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1ο   Δημοτικό Σχολείο 
Εχιναίων 

  Αρχαιολογικό 
Μουςείο Λαμίασ 

 

 

 

 

 

 

Πατρίδα του άνδρα είναι 
όπου κι αν ευημερεί…  

( Ρλοφτοσ,  Αριςτοφάνθσ) 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

2 
 

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Υποδράζη: Εκπαιδεσηικές Επιζκέψεις Μαθηηών 

Συμμετζχοντεσ 
 

Σχολείο: 1o Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Εχιναίων 

 

Τάξη: Εϋ- ΣΤϋ (ςυνδιδαςκαλία) 

Αριθμόσ μαθητών: 14 και 5 αντίςτοιχα 

Αριθμόσ παλιννοςτοφντων / αλλοδαπών μαθητών: 5 

Χώρεσ προζλευςησ των παλιννοςτοφντων / αλλοδαπών μαθητών: Αλβανία 

Από τουσ παραπάνω μακθτζσ:  

Καλι γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ: 1.  

Μζτρια γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ:  4 

Οι μακθτζσ παρακολοφκθςαν  το τμιμα ζνταξθσ και ςυμμετείχαν και ςτθ δράςθ τθσ 

ελλθνομάκειασ. Ετερόκλθτεσ ςυμπεριφορζσ των μακθτϊν: ζνασ μακθτισ με 

αρχθγικζσ τάςεισ και, ςτον αντίποδα, ζνασ μακθτισ με χαμθλι αυτοεκτίμθςθ.  

 

Όνομα εκπαιδευτικοφ: Βαςίλθσ Τηελζπθσ  

 

Μουςείο: Αρχαιολογικό Μουςείο Λαμίασ 

 

Συλλογή ή αντικείμενα που ζγιναν αντικείμενα διαπραγμάτευςησ: Μασ ενδιζφεραν 

κυρίωσ ςτοιχεία ζνδυςθσ, όπωσ ροφχα, υποδιματα, πόρπεσ, ηϊνθ, κοςμιματα, 

μάςκεσ.  

Διαπολιτιςμική δυναμική που διακρίνεται ςτα ςυγκεκριμζνα αντικείμενα: ςτοιχεία 

λατρείασ  και ςφνδεςι τουσ με το κζατρο ςτο μακρινό παρελκόν, ενδυματολογικζσ 

ςυνικειεσ. 

 

Όνομα εκπροςώπου του μουςείου: Σόνια Δθμάκθ  

 

 
Στόχοι 

Γνωςτικοί  

 

Οι μακθτζσ: 

 Να γνωρίςουν το αρχαιολογικό μουςείο Λαμίασ. 

 Να παρατθροφν ςτοχευμζνα τα εκκζματα που ζχουν ςχζςθ με το 

πρόγραμμα. 

 Να ανακαλφπτουν τισ λεπτομζρειεσ που ενδιαφζρουν και να κάνουν 

ςυγκρίςεισ από εποχι ςε εποχι. 
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 Να διαπιςτϊςουν ότι θ τζχνθ ζχει διαφορετικοφσ τρόπουσ ζκφραςθσ, αλλά 

και ομοιότθτεσ, από τόπο ςε τόπο και δζχεται επιρροζσ από διαφορετικοφσ 

λαοφσ. 

 Να γνωρίςουν ότι το αρχαίο ελλθνικό κζατρο ξεκίνθςε από τθ διαδικαςία 

τθσ λατρείασ και του οικογενειακοφ βίου (κϊμοσ). 

 Να γνωρίςουν αρχαία ελλθνικά κζατρα και να μελετιςουν τθ δομι και τθν 

αρχιτεκτονικι τουσ. 

 Να πραγματευτοφν τθ δραματικι ποίθςθ μζςα από τουσ  Όρνιθεσ του 

Αριςτοφάνθ και να εμπλακοφν ςτθ δθμιουργία μιασ κεατρικισ παράςταςθσ. 

 Να διαπιςτϊςουν τθ διαχρονικότθτα των αρχαίων ζργων και τα μθνφματα 

που εκπζμπουν ςτθν εποχι μασ.  

 

Συναιςθηματικοί 

 

 Να δουλζψουν ομαδοςυνεργατικά και να διαπιςτϊςουν ότι το αποτζλεςμα 

ενόσ δφςκολου εγχειριματοσ, π.χ. μια κεατρικισ παράςταςθσ, απαιτεί το 

ςωςτό προγραμματιςμό, τθν καλι ςυνεργαςία των ομάδων, τθ ςοβαρότθτα 

και υπευκυνότθτα όλων απζναντι ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ. 

