αζήλα: ίγκα
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ηεθαλίδεο, M. (1996). Οη δώδεθα κήλεο. Δηθνλνγξ. Φσηεηλή ηεθαλίδε. Αζήλα: ίγκα
ηεθαλίδεο, M. (1995). Ζ λεξάηδα θαη ην πέπιν. Δηθνλνγξ. Φσηεηλή ηεθαλίδε. Αζήλα:
ίγκα
ηεθαλίδεο, M. (1993). Οη ηξεηο ζπκβνπιέο. Δηθνλνγξ. Φσηεηλή ηεθαλίδε. Αζήλα: ίγκα
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Δλδεηθηηθά πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα
Έλα πνιηηηζηηθό πξόγξακκα κε δηαρξνληθή θαη δηαπνιηηηζκηθή
δηάζηαζε: «ΜΑΚΔ»
Καιιηόπε Κύξδε
Δηζαγσγή
ηελ ελφηεηα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά έλα πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα δηάξθεηαο έμη
κελψλ κε ζέκα ηελ πνιπδηάζηαηε ιεηηνπξγία ηεο «κάζθαο». Πξφθεηηαη γηα κηα
δηαπνιηηηζκηθή δηαδξνκή απφ ηελ ηζηνξία ζηελ θνηλσληθή αλζξσπνινγία, θαη απφ ηε
ζξεζθεηνινγία ζηε ιανγξαθία θαη ηηο ηέρλεο.
Σν πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα κε ζέκα ηηο κάζθεο ζηεξίδεηαη ζηνπο αθφινπζνπο άμνλεο:
ζηνρνζεζία ζε γεληθή θαη αλαιπηηθή κνξθή, ζηάδηα πινπνίεζεο κε παξαιιαγέο
πξνζαξκνζκέλεο γηα ηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο: επαηζζεηνπνίεζε, επηκέξνπο ζέκαηα,
ζπιινγή πιηθνχ, κειέηε πιηθνχ, δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, ρξνληθή δηάξθεηα,
ειεθηξνληθέο πεγέο, παξνπζίαζε, ηειηθή αμηνιφγεζε, ζχλδεζε κε γλσζηηθά
αληηθείκελα ζην πιαίζην ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ. Παξάιιεια δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα κειεηήζεη ελδεηθηηθέο πξνηάζεηο γηα πινπνίεζε
ζχληνκσλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπηπξνζζέησο παξνπζηάδνληαη ειεθηξνληθέο πεγέο γηα
ηελ θαηαζθεπή καζθψλ θαη ρψξνη πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο κε αληηθείκελν ηε
δηαρξνληθή δηάζηαζε ηεο κάζθαο. Σέινο γίλεηαη ελδεηθηηθή αλαθνξά ζε Μνπζεία
πνπ πινπνηνχλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηε κάζθα θαη ζε
θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο πνπ ε κάζθα ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά. Σν πνιηηηζηηθφ
πξφγξακκα κε ζέκα ηηο κάζθεο κπνξεί λα πινπνηεζεί απφ ζρνιηθέο νκάδεο θάζε
ειηθίαο, κε αλάινγε πξνζαξκνγή ηνπ εχξνπο ησλ ζηφρσλ, ηνπ βάζνπο ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηεο πνηθηιίαο ησλ δηαζηάζεσλ πνπ ζα δνζνχλ, ζχκθσλα κε ηελ
θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ.
ηόρνη
 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνεηνηκαζίαο θαη εθαξκνγήο πνιηηηζηηθψλ
πξνγξακκάησλ κε ζηνρεπκέλε ζεκαηνινγία (κάζθεο).
 Ζ εμνηθείσζε κε ηηο πνιιαπιέο πεγέο πνπ κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ έλα ζέκα, θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ηηο «Μάζθεο».
 Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ πνιππνίθηισλ ζηφρσλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα πινπνηεζνχλ ζε
επίπεδν γλψζεσλ, ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, φηαλ εκπιέθνληαη ζηελ
εθαξκνγή πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζηνρεπκέλε ζεκαηνινγία.

 Ο εληνπηζκφο ελδεηθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε δηάθνξεο παξαιιαγέο, πνπ
ππνζηεξίδνπλ ηελ πινπνίεζε ελφο πνιηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο.

Δπηδησθόκελα απνηειέζκαηα
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ελφηεηαο ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα είλαη ζε ζέζε:
 Να πινπνηεί ίδηα ή παξφκνηα πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα κε δηαρξνληθέο θαη
δηαπνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο.
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Δλλνηνινγηθό θαη δηαπνιηηηζκηθό πιαίζην ηεο έλλνηαο «κάζθα»
πλψλπκε ηεο κεηακφξθσζεο, ε κάζθα έξρεηαη ζηελ επηθαηξφηεηα θάζε Απνθξηά. Ζ
ηζηνξία ηεο είλαη παιηά, ίζσο φζν θαη ν αλζξψπηλνο πνιηηηζκφο.
Οη άλζξσπνη ζην παξειζφλ απέδηδαλ ζηηο κάζθεο ηεξάζηηεο δπλάκεηο, ηηο ζπλέδεαλ κε
πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ βίνπ ηνπο, αιιά θαη κε ην ζάλαην. Οη κάζθεο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο ηειεηέο, ζηε κχεζε θαη ζηηο γηνξηέο φισλ ζρεδφλ ησλ
αξραίσλ πνιηηηζκψλ. Γηα πνιινχο ιανχο παξακέλνπλ δσληαλά ζχκβνια ηεξφηεηαο
θαη ζηνηρεία παξάδνζεο: ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηειεηνπξγίεο, επηθιήζεηο πλεπκάησλ,
απνηξνπή ηνπ «θαθνχ», αλαπαξαζηάζεηο ηεξψλ κχζσλ, ιατθά δξψκελα, παξαδνζηαθφ
ζέαηξν.
ηελ θαξλαβαιηθή ρξήζε ηνπο ζπλδένληαη κε αξραία έζηκα γηα ηελ ππνδνρή ηεο
άλνημεο ή ηνπ θαηλνχξηνπ ρξφλνπ (π.ρ. Ραγθνηζάξηα Καζηνξηάο, ρνξφο Σζακ ζηε
Μνγγνιία), κε ην ρεηκεξηλφ ειηνζηάζην (π.ρ. Kalyady ζηε Λεπθνξσζία κε δσφκνξθεο
κάζθεο απφ ςάζα), κε ηζηνξηθά γεγνλφηα (π.ρ. ην Καξλαβάιη ησλ Μαχξσλ θαη ησλ
Λεπθψλ ηεο Κνινκβίαο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο 5 θαη 6 Ηαλνπαξίνπ θαη
ζπκβνιίδεη ηελ ηζφηεηα, ην θαξλαβάιη ηεο Γνκηληθαλήο Γεκνθξαηίαο γηα ηελ
απειεπζέξσζε απφ ηνπο Ηζπαλνχο), αθφκα θαη κε ηε ραξκνιχπε ηεο Μεγάιεο
Δβδνκάδαο (Νηθαξάγνπα).

