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Συμμετζχοντεσ 
 

Σχολείο: 51ο Δθμοτικό Σχολείο Αθθνών 

Τάξθ / Τμιμα: Ε2 

Αρικμόσ μακθτών: 14 

Αρικμόσ παλιννοςτοφντων / αλλοδαπών μακθτών: 6 

Χώρεσ προζλευςθσ των παλιννοςτοφντων / αλλοδαπών μακθτών: Αλβανία, 

Βουλγαρία, Αίγυπτοσ, Γεωργία.  

Προφίλ τθσ τάξθσ: Από τουσ αλλοδαποφσ μακθτζσ οι περιςςότεροι δεν ζχουν 

κατακτιςει καλά τθν ελλθνικι γλϊςςα. Σε γενικζσ γραμμζσ οι μεταξφ τουσ ςχζςεισ 

είναι ςε ικανοποιθτικό επίπεδο. Από τα ελλθνόπουλα, το ζνα ζχει πατζρα Ζλλθνα 

και μθτζρα Γεωργιανι. 

 

Όνομα εκπαιδευτικοφ: Θρακλισ  Αλεξανδράκθσ 

 

Μουςείο: Βυηαντινό και Χριςτιανικό Μουςείο Αθθνών 

Συλλογι ι εκκζματα που ζγιναν αντικείμενα διαπραγμάτευςθσ: Αντικείμενα ι 

ςκεφθ του νεροφ. 

Διαπολιτιςμικι δυναμικι που διακρίνεται ςτα ςυγκεκριμζνα αντικείμενα: Σφγκριςι 

τουσ με αντικείμενα προζλευςθσ ι χριςθσ τουσ ςτισ χϊρεσ από τισ οποίεσ 

κατάγονται οι μακθτζσ και μακιτριεσ. 

 

Μουςειοπαιδαγωγοί: Στάκθσ Γκότςθσ και Πάνοσ Βοςνίδθσ  

 

 

Στόχοι 
Γνωςτικοί 

Οι μακθτζσ:  

1. Να γνωρίςουν τθ ςθμαςία του νεροφ ςτισ ανκρϊπινεσ κοινωνίεσ και ςτουσ 

διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ και, φυςικά, ςτο Βυηαντινό πολιτιςμό. 

2. Να δουν και να κατανοιςουν αρχαιολογικά αντικείμενα που ςυνδζονται με τθ 

χριςθ και κατανάλωςθ του νεροφ (μεταφορά, πόςθ, υγιεινι, ιαματικζσ ιδιότθτεσ, 

τελετουργικζσ πράξεισ, ςτθ διατροφι, ςτθν κεραμικι τζχνθ, κ.λπ.) ςτο Βυηάντιο. 

 

Συναιςκθματικοί 

Οι μακθτζσ:  

1. Να εργαςτοφν ομαδοςυνεργατικά ϊςτε να βελτιϊςουν το επίπεδο ςυνεννόθςθσ 

και ουςιαςτικισ ςυνεργαςίασ. 
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2. Να τονωκεί θ αυτοπεποίκθςθ και θ δθμιουργικότθτα τουσ μζςα από 

καταςκευαςτικά και εικαςτικά εργαςτιρια. 

3. Να ευχαριςτθκοφν τθν επίςκεψι τουσ ςτο μουςείο. 

 

 

Σφνδεςθ με το Πρόγραμμα Σπουδών 
 

Το πρόγραμμα  ςυνδζεται κυρίωσ με το μάκθμα τθσ Ιςτορίασ τθσ Εϋ τάξθσ. 

Επίςθσ ςυνδζεται και με άλλθ πολιτιςτικι δράςθ του ςχολείου, κακϊσ το ςχολείο 

εμπλζκεται ςτο πολιτιςτικό πρόγραμμα Νερό και Θάλαςςα κατά τθν περίοδο 2012-

2013. 

 

 

Δράςεισ 
 

Παρακολοφκθςθ τθσ θμερίδασ τθσ Υποδράςθσ 9.5 του προγράμματοσ 

«Εκπαίδευςθ Αλλοδαπϊν και Παλιννοςτοφντων Μακθτϊν». Θ θμερίδα είχε τίτλο 

«Σχολικζσ επιςκζψεισ ςε μουςεία ςτο πλαίςιο τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ» 

και ζγινε ςτο ξενοδοχείο Τιτάνια ςτισ 19-1-2013. Θ θμερίδα είχε ωσ κζμα τθν 

ουςιαςτικι ςυνεργαςία ςχολείων και μουςείων και τθ γνωριμία με κάποια από τα 

προγράμματα που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο τθσ Υποδράςθσ κατά το προθγοφμενο 

ςχολικό ζτοσ. Στο εργαςτιριο που πραγματοποιικθκε ζγινε και θ γνωριμία μασ με 

τουσ μουςειοπαιδαγωγοφσ του Βυηαντινοφ και Χριςτιανικοφ μουςείου και θ 

ανταλλαγι των αρικμϊν τθλεφϊνων.  