 Να αναπτφξουν θκικζσ αρετζσ μζςα από το παιχνίδι ρόλων. 

 Να γευτοφν από κοινοφ τθν επιτυχία, αλλά και να μοιραςτοφν τθν αποτυχία. 

 Να ενεργοποιιςουν το ςυναιςκθματικό τουσ κόςμο, τθ φανταςία, τθ 

δθμιουργικι τουσ ζκφραςθ. 

 Να ανακαλφψουν δυνατότθτεσ και ικανότθτεσ, που πικανόν να μθν είχαν 

καλλιεργιςει, και να βελτιϊςουν τθν αυτοεκτίμθςι τουσ. 

 Να ταξιδζψουν ςτο χρόνο και να προςεγγίςουν μζςα από δράςεισ τθ ηωι 

των ανκρϊπων του παρελκόντοσ (υλικι και ςυναιςκθματικι) κάνοντασ 

αντιςτοιχίςεισ με τθν εποχι μασ. 

 

Κιναιςθητικοί 

 

 Να εξερευνιςουν το ςϊμα τουσ ςτο χϊρο και να ανακαλφψουν τθ ςχζςθ του 

με το ρυκμό. 

 Να κατακτιςουν γλωςςικζσ και εκφραςτικζσ δεξιότθτεσ, να γίνουν ικανοί να 

απελευκερϊνουν τα ςυναιςκιματά τουσ με τθ γλϊςςα του ςϊματοσ. 

 Να καταςκευάςουν τα αντικείμενα που παρατιρθςαν ςτο μουςείο και να τα 

χρθςιμοποιιςουν ςε κεατρικι παράςταςθ. 
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Παιδαγωγικοί 

 

 Να ςυνειδθτοποιιςουν ότι το μουςείο δεν είναι ζνα απολίκωμα του 

παρελκόντοσ που ςυλλζγει και διατθρεί εκκζματα αλλά, ανοίγοντασ τισ 

πόρτεσ του, ςυμπλθρϊνει το ςχολείο, αφοφ ερμθνεφει, εκπαιδεφει και 

ψυχαγωγεί. 

 Να αςκθκοφν ςτθ βιωματικι μάκθςθ και αυτενζργεια. 

 Να ενθμερϊνονται πριν τθν επίςκεψθ για τισ κεματικζσ ενότθτεσ με τισ 

οποίεσ κα αςχολθκοφν ςτο μουςείο και να προετοιμάηονται για αυτζσ με 

άντλθςθ πλθροφοριϊν από πθγζσ.  

 Να γνωρίςουν τθν υπεφκυνθ αρχαιολόγο και να ςυνεργαςτοφν μαηί τθσ. 

 

 
 

Σφνδεςη με Πρόγραμμα Σπουδών 
 

Ρριν τθν θμερίδα τθσ Ακινασ, είχαμε ξεκινιςει με τα παιδιά το κεατρικό ζργο: 

«οι Πρνικεσ… ςτο ςθμερινό μασ κοτζτςι», ενταγμζνο ςτισ πολιτιςτικζσ 

δραςτθριότθτεσ του ςχολείου, και με διακζςιμεσ ϊρεσ από το μάκθμα τθσ 

Θεατρικισ αγωγισ και από τθν Ευζλικτθ ηϊνθ. Με τθ ςυμμετοχι μασ όμωσ ςτο 

Ρρόγραμμα «Εκπαίδευςθ αλλοδαπϊν και παλιννοςτοφντων μακθτϊν», άλλαξε 

ριηικά θ ςτοχοκεςία τθσ διαςκευισ των Ορνίκων και ζγινε προςπάκεια να 

μελετιςουμε τθν αρχαιότθτα εντάςςοντασ ςτοιχεία τθσ ςτο ζργο. Ζτςι, το 

πρόγραμμα διευρφνκθκε με τθ ςυμμετοχι των μακθμάτων τθσ Μουςικισ και των 

Καλλιτεχνικϊν, τθσ Κοινωνικισ και Ρολιτικισ Αγωγισ (δομι τθσ κοινωνίασ. πολιτικζσ 

και ανκρϊπινεσ ςχζςεισ, ςυγκροφςεισ και αντιπαλότθτεσ), αλλά και τθσ Φυςικισ 

αγωγισ (χορογραφία). Επιπρόςκετα, οι μακθτζσ μζςα από το πρόγραμμα γνϊριςαν 

το βιβλίο τθσ Γϋ Γυμναςίου «Πρνικεσ Αριςτοφάνθ», διαδικαςία που κα βοθκιςει 

τθν ομαλι μετάβαςι τουσ από το δθμοτικό ςτο γυμνάςιο.  