Υνξφο Σζακ, Μνγγνιία

Λεπθνξσζία

Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία

Μπνξεί λα είλαη αλζξσπφκνξθεο ή δσφκνξθεο ή λα ζπλδπάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά
αλζξψπσλ θαη δψσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζπκβνιίδεηαη ε ζρέζε ηνπ αλζξψπηλνπ
γέλνπο κε φια ηα πιάζκαηα ηεο γεο, ηνπ ράνπο κε ην ζχκπαλ. Κάζε δσφκνξθε κάζθα
έρεη ην ζπκβνιηζκφ ηεο. Γηα παξάδεηγκα, ε κάζθα κε ηε κνξθή ειέθαληα (Νηγεξία)
εθπξνζσπεί ην πλεχκα ηνπ θαη εθθξάδεη δχλακε θαη απνθαζηζηηθφηεηα. Ζ κάζθα κε
ηε κνξθή πάλζεξα (Μεμηθφ) δίλεη ηε δχλακε γηα θαιφ θπλήγη. Ζ κάζθα κε ηε κνξθή
αληηιφπεο (Μαιί) ζπλδέεηαη κε ηε γλψζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο γεο.
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Νηγεξία, κάζθα ειέθαληα

Μεμηθφ, κάζθα πάλζεξα

Μαιί, κάζθα αληηιφπεο

Μάζθα ησλ Ηroquois ηεο
Ακεξηθήο

Γηα θάπνηνπο ιανχο νη κάζθεο είλαη ηα ίδηα ηα πλεχκαηα πνπ ηνπο πξνζηαηεχνπλ ή
εθπξνζσπνχλ ηνπο πξνγφλνπο ηνπο, θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο κπζνινγίαο ηνπο. Ο
ζεβαζκφο είλαη απφιπηνο. Οη Ηroquois ηεο Ακεξηθήο ζθάιηδαλ ηηο κάζθεο ζε μχιν απφ
δσληαλφ δέληξν. Εεηνχζε ινηπφλ ν θαηαζθεπαζηήο απφ ην δέληξν ηελ άδεηά ηνπ,
πξνζθέξνληάο ηνπ σο δψξν θαπλφ. Όζηεξα έπηλε απφ ηνπο ρπκνχο ηνπ γηα λα γίλεη
αδειθφο κε ην πλεχκα ηνπ δέληξνπ θαη πεξίκελε κηα κέξα κέρξη ην πλεχκα ηνπ λα
βξεη λέν ζπίηη.
Οη εθπαηδεπηηθέο/ παηδαγσγηθέο δηαζηάζεηο ηνπ πνιηηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο κε
ζέκα ηηο «Μάζθεο»
Ζ κάζθα, νηθεία ζηα παηδηά σο κέζν ςπραγσγίαο θαη δηαθσκψδεζεο, κπνξεί λα
απνηειέζεη αληηθείκελν πνιιαπιήο έξεπλαο, έθθξαζεο, θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο.
Μπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ θαηαλφεζε άιισλ πνιηηηζκψλ θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπο,
θαζψο θαη ζηελ αλεχξεζε πνιηηηζκηθψλ ζπγγελεηψλ (δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε),
Αθφκε, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή, κέζα απφ ηελ πξνζέγγηζε
θαη ηελ θαηαλφεζε ηξφπσλ έθθξαζεο πνηθίισλ ζπλαηζζεκάησλ.
Έλα πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα κε ζέκα ηηο κάζθεο κπνξεί λα απνηειέζεη κηα δηαδξνκή
απφ ηελ ηζηνξία ζηελ θνηλσληθή αλζξσπνινγία, απφ ηε ζξεζθεηνινγία ζηε
ιανγξαθία, απφ ηηο ηέρλεο ζηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα
ηαμίδηα απφ ην ζεφ Γηφλπζν ζηνπο Κνπδνπλάηνπο, ηνπο Γελίηζαξνπο θαη ηηο Μπνχιεο,
αιιά θαη ζε θαξλαβάιηα ηεο Βνπιγαξίαο, ηεο Κξναηίαο θαη ηνπ Πεξνχ κε
παξεκθεξείο ηξαγφκνξθεο ακθηέζεηο, απφ ην αξραίν ειιεληθφ ζέαηξν ζε είδε
παξαδνζηαθνχ ζεάηξνπ ηεο Κίλαο θαη ηεο Ηαπσλίαο, απφ ηελ αξραηφηεξε ζσδφκελε
(πέηξηλε) κάζθα (7000 π.Υ., Μέζε Αλαηνιή) θαη ηηο κάζθεο ηεο αξραίαο Αηγχπηνπ
θαη ησλ Μπθελψλ, ζηηο κάζθεο απφ πιεγκέλν ρφξην θαη θχιια ησλ ηζαγελψλ
πιεζπζκψλ ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Χθεαλίαο, απφ ηηο μχιηλεο αθξηθαληθέο κάζθεο ζηα
γιππηά έξγα ηνπ Πηθάζν θαη άιισλ θαιιηηερλψλ ηνπ 20νπ αηψλα πνπ άληιεζαλ
έκπλεπζε απφ απηέο.
Οη πνηθίιεο δηαζηάζεηο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο πνπ πξνηείλνληαη ζηε ζπλέρεηα
σζνχλ ζηελ επαθή ησλ παηδηψλ κε φιεο ηηο κνξθέο ηέρλεο
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Γηάξθεηα: 6 κήλεο
Ζ δηάξθεηα δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ νθηψ ζπλαληήζεηο ηεο πνιηηηζηηθήο
νκάδαο (σξηαίεο, δίσξεο ή θαη κεγαιχηεξεο ζε δηάξθεηα), ψζηε λα είλαη δπλαηή ε
νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηεο δηάζηαζεο ή ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ ζέκαηνο θαη ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα έρνπλ επηιεγεί.
Δηδηθνί ζηόρνη γηα ην αληηθείκελν ηεο κάζθαο
Γηεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε ηεο πνιηηηζκηθήο ζεκαζίαο ηεο κάζθαο .
Γηεξεχλεζε ηεο πνιιαπιφηεηαο ζηε ρξήζε ηεο (πξνζηαζία, κέζν
επηθνηλσλίαο κε ην ππεξθπζηθφ, έλδεημε ηνπ αλήθεηλ ζε κηα θνηλφηεηα θ.ά.).
Με αθνξκή ηε κάζθα, πξνζέγγηζε θαη θαηαλφεζε αλζξσπνινγηθψλ
δηαζηάζεσλ ηεο ηζηνξίαο ησλ πνιηηηζκψλ.
Γλσξηκία κε ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο ιατθήο παξάδνζεο.
Γλσξηκία κε πιεπξέο ηεο ειιεληθήο θαη ηεο παγθφζκηαο ηζηνξίαο ηνπ ζεάηξνπ.
Γλσξηκία κε ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ αλζξσπνινγηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ
ρνξνχ.
Γηεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε πνιηηηζκηθψλ ζπγγελεηψλ.
Δμέηαζε ηεο κάζθαο σο κέζν έθθξαζεο ή απφθξπςεο ζπλαηζζεκάησλ, σο
κέζν κεηακφξθσζεο, σο κέζν δηαθνξνπνίεζεο ή νκνηνγέλεηαο.
Πξνζέγγηζε έξγσλ ηέρλεο απφ πνηθίια πιηθά.
Γεκηνπξγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε.
εκείσζε: Πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα κε ζέκα ηηο κάζθεο κπνξεί λα πινπνηεζεί απφ
ζρνιηθέο νκάδεο θάζε ειηθίαο, κε αλάινγε πξνζαξκνγή ηνπ εχξνπο ησλ ζηφρσλ, ηνπ
βάζνπο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηεο πνηθηιίαο ησλ δηαζηάζεσλ πνπ ζα δνζνχλ,
ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ.
Δηδηθόηεξα
ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ζρεδόλ εμαληιεηηθά ηα επηκέξνπο ζέκαηα θαη νη
εηδηθφηεξνη ζηφρνη, πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ νη πνιιαπιέο δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο.
ε έλα πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα θαιφ είλαη λα δηεξεπλεζεί κε ηα παηδηά ην εχξνο ησλ
δηαζηάζεσλ ηνπ ζέκαηνο ζε αξαρλφγξακκα, δελ είλαη φκσο αλαγθαίν νχηε εθηθηφ
λα πξνζεγγηζηνχλ ζε βάζνο φιεο νη φςεηο ηνπ. Αλάινγα κε ηελ ειηθία, ηε ρξνληθή
δηάξθεηα θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ ζα επηιεγνχλ ηα επηκέξνπο ζέκαηα πνπ
ζα ηα απαζρνιήζνπλ.