Στθ ςυνζχεια ζγιναν διάφορεσ προςωπικζσ επαφζσ, όπωσ θ μετάβαςι μου ςτο 

ςυγκεκριμζνο Μουςείο και θ ξενάγθςι μου εκεί από τουσ εκπροςϊπουσ του 

μουςείου. Ακολοφκθςαν οι προτάςεισ τουσ και καταλιξαμε ςτο κζμα του 

προγράμματοσ «Περί υδάτων… ςτο Βυηάντιο» λόγω τθσ εμπλοκισ μασ ςε άλλο 

παρόμοιο πρόγραμμα με τίτλο «Νερό και Θάλαςςα». 

Ακολοφκωσ ζγιναν τα εξισ: 

1. Συηιτθςθ με τα παιδιά και ενθμζρωςι τουσ για τθν εμπλοκι μασ ςτο 

πρόγραμμα  «Περί υδάτων… ςτο Βυηάντιο» με το Βυηαντινό και Χριςτιανικό 

Μουςείο. Πρϊτοσ ςχεδιαςμόσ του λευκϊματοσ «Περί υδάτων... ςτο 

Βυηάντιο» (Φεβρουάριοσ). 

2. Επίςκεψθ των μουςειοπαιδαγωγϊν ςτθν τάξθ μασ (20-3-2013). Συηιτθςθ με 

τα παιδιά για τα μουςεία και για το πρόγραμμα  που κα πραγματεφονταν. 

Πρόταςθ για μια πρϊτθ διερεφνθςθ περί υδάτων ςτο Βυηάντιο – να 
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εντοπίςουν οι μακθτζσ όλεσ τισ εικόνεσ που περιζχουν το ςτοιχείο του νεροφ 

ςτο βιβλίο τθσ Ιςτορίασ τουσ. 

3. Συλλογι πλθροφοριϊν από το διαδίκτυο για το νερό ςτο Βυηάντιο και ςτισ 

νεότερεσ εποχζσ, και αξιολόγθςι τουσ. 

4. Διάκριςθ των πλθροφοριϊν και κατθγοριοποίθςι τουσ (υδρευτικό ςφςτθμα, 

τρόποι μεταφοράσ του νεροφ, δθμιουργία κινςτερνϊν και κρθνϊν, τρόποι 

υγιεινισ-δθμόςια λουτρά, αντικείμενα-ςκεφθ μεταφοράσ και χριςθσ του 

νεροφ κατά τθν κακθμερινότθτα ςτισ διάφορεσ εποχζσ και ιδιαίτερα τθν 

εποχι του Βυηαντίου, το επάγγελμα του γανωτι, θ διαχρονικι κεραμικι 

τζχνθ ςτθν υπθρεςία του ανκρϊπου και ςε όλεσ τισ εποχζσ, οι νερόμυλοι και 

θ ςθμαςία τουσ για τουσ Βυηαντινοφσ, ο ςυμβολιςμόσ του νεροφ ςτο 

χριςτιανιςμό, κρφλοι, παραδόςεισ, μαρτυρίεσ ςχετικζσ με τον πολφτιμο ρόλο 

του νεροφ ςτθν τότε εποχι, κ.ά.). 

5. Συλλογι εικόνων ςχετικϊν με το νερό αλλά και διαφόρων άλλων ςχετικϊν 

με  τθ βυηαντινι εποχι και όχι μόνο. 

6. Ελεφκερθ ηωγραφικι: τα παιδιά ηωγράφιςαν αμφορείσ και άλλα αντικείμενα 

μεταφοράσ και χριςθσ του νεροφ (ςκεφθ  του νεροφ χκεσ και ςιμερα). 

 

 
 

7. Τα παιδιά ςυμπλιρωςαν φφλλα εργαςίασ ςχετικά με το νερό (ςταυρόλεξα, 

ακροςτιχίδεσ, ςυμπλιρωςθ λζξεων, κ.ά.) 

8. Δεφτεροσ ςχεδιαςμόσ και καταγραφι των μερϊν του λευκϊματοσ (Μάρτιοσ- 

Απρίλιοσ). 

9. Επίςκεψθ ςτο  Βυηαντινό και Χριςτιανικό Μουςείο (16-5-2013). Ξενάγθςθ 

ςτο χϊρο του  από τουσ  εξαίρετουσ μουςειοπαιδαγωγοφσ (είναι πραγματικά 

Εικόνα 1. Οι μακθτζσ ηωγραφίηουν 
αμφορείσ. 
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μια αχτφπθτθ  δυάδα).  Τα παιδιά ομολογουμζνωσ ζδειξαν να κατανοοφν τθ 

ςθμαςία των αντικειμζνων και τον ρόλο τουσ διαχρονικά για τθ μεταφορά 

και χριςθ τουσ από τουσ ανκρϊπουσ. Επίςθσ, είδαν πολλζσ βυηαντινζσ 

εικόνεσ που είχαν ςχζςθ με το νερό. Γενικϊσ, απόλαυςαν όλθ αυτι τθ 

διαδικαςία τθσ επίςκεψισ τουσ ςτο Μουςείο. Παρ’ όλεσ τισ διαρροζσ, 

κατορκϊςαμε να ςυγκεντρωκοφμε κάποιοι γονείσ και παιδιά ςτο  χϊρο του 

μουςείου των δφο τμθμάτων τθσ Εϋ-το άλλο τμιμα είχε αναλάβει για τα 

φαγθτά ςτο Βυηάντιο- και  αφοφ ζγινε ξενάγθςθ τελειϊςαμε με βυηαντινά -

και όχι μόνο- εδζςματα. 