 

  

Εικόνα 1: Θ πρόςκλθςθ τθσ 
παράςταςθσ 
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Δράςεισ 
 

Κατά τθ διάρκεια τθσ θμερίδασ «Σχολικζσ επιςκζψεισ ςε μουςεία ςτο πλαίςιο 

τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ» ςτθν Ακινα (Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2012, 

Ξενοδοχείο Τιτάνια) ζγινε θ πρϊτθ ςυνάντθςθ και ςυνεργαςία μασ με τθν 

αρχαιολόγο κυρία Δθμάκθ, ϊςτε να αποφαςιςτεί από κοινοφ το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα και να οριςτοφν οι κεματικοί άξονεσ. 

Στθ ςυνζχεια, ακολοφκθςε τθλεφωνικι επικοινωνία για τθ ςφνταξθ και 

αποςτολι του ενθμερωτικοφ δελτίου. Ζγινε παρουςίαςθ ςτθν τάξθ των κεματικϊν 

αξόνων και  κατανομι αρμοδιοτιτων και δράςεων. Ρροχωριςαμε ςτθ ςυλλογι 

υλικοφ και αξιοποιιςαμε το διαδίκτυο (ιςτοςελίδα του ψθφιακοφ ςχολείου για το 

πρωτότυπο κείμενο, ιςτοςελίδα «Οδυςςεφσ» για τθ γνωριμία με το αρχαιολογικό 

μουςείο Λαμίασ, εργαςίεσ ςχολείων ςχετικζσ με το αρχαίο κζατρο, you tube για 

βίντεο παραςτάςεων). 

Σε θμερίδα που ζγινε ςτθ Λαμία, κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ παρουςιάςτθκαν 

τα προγράμματα που εκπονοφνται από τθ ΙΔϋ Εφορεία αρχαιοτιτων, γνωριςτικαμε 

με τθ διευκφντρια κα  Ραπακωνςταντίνου και ανταλλάξαμε απόψεισ για το 

πρόγραμμα. Ακολοφκθςε θ επίςκεψθ τθσ κασ Δθμάκθ ςτο ςχολείο μασ και θ 

γνωριμία τθσ με τα παιδιά. Συγκεκριμζνα, θ κα Δθμάκθ ζκανε παρουςίαςθ των  

γειτονικϊν αρχαιολογικϊν τόπων και χϊρων λατρείασ, νεκροταφείων και 

αναςκαφϊν. 

Στισ 8/3/2013 επιςκεφκικαμε το Μουςείο.  Ξεκινιςαμε τθν ξενάγθςθ από τθν 

ενότθτα που αναφζρεται ςτον τόπο και το χρόνο. Σε χάρτεσ του μουςείου τα παιδιά 

είδαν τισ ςθμαντικότερεσ κζςεισ απ’ όπου προζρχονται τα εκκζματα και 

ακολοφκθςε κεματικι παρουςίαςθ. Θ αρχαιολόγοσ ςε ζνα δίωρο προςπάκθςε να 

εξθγιςει ότι το κζατρο ζχει τισ απαρχζσ του ςτθ λατρεία του κεοφ Διόνυςου. Για να 

το τεκμθριϊςει, παρουςίαηε εκκζματα που πιςτοποιοφν τθν άποψθ αυτι.  

 

                              

Εικόνα 2: Ξενάγθςθ ςτο μουςείο 

 
Εικόνα 3: Ραρουςίαςθ εκκεμάτων 
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Τα παιδιά χωριςμζνα ςε ομάδεσ εντόπιηαν μάςκεσ, παραςτάςεισ χοροφ και 

κεάτρου, μελετοφςαν το ζνδυμα και τισ λεπτομζρειζσ του, τα κοςμιματα και τισ 

πόρπεσ, τθ ςφνκεςθ των προςϊπων και τθ ςτάςθ τουσ ςτα αγγεία, κακϊσ και τον 

τρόπο με τον οποίο αυτά τα πρόςωπα εξωτερίκευαν τθν ευκυμία τουσ. Για κακετί 

που, κακϊσ το ανακάλυπταν, τα εντυπωςίαηε, καλοφςαν και τουσ άλλουσ να το 

δουν και να ςυηθτιςουν.   