Γλσξίδνληαο θαη θαηαλνώληαο
Οη καζεηέο θαινχληαη:
Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο πνηθίιεο ρξήζεηο ηεο κάζθαο.
134

Να γλσξίζνπλ ηηο πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο ηεο
α. ζηε ζχγρξνλε θαζεκεξηλφηεηα: ηαηξηθή (π.ρ. κάζθα νμπγφλνπ, ρεηξνπξγηθή),
θαιισπηζκφο (π.ρ. κάζθα νκνξθηάο, καθηγηάδ), επαγγέικαηα (π.ρ. κειηζζνθφκνο,
ειεθηξνζπγθνιιεηήο, ζπνγγαιηέαο, ππξνζβέζηεο, αζηξνλαχηεο), πξνζηαζία (π.ρ.
απφ ηνχο, ζθφλε, αληηαζθπμηνγφλνο κάζθα), αζιεηηζκφο (π.ρ. ππνβξχρην ςάξεκα,
κπέηδκπνι, ζθη), απφθξπςε ηαπηφηεηαο, δήισζε ηαπηφηεηαο (π.ρ. ζξεζθεπηηθήο
[κπνχξγθα], νπαδνχ αζιεηηθήο νκάδαο [βαθή πξνζψπνπ])
β. ζε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο: ζξεζθεία, ιαηξεπηηθέο εθδειψζεηο,
ηειεηνπξγίεο, επίθιεζε πλεπκάησλ θαη ηαχηηζε κε απηά, πξνζηαζία, εθθνβηζκφο
ερζξνχ, εζηκηθέο γηνξηέο, ζάλαηνο θ.ά.
γ. ζηελ ηέρλε: 1] σο κέζν κεηακφξθσζεο θαη έθθξαζεο, π.ρ. ζέαηξν, ρνξφο,
θηλεκαηνγξάθνο 2] σο αληηθείκελν ιατθήο δεκηνπξγίαο 3] σο εηθαζηηθή
δεκηνπξγία.
Να πξνζεγγίζνπλ ηε κάζθα σο ζηνηρείν ηεο ιατθήο παξάδνζεο (ήζε, έζηκα,
δξψκελα)
Να γλσξίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ πψο δηαθνξνπνηείηαη ε δχλακε θαη νη
ζπκβνιηζκνί ηεο ζην ρξφλν, ζε πνηθίινπο πνιηηηζκνχο.
Παξαδείγκαηα:
 Νεθξηθέο κάζθεο (αξραία Αίγππηνο, κπθελατθφο πνιηηηζκφο, αξραία
Μαθεδνλία, Πξνθνινκβηαλνί πνιηηηζκνί, φπσο νη Αδηέθνη).
 Μάζθεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θπιήο θαη ηε γνληκφηεηα ηεο γεο ζε
πνιηηηζκνχο ηεο Αθξηθήο (ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν είλαη φηη ζε νξηζκέλεο
πεξηνρέο κάζθεο επηζηξέθνληαη ζηα ρσξηά απφ ηα κνπζεία φπνπ θπιάζζνληαη,
πξνθεηκέλνπ λα ηειεζηνχλ ηειεηνπξγίεο γνληκφηεηαο).
 Μάζθεο γηα ηνλ εθθνβηζκφ ερζξνχ πνπ ζήκεξα έρνπλ πιένλ κνξθή ιατθνχ
δξψκελνπ (Οπγγαξία, Κξναηία).
 Απφ ηηο δηνλπζηαθέο γηνξηέο ηεο αξραηφηεηαο ζην θαξλαβάιη.
 Μάζθεο γηα λα απνηξέπνπλ ην θαθφ ζηελ ειιεληθή αξραηφηεηα (ςε
Μέδνπζαο-Γνξγφλεην) αιιά θαη ζε πνιηηηζκνχο ηεο Αθξηθήο, ηεο Αζίαο, ηεο
Χθεαλίαο κέρξη ζήκεξα.
Γηεξεπλώληαο θαη εληνπίδνληαο
Οη καζεηέο θαινχληαη:
Να εληνπίζνπλ, λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ ζχγρξνλεο ρξήζεηο ηεο
κάζθαο, θαζψο θαη πιηθά θαηαζθεπήο.
Να εληνπίζνπλ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθθξαζε ηεο κάζθαο,
θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο κεηακφξθσζεο κέζσ απηήο (π.ρ. καθηγηάδ ελφο λένπ
εζνπνηνχ ψζηε λα θαίλεηαη ππεξήιηθαο).
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Να δηεξεπλήζνπλ ηελ πξνέιεπζε ηεο ιέμεο πξνζσπείν θαη λα εληνπίζνπλ εξκελεχζνπλ κεηαθνξηθέο εθθξάζεηο (π.ρ. πέηαμε ηε κάζθα).
Δπέθηαζε: Να πξνζεγγίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο κεηακφξθσζεο, ηεο αιιαγήο
πξνζσπείνπ, κέζα απφ κχζνπο.
Να δηεξεπλήζνπλ ηελ ηζηνξία ηεο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν, θαζψο θαη ηηο επηβηψζεηο
αξραίσλ ηειεηψλ ζηα θαξλαβάιηα ησλ λεψηεξσλ ρξφλσλ.
Να εληνπίζνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζηε ρξήζε ηεο κάζθαο ζε δηαθνξεηηθέο
ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο θαη ιανχο.
Να εληνπίζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ ηε «δχλακε» ηεο κάζθαο ζε
δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο. (Δλδεηθηηθά: κάζθα πνπ θνξά ν αξρεγφο θπιήο ζην
Κνγθφ θαηά ηηο ηειεηνπξγίεο γηα ηελ πξνζηαζία απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο·
κάζθα πνπ ηνπνζεηείηαη ζηνλ ηνίρν ζπηηηψλ ζηε Ν. Γνπηλέα γηα λα πξνζηαηεχεη
απφ ην θαθφ· κάζθεο πνπ θνξνχλ αζζελείο ζε ηειεηνπξγηθφ ρνξφ ζηε ξη Λάλθα
γηα λα θαιέζνπλ πλεχκαηα ζεξαπείαο· ν θάηνρνο κάζθαο κε ζειπθή κνξθή, ζηελ
Αθηή Διεθαληνζηνχ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ εζίκσλ.)
Να ζπζρεηίζνπλ ηε κάζθα κε ην ζέαηξν θαη ην ρνξφ ζε δηαθνξεηηθνχο ιανχο θαη
επνρέο (ελδεηθηηθά: ζέαηξν Νν [Noh] ηεο Ηαπσλίαο, φπεξα ηνπ Πεθίλνπ,
ζχγρξνλεο παξαζηάζεηο αξραίνπ δξάκαηνο, ηεξνί ρνξνί ζηελ Ηλδία, ρνξφο κχεζεο
ζηε Εάκπηα θ.ά.).
Να δηεξεπλήζνπλ θαη λα εληνπίζνπλ ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο κνξθήο ηνπο
θαη ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ.
Να δηεξεπλήζνπλ θαη λα ζπγθξίλνπλ ηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ (ραξαθηήξεο
ζεάηξνπ) κε ηελ απφθξπςή ηνπο, φπσο π.ρ. νη ηζαγελείο ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο
πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ κάζθεο γηα λα θξχςνπλ απφ ηνλ ερζξφ ηα ζπλαηζζήκαηα
ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάρεο θαη νη ελεηνί άξρνληεο ζηε δηάξθεηα ηνπ
θαξλαβαιηνχ.
Να δηεξεπλήζνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο κάζθεο ηεο Αθξηθήο θαη ζε έξγα
ζχγρξνλεο ηέρλεο (ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα νη επηξξνέο πνπ δέρηεθε ν
Πηθάζν).
Δπηθνηλσλώληαο θαη ζπλεξγαδόκελνη κε ηνπο άιινπο
Οη καζεηέο θαινχληαη:
Να ζπλεξγαζηνχλ ζε νκάδεο ηφζν ζην ζηάδην ηεο δηεξεχλεζεο, φζν θαη ζηηο
δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Να αληαιιάζζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψλνπλ, λα αλαθνηλψλνπλ ε κηα
νκάδα ζηελ άιιε ηα απνηειέζκαηα ηεο δνπιεηάο ηνπο θαη λα ηα ζπδεηνχλ.
Να ζπλαπνθαζίδνπλ γηα ην πεξηερφκελν θαη ηελ πνξεία ηεο δνπιεηάο ηνπο.

