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Συμμετζχοντεσ 
 

Σχολείο: 8ο Δθμοτικό ςχολείο Πτολεμδασ  

Τμιμα: Δ2 

Αρικμόσ μακθτών: 15 

Αρικμόσ παλιννοςτοφντων/αλλοδαπών μακθτών: 1 / 2 

Αρικμόσ μακθτών Roma: 2 

Ένασ μακθτισ με εγκεφαλικι παράλυςθ 

 

Σφντομθ περιγραφι του προφίλ τθσ τάξθσ: Το ςυγκεκριμζνο τμιμα Δ2 επιλζχκθκε 

λόγω του ιδιαίτερου προφίλ που παρουςιάηει. Στο ςφνολο των μακθτϊν υπάρχουν 

αλλοδαπά παιδιά από Αλβανία, ζνα παιδί που παλιννόςτθςε από Γερμανία, δφο 

παιδιά Roma, κακϊσ κι ζνα παιδί με εγκεφαλικι παραλυςία. Όλα τα παραπάνω 

παιδιά γνωρίηουν άριςτα τθν ελλθνικι γλϊςςα και δεν υπιρξε οποιοδιποτε 

πρόβλθμα επικοινωνίασ. Στο τμιμα είναι ευδιάκριτθ θ ιδιαίτερθ ςφνκεςι του, χωρίσ 

όμωσ να δθμιουργοφνται αντιπαλότθτεσ.  

 

Ονόματα  εκπαιδευτικών: Θωμαι Κατςαοφνθ (δαςκάλα τθσ τάξθσ υποδοχισ), 

Ευγενία Χατηθακαναςίου (δαςκάλα του τμιματοσ) και Αναςτάςιοσ Τςογγίδθσ 

(δάςκαλοσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ).  

 

Μουςείο: Αρχαιολογικό Μουςείο Αιανισ Κοηάνθσ / Λ΄ ΕΠΚΑ 

 

Αντικείμενα διαπραγμάτευςθσ: Αγγεία και αντικείμενα που ςχετίηονταν με τθ 

διατροφι ςτθν αρχαιότθτα.  

Διαπολιτιςμικι δυναμικι των αντικειμζνων: Θ γνωριμία – γνϊςθ των αρχαίων 

διατροφικϊν ςυνθκειϊν αποτζλεςε αφορμι για να επζλκει θ γνωριμία – 

προςζγγιςθ μεταξφ των παιδιϊν και των διατροφικϊν τουσ ςυνθκειϊν, που είναι 

οφτωσ ι άλλωσ διαφορετικζσ, λόγω τθσ ετερογενοφσ προζλευςισ τουσ.  

 

Ονόματα αρχαιολόγων: Διμθτρα Θεοδϊρου και Μαρία Ματαράγκα.   

 

 

Στόχοι 
 

Γνωςτικοί 

 Γνωριμία – γνϊςθ του αρχαιολογικοφ πλοφτου τθσ περιοχισ. 
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 Πρόκλθςθ και ενδυνάμωςθ ενδιαφζροντοσ για τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά 

και τθν ανάγκθ διαφφλαξισ τθσ. 

 Ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ και ικανότθτασ των παιδιϊν. 

 Γνωριμία με τθν ποικιλομορφία των διατροφικϊν ςυνθκειϊν άλλων 

περιοχϊν και των αναγκϊν που τισ επιβάλλουν. 

 Ανάπτυξθ και καλλιζργεια τθσ ικανότθτασ ενςυναίςκθςθσ και αλλαγι 

προοπτικισ. 

 

Συναιςκθματικοί   

 Ενίςχυςθ αυτοπεποίκθςθσ και προςωπικισ υπερθφάνειασ με τθν απόκτθςθ 

γνϊςεων για το παρελκόν. 

 Ανάπτυξθ μιασ «φιλικισ» ςχζςθσ ανάμεςα ςτα παιδιά και ςτο μουςείο- 

αρχαιότθτα. 

 Ενίςχυςθ δθμιουργικότθτασ και αυτοζκφραςθσ. 