 

 
 

 

Συνεργάςτθκαν άψογα με τθν υπεφκυνθ αρχαιολόγο, απαντοφςαν ςτισ 

ερωτιςεισ τθσ και όςο περνοφςε θ ϊρα εξοικειϊνονταν μαηί τθσ και με το χϊρο και 

ζκεταν εφςτοχεσ ερωτιςεισ. 

Ακολοφκθςε εκ μζρουσ τθσ κ. Δθμάκθ ψθφιακι παρουςίαςθ με υλικό για το 

αρχαίο κζατρο ςτθν αίκουςα του ςυνεδριακοφ κζντρου. 

Τζλοσ, θ επίςκεψθ ζκλειςε με δραςτθριότθτα διάρκειασ μίασ ϊρασ ςτο χϊρο 

του μουςείου: τα παιδιά είχαν φζρει από μια κοφκλα, κομμάτι φφαςμα, ψαλίδι, 

κλωςτι και προςπάκθςαν να αντιγράψουν αρχαίεσ φορεςιζσ και να ντφςουν τισ 

κοφκλεσ τουσ. Θ εργαςία αυτι ζγινε ςε ομάδεσ και τθ χάρθκαν ιδιαίτερα και αυτά 

και εμείσ. 

 

 
 

Εικόνα 4: Ανακάλυψθ εκκεμάτων 

 

Εικόνα 5: Το ντφςιμο τθσ κοφκλασ 
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Σε ςυνεργαςία με το Σφλλογο Γονζων, καλζςαμε μοντελίςτ και ράψαμε τισ 

ςτολζσ τθσ παράςταςθσ ςφμφωνα με τα αρχαία πρότυπα και τισ χρωματικζσ 

προτιμιςεισ των παιδιϊν.  

 

      
 

 

 

Τα παιδιά ζπλεξαν με ςπάγκο τισ ηϊνεσ για τισ ςτολζσ τουσ. 

 

 
 

 

Εικόνα 6: Στολζσ για τθ κεατρικι 
παράςταςθ 

 

Εικόνα 7: Ρλζξιμο ηϊνθσ για τθ 
κεατρικι παράςταςθ 

 

Εικόνα 8: Ρρόβα ηϊνθσ 
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Αγοράςαμε πθλό, χαλκό και ορείχαλκο και καταςκευάςαμε πόρπεσ ςε 2 τφπουσ, 

το μυκθναϊκό και τον ελλθνιςτικό.  

 

  
 

 

 

 
 

 

 

Ραροφςα ςτθ διαδικαςία ιταν και θ αρχαιολόγοσ. Κάναμε αναφορά ςτο 

ςτόλιςμα τθσ ενδυμαςίασ και καταςκευάςαμε μαιάνδρουσ. Ηωγραφίςαμε μάςκεσ 

και τισ καταςκευάςαμε με πθλό. Καταςκευάςαμε μακζτα αρχαίου κεάτρου, 

διαδικαςία που δεν ολοκλθρϊκθκε ςτο ςφνολό τθσ, κακϊσ μασ τελείωςε θ 

χρθματοδότθςθ και το ςχολικό ζτοσ.  

 

 

 

 

 

Εικόνα 9, 10: Καταςκευι πόρπθσ 

Εικόνα 11: Ρόρπεσ για τθ κεατρικι παράςταςθ 
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Ραράλλθλα, δουλεφαμε και το κεατρικό μασ ζργο και κάναμε επιλογι ποια 

κομμάτια από το αυκεντικό κείμενο ςε μετάφραςθ κα εντάςςονταν εμβόλιμα ςτθν 

παράςταςθ.  Αςχολθκικαμε με τα αρχαία μουςικά όργανα και τθν αρχαία μουςικι 

του Ρ. Ταμποφρθ, αλλά και με άλλεσ αναφορζσ που βρικαμε ςτο διαδίκτυο και τισ 

εντάξαμε ςτο ζργο. Ραρακολουκιςαμε  ςτο διαδίκτυο τισ παραςτάςεισ του 

Κάρολου Κουν για τουσ Όρνιθεσ και εντάξαμε κομμάτια από τθ μουςικι και τθ 

χορογραφία ςτθ δικι μασ παράςταςθ. 