136

Να βξνπλ δηαχινπο επηθνηλσλίαο κε πξφζσπα θαη θνξείο πνπ ζα ηνπο
βνεζήζνπλ κε ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζηελ έξεπλά ηνπο θαη ζηηο δεκηνπξγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο.
πλδένληαο κε ηε δσή
Οη καζεηέο θαινχληαη:
Να έξζνπλ ζε επαθή κε αλζξψπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο κάζθεο γηα
επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο θαη λα ζπδεηήζνπλ καδί ηνπο.
Να έξζνπλ ζε επαθή κε εζνπνηνχο θαη ρνξεπηέο γηα λα δνπλ απφ θνληά ηε
ρξήζε ηεο κάζθαο, ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην καθηγηάδ γηα ηε
κεηακφξθσζε ηνπ πξνζψπνπ, θαζψο θαη λα πιεξνθνξεζνχλ ηηο δπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδνπλ.
Να γλσξίζνπλ αλζξψπνπο πνπ κεηέρνπλ ή κεηείραλ ζε ιατθά δξψκελα ηνπ
ηφπνπ ηνπο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε κάζθαο θαη λα ζπδεηήζνπλ καδί ηνπο.
Να θνηλνπνηήζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ
θαη ζηνπο γνλείο ηνπο, εκπιέθνληάο ηνπο ζε δξάζεηο ζρεηηθέο κε ην ζέκα.

ηάδηα πινπνίεζεο

Πξνηεηλόκελε δηθηπνγξαθία/βηβιηνγξαθία

1. Δπαηζζεηνπνίεζε
* πδήηεζε γηα ηηο κάζθεο.
Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο: Πφηε ηηο
θνξάκε; Γηαηί; Απφ ηη πιηθά είλαη
θηηαγκέλεο; Ήξσεο πνπ θνξνχλ κάζθα;
Γηα πνηνπο ιφγνπο;
* Καηαζθεπή κηαο απιήο κάζθαο απφ
ραξηί.
* Σα παηδηά εξεπλνχλ ζε έληππα θαη
εληνπίδνπλ ζχγρξνλεο θαζεκεξηλέο
ρξήζεηο κάζθαο.
* Πξνβνιή θσηνγξαθηψλ κε πνηθίιεο
κάζθεο.
Τπνζέζεηο θαη ζπδήηεζε γηα ηελ
πξνέιεπζε θαη ηηο ρξήζεηο ηνπο. Γηα ηα
ζρήκαηά ηνπο. Γηα ηα πιηθά απφ ηα
νπνία είλαη θηηαγκέλεο. Γηα ηα
ζπλαηζζήκαηα πνπ γελλνχλ.

ΖΜΔΗΧΖ: Δπεηδή δελ ππάξρεη αξθεηφ πξσηνγελέο πιηθφ
εηδηθά γηα παηδηά, πνπ λα δίλεη κηα ζθαηξηθή άπνςε γηα ην
ζέκα θαη λα πξνζθέξεηαη γηα άκεζε εξκελεία, πξνηείλεηαη ε
επηινγή θαη δηαζθεπή απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηνηρείσλ απφ
φζα παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα. Πάλσ ζην επηιεγκέλν πιηθφ
πνπ ζα έρεη ήδε ζπδεηεζεί ζηελ ηάμε, ζα εζηηάζνπλ ηα
παηδηά κέξνο ηεο έξεπλάο ηνπο: ζα θάλνπλ ζπγθξίζεηο,
εξκελείεο, γεληθεχζεηο.

Μάζθεο απφ φινλ ηνλ θφζκν
http://www.masksoftheworld.com
Μάζθεο απφ ηελ Αθξηθή: Faces of the Spirits
http://cti.itc.virginia.edu/~bcr/African_Mask_F
aces.html
http://www.museumsyndicate.com/tag.php?id=
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Αξραίεο κάζθεο απφ ηνλ ειιαδηθφ ρψξν:
Φεθηαθέο
πιινγέο
ηνπ
Τπνπξγείνπ
Πνιηηηζκνχ
θαη
Σνπξηζκνχ
http://collections.culture.gr
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ΠΑΡΑΛΛΑΓΖ γηα ηα κηθξφηεξα παηδηά:
αθήγεζε θαη δξακαηνπνίεζε κηαο κηθξήο
ηζηνξίαο κε ζέκα θπλεγνχο ηεο πξντζηνξηθήο
επνρήο πνπ θνξνχλ κάζθεο γηα λα
θπλεγήζνπλ ηελ ηξνθή ηνπο, κηκνχκελνη δψα,
γηα λα ηξνκάμνπλ ηνπο ερζξνχο ηνπο πνπ
ζέινπλ λα ηνπο πάξνπλ ηελ ηξνθή, γηα λα
θαιέζνπλ ηε βξνρή θ.ν.θ.

2. Καηαγξαθή
δηαζηάζεσλ

επηκέξνπο

Καηαηγηζκφο ηδεψλ,
αξαρλφγξακκα.

ζεκάησλ

θαηαγξαθή

–
ζε

Πινχζην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ηε κάζθα
δηαρξνληθά, ηηο κνξθέο θαη ηηο ρξήζεηο ηεο ζε
πνιινχο πνιηηηζκνχο:

πδήηεζε θαη ζηνηρεία γηα ηα επηκέξνπο
ζέκαηα.

1. Μήηηα, Γήκεηξα. 2007. Όςεηο ηνπ
πξνζσπείνπ. Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο
http://www.komvos.edu.gr/masks/masks.html

Δπηινγή ησλ
δηεξεπλεζνχλ.

Πεξηέρεηαη εθπαηδεπηηθή πξφηαζε θαη
νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ.

δηαζηάζεσλ

πνπ

ζα

3. Υσξηζκόο ζε νκάδεο εξγαζίαο
Κάζε
νκάδα
αλαιακβάλεη
λα
δηεξεπλήζεη έλα απφ ηα επηκέξνπο
ζέκαηα. Θα πξέπεη ζηε δηαδηθαζία λα
ζπκκεηέρνπλ φια ηα κέιε ηεο θάζε
νκάδαο: ν εθπαηδεπηηθφο λα αλαδείμεη
σο ζεκαληηθφ θάζε θνκκάηη ηεο
έξεπλαο
θαη
θάζε
δεκηνπξγηθή
πξνζπάζεηα, γηα παξάδεηγκα ηελ
αθήγεζε κηαο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο,
ηελ θαηαζθεπή κηαο κάζθαο, ηελ
έξεπλα ζηνλ Ζ/Τ, έλα ζθίηζν.
4. Έξεπλα θαη ζπιινγή πιηθνύ
Κάζε νκάδα απνθαζίδεη ηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν ζα κειεηήζεη ην ζέκα ηεο,
βάζεη
ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
Δίλαη
νπζηαζηηθφ ε δηεξεχλεζε, ε κειέηε θαη
ε παξνπζίαζε λα είλαη απνηέιεζκα
δεκηνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο θαη φρη
θαηακεξηζκνχ
εξγαζηψλ,
ην
απνηέιεζκα λα είλαη ζπιινγηθφ, θαη φρη
άζξνηζκα πιεξνθνξηψλ πνπ ην θάζε

2. Γεξαθάξεο, Άγγεινο Σν κήλπκα πνπ θέξλεη
ην πξνζσπείν. Έλσζε Δθπαηδεπηηθψλ
Δηθαζηηθψλ Μαζεκάησλ http://www.artteachers.com/content/view/200/53/
http://www.artteachers.com/content/view/252/52/
3. Αγξνηηθή Απνθξηά. Δπηά Ζκέξεο,
Καζεκεξηλή, 01-03-1998
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_k
athglobal_flag06frame1_01/01/1998_1287250
4. Papamanoli-Guest, A. Ο εξαζηήο ηεο γεο.
Aξραηνινγία &Tέρλεο, 109
www.arxaiologia.gr/assets/media/PDFofIssues/
7132.pdf
5. Θεαηξηθή Αγσγή Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνύ,
Βηβιίν Γαζθάινπ θαη Βηβιίν Μαζεηή.
Πεξηέρεη νδεγίεο θαηαζθεπήο, ρξήζεο θαη
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο κάζθαο ζην ζέαηξν.
http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/thea/
http://www.pischools.gr/books/dimotiko/thea/thea_dask.pdf
6. Σαηλίεο ληνθηκαληέξ (ελδεηθηηθά) γηα
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παηδί ζα βξεη. ε έλα πνιηηηζηηθφ
πξφγξακκα δελ έρεη ζεκαζία ε
ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ, αιιά ε
έξεπλα, ε εξκελεία απφ ηα ίδηα ηα
παηδηά, ε δεκηνπξγία, ε ζπλεξγαζία, ε
δηακφξθσζε ζηάζεσλ.

5. Μειέηε πιηθνύ - Δλδηάκεζεο
ζπδεηήζεηο θαη παξνπζηάζεηο ζε
επίπεδν νινκέιεηαο
1. Δλεκέξσζε
2. Γηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ θαη
ζχλζεζε πιηθνχ: πδεηνχληαη θαη
θαηαγξάθνληαη
ζε θνηλφ θείκελν,
ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιεγεί απφ φιεο
ηηο νκάδεο, π.ρ. γηα κάζθεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ππνδνρή ηεο
άλνημεο θαη ηα ζρεηηθά έζηκα.

6. Γηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε
Αθνχ ζα ζπδεηήζνπλ ηα ζεηηθά ζεκεία
θαη ηηο δπζθνιίεο ζηε δνπιεηά ηνπο,
ζπλερίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε
ζεηηθφ απνηέιεζκα θαη ηξνπνπνηνχλ
φζεο δξάζεηο παξνπζίαζαλ δπζθνιίεο.

7. ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
θαιφ είλαη λα γίλνληαη θνηλέο δξάζεηο
ησλ νκάδσλ: εξγαζηήξηα, πξνβνιή
δηαθαλεηψλ κε κάζθεο θαη ζπδεηήζεηο
γηα ηηο πηζαλέο ρξήζεηο ηνπο κε
θξηηήξην ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο,
παξαθνινχζεζε
θαη
ζρνιηαζκφο
ηαηληψλ θαη ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ,
ζπλαληήζεηο κε αλζξψπνπο ηεο
θνηλφηεηαο, θαιιηηέρλεο θαη εηδηθνχο,
επηζθέςεηο ζε ρψξνπο πνιηηηζκηθήο
αλαθνξάο, δαλεηζκφο θαη επεμεξγαζία
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, αλάγλσζε
κχζσλ κε κεηακνξθψζεηο θ.ά.

Α] Διιεληθά θαξλαβάιηα
o ΜΟΤΗΚΟ ΟΓΟΗΠΟΡΗΚΟ, ΑΠΟΚΡΗΔ
ΣΖ ΝΑΟΤΑ ΖΜΑΘΗΑ, ςεθηαθφ αξρείν
ηεο ΔΡΣ: http://www.ertarchives.gr/V3/public/main/pageassetview.aspx?tid=76624&autostart=0
o ΜΟΤΗΚΟ
ΟΓΟΗΠΟΡΗΚΟ,
ςεθηαθφ αξρείν ηεο ΔΡΣ:

ΚΤΡΟ,

http://www.ertarchives.gr/V3/public/main/pageassetview.aspx?tid=77011&autostart=0
o Σν ληχζηκν ηνπ γέξνπ, θαξλαβάιη θχξνπ
http://www.youtube.com/watch?v=7iA30iTs
Nsohttp://www.youtube.com/watch?v=eeR2s
I0iiKQ&feature=related
o ΜΟΤΗΚΟ ΟΓΟΗΠΟΡΗΚΟ,ΚΑΣΟΡΗΑ ΚΛΔΗΟΤΡΑ - ΚΟΡΖΟ
ΡΑΓΚΟΤΣΑΡΗΑ, ςεθηαθφ αξρείν ηεο
ΔΡΣ:
http://www.ertarchives.gr/V3/public/main/pageassetview.aspx?tid=77008&autostart=0
o ΜΟΤΗΚΟ ΟΓΟΗΠΟΡΗΚΟ, ΔΘΗΜΑ ΣΟΤ
ΓΧΓΔΚΑΖΜΔΡΟΤ ΣΟ ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ
(ΑΡΑΠΖΓΔ - ΜΠΑΜΠΟΤΓΔΡΟΗ ΑΡΚΟΤΓΔ) , ςεθηαθφ αξρείν ηεο ΔΡΣ
[απφ 00:30 θαη εμήο]:http://www.ertarchives.gr/V3/public/main/pageassetview.aspx?tid=76353&autostart=0
Β] Καξλαβάιηα απφ άιια κέξε ηνπ θφζκνπ:
o Lahuaconada, ρνξφο κε κάζθεο απφ ην
Mito ηνπ Πεξνχ, ηηο 3 πξψηεο κέξεο ηνπ
ρξφλνπ.
http://www.youtube.com/watch?v=Mw0s9i
ckdbg Αξρείν ηεο Unesco
http://www.unesco.org/archives/multimedi
a/index.php?s=films_details&id_page=33&
id_film=1684 Μπνξεί λα δεηεζεί απφ ηα
παηδηά λα αλαθαιχςνπλ ηηο νκνηφηεηεο κε
ειιεληθά ιατθά δξψκελα.
o Σν θαξλαβάιη ηνπ Οξνχξν ζηε Βνιηβία
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http://www.unesco.org/culture/ich/index.ph
p?RL=00003 θαη
http://www.youtube.com/watch?v=T2Atbi
4oQu4
Παξνπζίαζε

8.

(Μπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλαλ ή
πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο παξνπζίαζεο.)
Γεκηνπξγία,
εηθνλνγξάθεζε
βηβιηνδεζία
κηαο
δηθήο
κπζνπιαζίαο κε ζέκα κάζθεο.

θαη
ηνπο

χλζεζε πνηεκάησλ γηα κάζθεο θαη
κεινπνίεζε ηνπο.
χλζεζε επηιεγκέλνπ πιηθνχ απφ ηελ
έξεπλά ηνπο θαη δεκηνπξγία ζρεηηθνχ
δηθνχ ηνπο βηβιίνπ.
Αλέβαζκα ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ή
δξψκελσλ εκπλεπζκέλσλ απφ ηελ
έξεπλά ηνπο.
Έθζεζε ησλ θαηαζθεπψλ ηνπο, πνπ λα
ζπλνδεχνληαη απφ ιεδάληεο θαη
θαξηειάθηα κε ηα πιηθά πνπ
ρξεζηκνπνίεζαλ θαη ηελ πεγή
έκπλεπζήο ηνπο.
Παξνπζίαζε εζίκσλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε κάζθεο.

9. Σειηθή αμηνιόγεζε
ηνρεπκέλε,
ζπδήηεζε.

εκηθαηεπζπλφκελε

Δξσηεκαηνιφγην (δίλεηαη ζηελ αξρή
θαη ζην ηέινο θαη αθνξά θπξίσο
ζηάζεηο θαη φρη γλψζεηο).
Γεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ:
θαηαζθεπέο, θείκελα, κπζνπιαζίεο.

o Καξλαβάιη ηεο Σζερίαο. Οη άληξεο θνξνχλ
καχξεο κάζθεο θαη ηα αγφξηα θφθθηλεο.
ηακαηνχλ ζηηο πφξηεο ησλ ζπηηηψλ θαη
ρνξεχνπλ γηα λα επρεζνχλ θαιή ζνδεηά
http://www.youtube.com/watch?v=3TUC5
KBXCTA&feature=player_embedded
Αξρείν ηεο Unesco
o Καξλαβάιη ησλ καχξσλ θαη ησλ ιεπθψλ,
Κνινκβία ( 5-6/1)
http://www.youtube.com/watch?v=4Bpr2Q
ONaEA&feature=player_embedded
o ηε λφηηα Οπγγαξία, αλαβίσζε ηνπηθνχ
κχζνπ θαη γηνξηή γηα ην ηέινο ηνπ ρεηκψλα.
Φνξνχλ μχιηλεο κάζθεο κε άγξην χθνο θαη
πξνβηέο. Ο κχζνο ιέεη φηη Κξνάηεο, ληπκέλνη
κε απηφ ηνλ ηξφπν, πέξαζαλ ηνλ Γνχλαβε
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νζσκαληθήο θαηνρήο
ηεο Οπγγαξίαο, κε απνηέιεζκα νη
Οζσκαλνί λα παληθνβιεζνχλ απφ απηέο ηηο
ηξνκαθηηθέο θηγνχξεο θαη λα ηξαπνχλ ζε
θπγή.
http://www.youtube.com/watch?v=6oR89KtC
T_c&feature=related
Γ] Απφ ηειεηνπξγηθέο ρξήζεηο ηεο κάζθαο ζε
δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ:
o Μάζθα DogonKanaga απφ ηελ Αθξηθή
http://www.youtube.com/watch?v=hxrANr
XdC8Y
o The Makishi Masquerade, Εάκπηα. Υνξφο
κχεζεο λεαξψλ αγνξηψλ πνπ επηζηξέθνπλ
ζην ρσξηφ, ζχκθσλα κε ην έζηκν, κεηά απφ
3 κήλεο αλαγθαζηηθήο δηαβίσζεο καθξηά
απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.
http://www.youtube.com/watch?v=2FVSF
E5pRks
o Ο ρνξφο ηεο κάζθαο κε ηε ζπλνδεία
ηπκπάλσλ απφ ην Μπνπηάλ. Έρεη
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ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα. ην έλα κέξνο
ηνπ ρνξνχ ρνξεχνπλ αξγά γηαηί
αλαπαξηζηνχλ εηξεληθέο ζεφηεηεο, ζην
άιιν πνιχ δσεξά αλαπαξηζηψληαο βίαηεο
ζεφηεηεο
www.youtube.com/watch?v=k4qFI51_JRw
Γ] Θέαηξν
o Ζ ΠΟΡΔΗΑ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ
ΘΔΑΣΡΟΤ «ΜΗΜΖΗ ΠΡΑΞΔΧ. . . »
παξνπζίαζε ηεο «Οξέζηεηαο» ηνπ
Αηζρχινπ. Πξνηεηλφκελα δηαζηήκαηα ηεο
ηαηλίαο: 00:00-00:03, 00:13-00:18 /
00:24:12 -00:25:08 http://www.ertarchives.gr/V3/public/main/pageassetview.aspx?tid=4840&autostart=0
o Ηεξφ ζέαηξν θαη ρνξφο απφ ηελ Κεξάια ζηελ
Ηλδία, κε ζέκα έλα κχζν γηα κηα κάρε
αλάκεζα ζηε ζεά Κάιη θαη ην δαίκνλα
Νηαξίθα
http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/003
45 θαη
http://www.youtube.com/watch?v=sHGfuwdVfw Αξρείν ηεο Unesco, Ηλδία
http://www.youtube.com/watch?v=gR0yDeG
zMiI&feature=related
o Dainichido Bugaku,αλαπαξάζηαζε κχζσλ
Ηαπσλία, ζαλ είδνο πξνζεπρήο γηα ην λέν
έηνο
http://www.youtube.com/watch?v=nPzFRqB
-h8k Αξρείν ηεο Unesco
o Nôgaku, Ηαπσληθφ Θέαηξν
http://www.youtube.com/watch?v=lBl6FGV
uFQo&feature=relmfu Αξρείν ηεο Unesco
o Πεθίλν, φπεξα
http://www.youtube.com/watch?v=vtV3iAu
YN48&feature=player_embedded#! Αξρείν
ηεο Unesco
o Απφζπαζκα απφ ζεαηξηθή παξάζηαζε
(Μήηηα, Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, 2007)
http://www.komvos.edu.gr/masks/audiovideo
.html
141

χλδεζε κε γλσζηηθά αληηθείκελα: Ηζηνξία, Γιψζζα, Μαζεκαηηθά (κεηξήζεηο γηα
θαηαζθεπέο, ζρήκαηα, γξακκέο, ζπκκεηξία αθξηθαληθψλ καζθψλ, παξάδεηγκα ζην
http://www.artyfactory.com/africanmasks ), Γεσγξαθία, Μειέηε Πεξηβάιινληνο,
Αηζζεηηθή Παηδεία, Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή, ρνιηθή θαη Κνηλσληθή Εσή.
εκείσζε: Σα παηδηά αγαπνχλ ηηο αθεγήζεηο, ηα κηθξά πεξηζηαηηθά. Θα ήηαλ θαιφ
λα αθνχλ, λα ζπδεηνχλ, λα παίδνπλ, ηηο κηθξέο ή κεγάιεο ηζηνξίεο πνπ αθεγνχληαη νη
κάζθεο. Γηα λα δψζνπλ έλαπζκα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε πεξηέρνληαη ζε απηφ ην
ζρέδην πξνγξάκκαηνο δηάζπαξηα αθεγεκαηηθά ζηνηρεία.
Δλδεηθηηθέο πξνηάζεηο γηα ζύληνκεο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Μαζθνθφξνη ήξσεο
Κνιάδ
κε
θσηνγξαθίεο/ζθίηζα
εξψσλ
πνπ
θνξνχλ
κάζθα
απφ
βηβιία/θφκηθο/θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο. Αθνινπζεί ζπδήηεζε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ
έρνπλ ηα πξφζσπα απηά λα θνξνχλ κάζθα.
Σα παηδηά παίξλνπλ θαληαζηηθή ζπλέληεπμε απφ ηνπο καζθνθφξνπο ήξσεο.
 Γεκηνπξγηθή γξαθή: Οη καζθνθφξνη ήξσεο ζπλαληηνχληαη: ηη κπνξεί λα
θνπβέληηαζαλ; Ση λα έθαλαλ; Σα παηδηά δεκηνπξγνχλ κηα κπζνπιαζία κε απηνχο ηνπο
ήξσεο, ηε γξάθνπλ θαη ηελ εηθνλνγξαθνχλ.
Παξαιιαγή 1ε: Σνπνζεηνχλ ζην ρψξν δξάζεο ελφο απφ ηνπο ήξσεο ηνπο άιινπο ή
ηνπο «κεηαθέξνπλ» ζε άιιε επνρή ή πεξηνρή. Ση ζα ζπκβεί; Ση κπνξεί λα αιιάμεη ζηε
ζπκπεξηθνξά ηνπο, ηελ νκηιία, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο;
Παξαιιαγή 2ε: Οη ήξσεο ράλνπλ ηηο κάζθεο ηνπο, Ση ζα ζπκβεί;
Κάζε πξφζσπν θαη κηα κάζθα
Κάζε παηδί θέξλεη κηα θσηνγξαθία ηνπ πξνζψπνπ ηνπ θαη ηε κεγεζχλεη κε
θσηνηχπεζε. ηε ζπλέρεηα κεηακνξθψλεη ηε θσηνγξαθία ηνπ κε θνιάδ θαη
δσγξαθηθή, θαη ηέινο βάδεη ιεδάληα.
Παξαιιαγή 1ε: Με ήξσεο ηηο κνξθέο πνπ έθηηαμαλ, δεκηνπξγνχλ ζε νκάδεο ηζηνξίεο
θαη ηηο δξακαηνπνηνχλ.
Παξαιιαγή 2ε: Γεκηνπξγνχλ θσηντζηνξίεο, θαιχπηνληαο κε θνιάδ ή δσγξαθηθή ηα
πξφζσπα ησλ εξψσλ ηεο θσηντζηνξίαο κε κάζθεο. Γηα ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο κηαο
θσηντζηνξίαο, βιέπε ζην Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ Οπηηθναθνπζηηθή Έθθξαζε
θαη ζηνλ αληίζηνηρν Οδεγφ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ζην Φεθηαθφ ρνιείν
Σν πξφζσπν σο κάζθα
Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα. Σν έλα παηδί δνθηκάδεη κηα έθθξαζε θαη ηελ
παγψλεη ζην πξφζσπφ ηνπ (νη κάζθεο είλαη άθακπηεο). Σν άιιν καληεχεη ην
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ζπλαίζζεκα. Αιιάδνπλ ξφινπο. Ζ δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα γίλεη θαη ζε κηθξέο
νκάδεο.
Παξαιιαγή 1ε: Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα. Σν θάζε παηδί απνδίδεη ζε
παγσκέλε κάζθα ην ραξαθηήξα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεπγαξηνχ ηνπ.
Παξαιιαγή 2ε: Έλα παηδί βγαίλεη απφ ηελ ηάμε, ν εθπαηδεπηηθφο/θάπνην παηδί δίλεη
ςηζπξηζηά νδεγία γηα κάζθα, π.ρ. θφβνπ. Σν παηδί πνπ ηα «θπιάεη» κπαίλεη ζηελ ηάμε
θαη πξνζπαζεί λα καληέςεη.
Παξαιιαγή 3ε: Σα παηδηά ζηέθνληαη ζε 3-6 ζεηξέο, ην έλα πίζσ απφ ην άιιν. Ο
εθπαηδεπηηθφο ή θάπνην παηδί έρεη γξάςεη ζε μερσξηζηά ραξηηά απφ έλα
ζπλαίζζεκα/έθθξαζε γηα θάζε ζεηξά (Π.ρ. ζπκφο, ραξά, ηξφκνο). Ο πξψηνο ηεο θάζε
ζεηξάο παίξλεη ηπραία έλα ραξηί θαη, ρσξίο λα κηιήζεη, κηκείηαη ην ζπλαίζζεκα κε ηελ
έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ, θνηηάδνληαο ην επφκελν παηδί ηεο ζεηξάο ηνπ. Απηφ κε
ηνλ ίδην ηξφπν κεηαθέξεη ην ζπλαίζζεκα πνπ θαηάιαβε ζην επφκελν θ.ν.θ. Ο
ηειεπηαίνο ην ιέεη δπλαηά. πκθσλεί κε απηφ πνπ είλαη γξακκέλν ζην ραξηί ηεο
νκάδαο ηνπ;
Άιινο
Κάζε παηδί εηνηκάδεη έλα πξνζσπείν κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηζπκεί θαη
απνθαζίδεη γηα ηνλ ραξαθηήξα ηνπ. Γεκηνπξγεί έλαλ δηάινγν κε ην πξνζσπείν. Λέεη
κηα πξφηαζε φληαο ν εαπηφο ηνπ θαη απαληά σο άιινο, θνξψληαο ην πξνζσπείν.
Ζ γεσγξαθία ηεο κάζθαο
Σα παηδηά βξίζθνπλ ζηνλ παγθφζκην ράξηε ηνπο ηφπνπο πνπ γέλλεζαλ ηηο κάζθεο, κε
ηηο νπνίεο θάζε θνξά αζρνινχληαη θαη ηνπο ζεκαδεχνπλ κε πηλέδεο. Αληί γηα πηλέδεο,
κπνξνχλ λα θνιιήζνπλ ζην ράξηε κηθξά πξνζσπεία. Μπνξνχλ αθφκα,
ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ καζθψλ, λα θαηαγξάςνπλ
ρψξεο/πεξηνρέο φπνπ απηέο απαληψληαη. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηα πιηθά
θαηαζθεπήο, ηε ρξήζε, ηε κνξθή (αλζξσπφκνξθεο-δσφκνξθεο) θνθ.
Πξφζσπα ηνπ κχζνπ, κεηακνξθψζεηο
1. Σα παηδηά εξεπλνχλ θαη εληνπίδνπλ κχζνπο πνπ πεξηέρνπλ κεηακνξθψζεηο. Κάζε
παηδί επηιέγεη κηα κεηακφξθσζε θαη πξνζπαζεί λα ηελ απνδψζεη, θαηαζθεπάδνληαο
κάζθα απφ θαζεκεξηλά αληηθείκελα, εμαηξψληαο ην ραξηί: θνπηηά, πιαζηηθά δνρεία,
ξνχρα, πθάζκαηα, γξαβάηεο, ζνπξσηήξηα θ.ν.θ. Φνξά ηε κάζθα θαη παίδεη ην ξφιν.
2. Πξνζπαζνχλ λα απνδψζνπλ ηε κεηακφξθσζε κφλν κε ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ
ηνπο θαη ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο.
Εσγξαθίδνληαο κηα κάζθα
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Σα παηδηά πεηξακαηίδνληαη αιιάδνληαο ηελ έθθξαζε κηαο κάζθαο πνπ έρνπλ
ζρεδηάζεη: θσηνηππνχλ ην αξρηθφ ζθίηζν ηνπο αξθεηέο θνξέο. ε έλα αληίγξαθν
αιιάδνπλ ηηο γξακκέο ηνπ ζηφκαηνο, ησλ θξπδηψλ, ησλ καηηψλ. ε άιιν πξνζζέηνπλ
γξακκέο, ηαηνπάδ. Γηαθνξνπνηνχλ ηα ρξψκαηα. Γηαθνξνπνηνχλ ηελ πεξίκεηξν, π.ρ.
θάλνπλ ην ζηξνγγπιφ ζρήκα ηξηγσληθφ, θξνληίδνληαο λα κελ θφςνπλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά. Με απηφ ηνλ ηξφπν θάζε κάζθα (αληίηππν ηνπ αξρηθνχ ζθίηζνπ)
απνθηά ην δηθφ ηεο ραξαθηήξα. πγθξίλνπλ ηα ρξψκαηα, ηηο γξακκέο θαη ηα ζρήκαηα
πνπ έρνπλ νη δηθέο ηνπο κάζθεο κε ηα αληίζηνηρα πνπ βιέπνπλ ζε θσηνγξαθίεο απφ
κάζθεο ηεο Αθξηθήο, ησλ Ηζαγελψλ ηεο Ακεξηθήο, ηεο Χθεαλίαο.
Παξαιιαγή: Κάλνπλ ζχληνκεο ηαηλίεο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ κε κάζθεο πνπ αιιάδνπλ
έθθξαζε. Λεπηνκεξείο νδεγίεο θαη εχθνιεο ηερληθέο βήκα βήκα www.kinoumeno,gr
Παξαδείγκαηα θαηαζθεπώλ από ην δηαδίθηπν:
Καηαζθεπέο κάζθαο απφ ραξηί, απφ φιν ηνλ θφζκν:
http://www.princetonol.com/groups/iad/lessons/elem/papermask.htm
Παηδαγσγηθφ Πξφγξακκα γηα ηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο, Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ
Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ην εθπαηδεπηηθό πιηθό
Καηεβάδνληαο ηελ κπάξα δεμηά, ζε φιεο ηηο ελφηεηεο, θαηαζθεπέο κάζθαο δηαθφξσλ
ηχπσλ, θσηνγξαθίεο απφ κάζθεο θαη πιεξνθνξηαθφ πιηθφ
http://www.ppps.ecd.uoa.gr/main.html
Μηραιφιηα, Θ. Μάζθεο, κηα εχθνιε θαηαζθεπή. Έλσζε Δθπαηδεπηηθψλ Δηθαζηηθψλ
Μαζεκάησλ http://www.art-teachers.com/content/view/200/53/
Υώξνη πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο:
Πξνηείλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ επηζθέςεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζε:
o Αξραηνινγηθά Μνπζεία ζε φιε ηε ρψξα (λεθξηθέο κάζθεο, φπσο απηή ηνπ
«Αγακέκλνλα» ή ησλ Μαθεδφλσλ βαζηιέσλ, κάζθεο ζεάηξνπ, αγγεία θαη
ςεθηδσηά κε ζρεηηθέο παξαζηάζεηο)
o Λανγξαθηθά Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ελδπκαζίεο απφ απνθξηάηηθα θαη
δσδεθαεκεξίηηθα δξψκελα.
o Θεαηξηθφ Μνπζείν
o Μνπζείν Α. Μηλσηή θαη Κ. Παμηλνχ ηνπ Μνξθσηηθνχ Ηδξχκαηνο ηεο Δζληθήο
Σξάπεδαο (Ζ έλλνηα θαη νη δπλαηφηεηεο ηεο κεηακφξθσζεο)
o Άιιεο ζπιινγέο θαη κνπζεία ζρεηηθά κε ην ζέαηξν
o Μνπζείν Αζηαηηθήο Σέρλεο, Κέξθπξα
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Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε Μνπζεία πνπ ζπλδένληαη κε ην ζέκα, φπσο ηα
εμήο:
«Μάληεςε πνηνο είκαη!» γηα καζεηέο Γπκλαζίνπ, Αξραηνινγηθφ Μνπζείν
Μεζζελίαο.
Οη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ ηε δηαρξνληθή ρξήζε ηνπ πξνζσπείνπ κε αθνξκή
ζεαηξηθά πξνζσπεία πνπ εηθνλίδνληαη ζε ςεθηδσηφ δάπεδν κέζσ
δξακαηνπνηεκέλεο πεξηήγεζεο θαη ρξήζεο επνπηηθνχ πιηθνχ.
«Θεάηξνπ Παηρλίδηα», Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ηεο Άκθηζζαο
Γηα καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ κε ζέκα ηα αξραία
ζεαηξηθά πξνζσπεία.
«Ση ηαύηα πξνο Γηόλπζνλ;», Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΤΠΠΟΣ
Δθπαηδεπηηθή έθζεζε θαη εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα ην αξραίν ζέαηξν γηα
καζεηέο 10-15 εηψλ.
Πεξηζηαζηαθά πξνγξάκκαηα κνπζείσλ, κε ζέκαηα ηελ ειιεληθή Απνθξηά, ηηο
κάζθεο, ιατθά δξψκελα, έζηκα ηνπ δσδεθαήκεξνπ (Μνπζείν Διιεληθήο Λατθήο
Σέρλεο, Πεινπνλλεζηαθφ Λανγξαθηθφ Ίδξπκα, Γεκνηηθφ Μνπζείν Καβάιαο,
Μνπζείν Μπελάθε θ.ά.)

πλδεόκελν δαλεηζηηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό:
Δθπαηδεπηηθνί θάθεινη «Μνπζψλ Γψξα: Ζ κνπζηθή θαη ν ρνξφο ζηελ αξραία
Διιάδα», «Σν Θέαηξν ζηελ Αξραία Διιάδα» θαη «Σν Θέαηξν ζηελ Αξραία
Διιάδα-Κσκσδία», Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο
ηνπ ΤΠΠΟΣ
Δθπαηδεπηηθφο θάθεινο «Σα αξραία ζέαηξα ηεο Λάξηζαο», ΗΔ΄ Δθνξία
Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ, Λάξηζα
Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ
Λανγξαθηθφ Ίδξπκα

«Σν

κήλπκα

ηεο

Μπνχιαο»,

Πεινπνλλεζηαθφ

Κηλεκαηνγξάθνο
«Ο βαζηιηάο ησλ καζθψλ», ηνπ Σηαλ Μηλγθ Γνπ, δηάξθεηα 101΄, ηαηλία γηα
παηδηά κε 23 δηεζλή βξαβεία: Δηζαγσγή ζηνλ καγηθφ ρψξν ηνπ ζεαηξηθνχ
ζεάκαηνο θαη ζηελ παξαδνζηαθή ηέρλε ηεο κάζθαο ζηελ Κίλα.
Απνζπάζκαηα απφ ηαηλίεο κε καζθνθφξνπο ήξσεο: Ενξφ, πάηληεξκαλ θ.ά.
Απνζπάζκαηα απφ ηαηλίεο ή ζεαηξηθά έξγα κε εζνπνηνχο πνπ έρνπλ αιιάμεη
κνξθή κε καθηγηάδ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ξφινπ.
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Πεγή: Φεθηαθφ Αξρείν ηεο ΔΡΣ http://www.ertarchives.gr/V3/public/index.aspx (ηαηληνζήθε, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο)
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