 Κατανόθςθ των αποτελεςμάτων τθσ ςυλλογικότθτασ και τθσ ςυμμετοχισ ςε 

κοινι δράςθ με κοινό ςκοπό. 

 Σφςφιξθ των ςχζςεων μζςω τθσ ομαδοςυνεργατικισ μεκόδου. 

 

Κιναιςκθτικοί 

 Ψυχικι και ςυναιςκθματικι ζκφραςθ μζςω του κεατρικοφ παιχνιδιοφ.  

 

Παιδαγωγικοί 

 Συλλογικι ταυτότθτα, αίςκθμα του ανικειν και αυτοπροςδιοριςμόσ. 

 Ενίςχυςθ των αλλοδαπϊν, παλιννοςτοφντων και Roma μακθτϊν με τθν 

προβολι τθσ «διαφορετικισ» πολιτιςτικισ ταυτότθτάσ τουσ και ενςωμάτωςθ 

αυτϊν. 

 Ενςωμάτωςθ και όχι απορρόφθςθ τθσ διαφορετικότθτασ των μακθτϊν. 

 Ανάπτυξθ τθσ ελευκερίασ λόγου. 

 

 

Δράςεισ 
 

 Παρακολοφκθςθ θμερίδασ ςτο πλαίςιο τθσ υποδράςθσ 9.5 «Σχολικζσ 

επιςκζψεισ ςε μουςεία ςτο πλαίςιο τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ» ςτο 

Μουςείο Βυηαντινοφ Πολιτιςμοφ Θεςςαλονίκθσ (1/12/2012). Γνωριμία 

εκπαιδευτικϊν και εκπροςϊπων του μουςείου. Ζναρξθ τθσ ςυνεργαςίασ. 

 Ειςαγωγι των παιδιϊν ςτο πρόγραμμα με δράςεισ εντόσ τθσ τάξθσ: 

ανάγνωςθ βιβλίων ςχετικϊν με τθ διατροφι, παρουςίαςθ εικόνων ςτο 
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διαδίκτυο και ςχετικι ςυηιτθςθ. Αφιγθςθ παραμυκιϊν και παρότρυνςθ των 

παιδιϊν να ηωγραφίςουν ςχετικά κζματα. Από τθν παραπάνω δραςτθριότθτα 

προζκυψε και μικρι ςυλλογι με εικαςτικά δθμιουργιματά τουσ.  

 Πρϊτθ ςυνάντθςθ – επαφι των παιδιϊν με τισ αρχαιολόγουσ του μουςείου 

(14/2/2013).  

     Οι αρχαιολόγοι επιςκζφκθκαν τθν τάξθ, γνωρίςτθκαν με τα παιδιά και 

ξεκίνθςε θ ανάπτυξθ μιασ αμφίδρομθσ ςχζςθσ εμπιςτοςφνθσ. Με τθ μζκοδο 

βραχφχρονθσ ομαδοποίθςθσ επιλζχκθκε το κζμα, με το οποίο κα αςχολοφνταν 

θ ομάδα. Μετά από ψθφοφορία, θ τάξθ αποφάςιςε μεταξφ δφο κεμάτων, τθσ 

ενδυμαςίασ και τθσ διατροφισ, να επεξεργαςτοφμε τθν ενότθτα τθσ διατροφισ. 

Στο πλαίςιο αυτισ τθσ απόφαςθσ τα παιδιά υποςχζκθκαν να ερευνιςουν, να 

μάκουν και να γνωςτοποιιςουν διατροφικζσ ςυνικειεσ δικζσ τουσ ι και 

παλαιότερων γενεϊν από τισ οποίεσ κατάγονται. Με τον τρόπο αυτό 

κεωριςαμε ότι μπορεί να επιτευχκεί θ ανάπτυξθ τθσ διαπολιτιςμικισ 

δεξιότθτασ.  

 

 
 

 Δεφτερθ ςυνάντθςθ – επαφι των παιδιϊν με τισ αρχαιολόγουσ του 

μουςείου (26/3/2013).  