Ραρουςιάςαμε το κεατρικό μασ ζργο ςτο Κάςτρο τθσ Λαμίασ, εκεί όπου 

ςτεγάηεται το Αρχαιολογικό Μουςείο, αποδεχόμενοι τθν πρόςκλθςθ τθσ κ. 

Ραπακωνςταντίνου, ςτισ 17/5/2013, κζλοντασ να τιμιςουμε τθ Διεκνι Θμζρα 

Μουςείων. Τθν παράςταςθ παρακολοφκθςαν, εκτόσ από τουσ επίςθμουσ 

προςκεκλθμζνουσ, μακθτζσ των ςχολείων  τθσ Λαμίασ. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 12: Καταςκευι μακζτασ αρχαίου κεάτρου 

 



 

 

   

 

 

10 
 

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Υποδράζη: Εκπαιδεσηικές Επιζκέψεις Μαθηηών 

 
 

 

     
 

 

 

Στισ 5/6/2013 παρουςιάςαμε ςτθν πλατεία των αχϊν το κεατρικό μασ ζργο 

ςτουσ μακθτζσ και γονείσ του ςχολείου μασ και ςτουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ μασ. 

Στθν παραγωγι και οργάνωςθ τθσ παράςταςθσ ενεπλάκθςαν ο Σφλλογοσ 

διδαςκόντων, ο Σφλλογοσ γονζων, ο Διμοσ Στυλίδασ και κάτοικοι τθσ  περιοχισ.  

 

 

 

Εικόνα 13: Αφίςα εορταςμοφ για τθ 
Διεκνι Θμζρα Μουςείων 

 

Εικόνα 14, 15: Θ παράςταςθ των Ορνίθων ςτο Κάςτρο τθσ Λαμίασ 
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Φωτογραφίεσ και βίντεο τθσ παράςταςθσ μπορεί κανείσ να αναηθτιςει ςτθν 

παρακάτω ιςτοςελίδα http://stilida.com/politistika/tyxeroi-osoi-bre8ikan-raxes/ 

 

 

Αξιολόγηςη 

 
Οι εντυπϊςεισ των παιδιϊν και θ αυτοαξιολόγθςι τουσ καταγράφθκαν ςτο 

τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ. Είναι ςθμαντικό το πόςο ικανοποιικθκαν από το 

αποτζλεςμα, το πόςο το χάρθκαν. Βεβαίωσ, κάποιοι  ιταν αυςτθροί με τον εαυτό 

τουσ και αιςκάνονταν άςχθμα για το ότι αποςυντόνιςαν και τουσ άλλουσ, κζμα που 

αμβλφναμε και αποφορτίςαμε μζςω ςυηιτθςθσ. Φάνθκε πωσ με τθ ςυνεργαςία 

τουσ, τθν ομαδικι δουλειά, τον κόπο τουσ, ιρκε το αποτζλεςμα. Κυρίωσ, 

ανακάλυψαν πωσ κάποιοι ςυμμακθτζσ τουσ που μζχρι τϊρα ιταν άφαντοι ςτθν 

τάξθ και περνοφςαν απαρατιρθτοι αναδείχτθκαν από τθ διαδικαςία του 

προγράμματοσ και κζρδιςαν τθν εκτίμθςθ τθσ τάξθσ. Ο Δθμιτρθσ από τθν Αλβανία 

Εικόνα 16: Θ παράςταςθ των Ορνίθων ςτθν πλατεία των αχϊν 

 

http://stilida.com/politistika/tyxeroi-osoi-bre8ikan-raxes/
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ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Υποδράζη: Εκπαιδεσηικές Επιζκέψεις Μαθηηών 

ειςζπραξε το δυνατότερο χειροκρότθμα και ψθφίςτθκε MVP (MostValuablePlayer) 

τθσ παράςταςθσ. 

Τζλοσ, κετικά ςχόλια αποκόμιςε το ςχολείο μασ για το πρόγραμμα από τουσ 

γονείσ των μακθτϊν, τθν τοπικι κοινωνία, τα ΜΜΕ.  Ζχω τθν αίςκθςθ πωσ και οι 

διδάςκοντεσ και οι άνκρωποι του μουςείου κερδίςαμε από τθ διαδικαςία και 

είμαςτε ικανοποιθμζνοι από το αποτζλεςμα. Επικυμοφμε και ευελπιςτοφμε να 

ςυνεχιςτεί θ ςυνεργαςία μασ και να είμαςτε μία ακόμα μεγαλφτερθ παρζα και ςτθν 

καινοφρια χρονιά. 

 

 