 

 
 

 

10. Εικαςτικζσ καταςκευζσ: οι μακθτζσ καταςκεφαςαν δφο νερόμυλουσ και  

ζφτιαξαν διάφορα  πιλινα αντικείμενα ςχετικά με το νερό μετά τθν επίςκεψι 

τουσ ςτο μουςείο. 

 

     

Εικόνα 2. Επίςκεψθ ςτο μουςείο: ςυηιτθςθ μπροςτά ςτα εκκζματα. 
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11. Ολοκλιρωςθ του λευκϊματοσ (Μάιοσ). 

12. Περίλθψθ ςε παρουςίαςθ PowerPoint του λευκϊματοσ ςτουσ γονείσ των 

παιδιϊν ςτισ 12-6-2013, θμζρα τθσ γιορτισ λιξθσ του ςχολείου μασ. 

13. Ζκκεςθ ςκευϊν του νεροφ και των νερόμυλων ςτθ γιορτι λιξθσ. 

 

Οι τεχνικζσ που χρθςιμοποιικθκαν ςτο πρόγραμμα ιταν θ ομαδοςυνεργατικι 

διδαςκαλία, θ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν, θ ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ και θ 

οικοδόμθςθ ιςχυρϊν ψυχικϊν δεςμϊν. Στο τελευταίο βοικθςε και θ παρουςία 

ψυχολόγου ςτο ςχολείο μασ. 

 

Δράςθ με ςαφι διαπολιτιςμικό χαρακτιρα 

Το ςτοίχθμα ιταν να δθμιουργιςουμε μια ςυμπαγι και ςυνεργατικι ομάδα με 

παιδιά διαφορετικϊν χωρϊν και πολιτιςμικϊν καταβολϊν. Κοινόσ παρονομαςτισ θ 

πρόκλθςθ ενδιαφζροντοσ για το καινοφριο, που προζκυψε και από τισ μεκόδουσ 

των μουςειοπαιδαγωγϊν που δεν ιταν ςτείρεσ και κακαρά δαςκαλοκεντρικζσ. Θ 

δθμιουργία αντικειμζνων για το νερό και θ καταςκευι των νερόμυλων βοικθςαν 

κατά πολφ τθν ομαδοςυνεργατικότθτα και τον εμπλουτιςμό του λεξιλογίου των 

παιδιϊν με φτωχό γλωςςικό υπόβακρο. 

Θ ςφγκριςθ των πολιτιςμικϊν ςτοιχείων του Βυηαντινοφ πολιτιςμοφ με τα δικά  τουσ 

πολιτιςμικά ςτοιχεία και, ενδεχομζνωσ, θ ταφτιςι τουσ με αυτά οδθγεί τα παιδιά 

ςτο αυτονόθτο ςυμπζραςμα ότι όλοι οι άνκρωποι ζχουν τισ ίδιεσ βαςικζσ ανάγκεσ. 

 

Εικόνεσ 3-4-5-6. Οι μακθτζσ καταςκευάηουν ζναν νερόμυλο. 
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Αξιολόγθςθ 
 

 Δόκθκαν φφλλα εργαςίασ για ςυμπλιρωςθ ςτουσ μακθτζσ. 

 Ηωγράφιςαν αμφορείσ και άλλα αντικείμενα του νεροφ. 

 Καταςκεφαςαν διάφορα αντικείμενα που είχαν ςχζςθ με το παρελκόν, όπωσ 

είναι οι νερόμυλοι. 

  Δθμιοφργθςαν πιλινα αντικείμενα ςχετικά με το νερό. 

 

Τα παιδιά ςυνεργάςτθκαν αποτελεςματικά ςε ομάδεσ και ζμακαν - γνϊριςαν  

περιςςότερα - για το τόςο ςθμαντικό και αναγκαίο αγακό του νεροφ με τα κζματα 

που επεξεργαςτικαμε κατά τθ διάρκεια που υλοποιοφςαμε το πρόγραμμα. Θ 

υλοποίθςθ του προγράμματοσ αυτοφ ευχαρίςτθςε όλουσ, δαςκάλουσ και μακθτζσ. 

Σ’ αυτό το ςθμείο κζλουμε να ευχαριςτιςουμε όλουσ εκείνουσ οι οποίοι βοικθςαν 

ςτθν υλοποίθςθ αυτοφ του προγράμματοσ. Από τον διευκυντι του ςχολείου μζχρι 

και τουσ γονείσ και ςυγγενείσ των μακθτϊν.  