Στόχοσ τθσ δεφτερθσ επίςκεψθσ ιταν θ εμψφχωςθ των παιδιϊν και θ πρόκλθςθ 

ενδιαφζροντοσ για το κζμα. Πραγματοποιικθκε μία μικρι παρουςίαςθ των 

αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ των παιδιϊν. Διαβάςτθκαν και ακοφςτθκαν 

παραδοςιακζσ ςυνταγζσ και ζγιναν ςυγκρίςεισ μεταξφ των φαγθτϊν και των 

ονομαςιϊν τουσ. Αναπτφχκθκε θ κριτικι τουσ ςκζψθ με ςυγκρίςεισ ανάμεςα 

ςτο παρόν και ςτο παρελκόν αλλά και μεταξφ των τόπων καταγωγισ τουσ.  

 Επίςκεψθ ςτο αρχαιολογικό μουςείο τθσ Αιανισ (4/4/2013).  

Αρχικά, πραγματοποιικθκε κεματικι ξενάγθςθ με ζμφαςθ ςτα αγγεία – 

αντικείμενα που ςχετίηονταν με τθν αρχαία διατροφι και ςτθ ςυνζχεια 

ακολοφκθςε θ βιωματικι προςζγγιςθ.  

Εικόνα 1. Οι αρχαιολόγοι 
επιςκζπτονται τθν τάξθ. 
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Στο πρϊτο μζροσ τθσ διαδραματίςτθκε κεατρικό παιχνίδι με θκοποιοφσ τα ίδια 

τα παιδιά. Στο πλαίςιο αυτοφ του παιχνιδιοφ πραγματοποιικθκε άλεςμα 

ςιταριοφ ςε χειρομφλι, ηφμωμα και πλάςιμο ψωμιοφ. Επίςθσ, παραςκευάςτθκε 

παραδοςιακό αρχαίο γλφκιςμα. 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

Στο δεφτερο μζροσ τθσ βιωματικισ προςζγγιςθσ με τίτλο «Δρόμο παίρνω, δρόμο 

αφινω και τθ γεφςθ μου γνωρίηω» τα παιδιά ανακοίνωςαν τα αποτελζςματα 

τθσ γαςτρονομικισ τουσ ζρευνασ και ζπαιξαν ςχετικά παιχνίδια.  

 

Εικόνα 2. Χρθςιμοποιοφμε αλεφρι 
για το ηφμωμα του ψωμιοφ. 

Εικόνα 3. Ηφμωμα και πλάςιμο του 
ψωμιοφ. 

Εικόνα 4. Φτιάχνουμε ζνα αρχαίο 
γλφκιςμα με μζλι και ςουςάμι. 
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Αξιολόγθςθ 
 

Εκπαιδευτικοί και αρχαιολόγοι είμαςτε πεπειςμζνοι ότι καταβάλαμε κάκε 

δυνατι προςπάκεια για τθν ανάπτυξθ τθσ διαπολιτιςμικισ δεξιότθτασ των παιδιϊν 

αλλά και τθσ δικισ μασ. Θεωροφμε ότι το πρόγραμμα ζφερε το επικυμθτό 

αποτζλεςμα. Τα παιδιά ςυμμετείχαν ςε όλα τα ςτάδια των δράςεων με 

ενκουςιαςμό και ενδιαφζρον. Οι ςυνταγζσ των Βλάχων ςυνάντθςαν τισ ςυνταγζσ 

των παιδιϊν από τθν Αλβανία, οι ςυνταγζσ των Ποντίων ςυγκρίκθκαν με τισ 

ςυνταγζσ των Roma και, φαίνεται απίςτευτο, είναι όμωσ αλθκινό, όλοι μασ 

καταλάβαμε ότι ο ςεβαςμόσ ςτο διαφορετικό είναι αυτόσ που μασ κάνει 

«νόςτιμουσ» ανκρϊπουσ.  

Εικόνεσ 5-6. Εργαςίεσ των μακθτϊν μετά τθν επίςκεψθ ςτο μουςείο. 


