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Συμμετζχοντεσ 
 

Σχολείο: 1ο Γυμνάςιο Πρζβεηασ 

Τάξη: 1θ Γυμναςίου 

Αριθμόσ μαθητϊν: 62 

Αριθμόσ παλιννοςτοφντων/αλλοδαπϊν μαθητϊν: 14 

Χϊρα προζλευςησ των παλιννοςτοφντων/αλλοδαπϊν μαθητϊν: Αλβανία 

 

Ονόματα εκπαιδευτικών: Βαρβάρα Ηαντραβζλθ, Πλγα Κατωγιάννθ, Ηωι Κζντρου, 

Ραναγιϊτα Κορωναίου      

                

Μουςείο: Αρχαιολογικόσ χώροσ Καςςώπθσ 

Ονόματα αρχαιολόγων: Διμθτρα Νικολάου – Διμθτρα Ηϊθ 

 

Στόχοι 

 
 Γνωςτοποίθςθ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ ιςτορίασ που ςυνδζει άμεςα τισ δφο 

χϊρεσ, Ελλάδα και Αλβανία. 

 Ανάπτυξθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν για τθν κοινι πολιτιςτικι και 

πολιτιςμικι κλθρονομιά. 

 Χριςθ προχπαρχουςϊν γνϊςεων από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ, που δεν είχαν 

ωσ τϊρα τθν ευκαιρία να εκφράςουν ι να γνωςτοποιιςουν ςχετικά με τθν 

αρχαία ελλθνικι ιςτορία, και ξεκίνθμα για περαιτζρω μάκθςθ και γνϊςθ. 

 Ανταλλαγι γνϊςεων ανάμεςα ςτισ γενιζσ και τουσ πολιτιςμοφσ.  

 Ανάπτυξθ αυτοπεποίκθςθσ, παροχι κινιτρων και προςωπικι περθφάνια, μζςω 

τθσ βιωματικισ εμπειρίασ, μετά τθν ολοκλιρωςθ του εκπαιδευτικοφ 

προγράμματοσ ςτον αρχαιολογικό χϊρο τθσ Καςςϊπθσ.  

 Μείωςθ τθσ κοινωνικισ απομόνωςθσ και αμφιςβιτθςθ των ςτερεοτφπων 

μεταξφ των μακθτϊν. 

 Συμβολι ςτθν εξάλειψθ ρατςιςτικϊν ςυμπεριφορϊν και τθν ανάπτυξθ 

εμπιςτοςφνθσ προσ τουσ άλλουσ μζςα από τθν ομαδικι εργαςία. 

 Ομαλι ςυνφπαρξθ και ςυνεργαςία των αλλοδαπϊν μακθτϊν τόςο με τουσ 

γθγενείσ μακθτζσ όςο και με τουσ αρμόδιουσ εκπαιδευτικοφσ. 
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Σφνδεςθ με Πρόγραμμα Σπουδών 
 

Σφνδεςθ των δραςτθριοτιτων του προγράμματοσ με τθ διδαςκαλία του μακιματοσ 

τθσ Ιςτορίασ τθσ Α’ Γυμναςίου και διαςφνδεςθ των δράςεων με το Αναλυτικό 

Ρρόγραμμα Σπουδϊν . 

 

Δράςεισ 
 

Στθ διάρκεια τθσ θμερίδασ «Σχολικζσ επιςκζψεισ ςε μουςεία ςτο πλαίςιο τθσ 

Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ», που υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο τθσ υποδράςθσ 9.5 

«Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ μακθτϊν» τθσ Ρράξθσ «Εκπαίδευςθ Αλλοδαπϊν και 

Ραλιννοςτοφντων Μακθτϊν» ςτο ξενοδοχείο Τιτάνια των Ακθνϊν ςτισ 19/01/2013, 

ζγινε θ πρϊτθ ςυνάντθςθ και ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν και μουςειοπαιδαγωγϊν 

και αποφαςίςτθκε από κοινοφ το πλαίςιο τθσ δράςθσ και θ διαπολιτιςμικι του 

διάςταςθ. Τθν θμερίδα παρακολοφκθςε και θ κ. Χριςτίνα Μερκοφρθ, Ρροϊςταμζνθ 

τθσ ΛΓϋ Εφορείασ Ρροϊςτορικϊν & Κλαςικϊν Αρχαιοτιτων Ρρζβεηασ – Άρτασ. 

 

Α. Δομι του προγράμματοσ 

Μζροσ Α:  

Ρροετοιμαςία των μακθτϊν ςτο ςχολείο από τθν εκπαιδευτικό, ςχετικά με το ποιοσ 

είναι ο αρχαιολογικόσ χϊροσ τθσ Καςςϊπθσ (ιςτορικά ςτοιχεία, πολεοδομία κ.α.). 

 

Μζροσ Β: 

Συνάντθςθ ςτο ςχολείο των μακθτϊν και τθσ εκπαιδευτικοφ με τισ αρχαιολόγουσ, 

με ςκοπό τθν παρουςίαςθ του χϊρου και τθσ άμεςθσ ςχζςθσ τθσ Καςςϊπθσ με τισ 

υπόλοιπεσ ελλθνιςτικζσ θπειρωτικζσ πόλεισ, μζςα από θλεκτρονικι παρουςίαςθ 

(power point) και ςυηιτθςθ. Σθμειϊκθκαν ομοιότθτεσ ςε κζματα όπωσ: 

 

Πολεοδομία των πόλεων:  

Θ οργάνωςθ των πόλεων ακολουκεί τθ γενικότερθ εφαρμογι του ιπποδάμειου 

ςυςτήματοσ ςτον ελλαδικό χϊρο (επθρεαςμζνθ οπωςδιποτε από πρότυπα 

παλαιότερων χρονολογικά οικιςτικϊν κζςεων, όπωσ θ Αμβρακία και θ Απολλωνία) 

με κζντρο του δθμόςιου βίου τθν αγορά. Ο υπαίκριοσ αυτόσ χϊροσ περιβαλλόταν 

από μεγάλα δθμόςια οικοδομιματα (κζατρο, πρυτανείο, βουλευτιριο, ςτοζσ, 

ναοφσ κ.α.) και αποτελοφςε το πολιτικό, διοικθτικό, κρθςκευτικό και εμπορικό 

κζντρο τθσ πόλθσ.  

 

Λατρεία:  
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Οι περιςςότερεσ πόλεισ εμφανίηονται τόςο ςτισ πθγζσ όςο και ςτα αρχαιολογικά 

τεκμιρια να ζχουν άμεςθ ςχζςθ με το ςθμαντικό Μαντείο τθσ Δωδϊνθσ, ενϊ ςτθ 

λατρεία τουσ περιλαμβάνονται οι αρχαίοι κεοί, π.χ. ςτθ Δωδϊνθ υπιρχε λατρεία 

του κεοφ Δία και υπιρχαν ιερά τθσ Θζμιδοσ, του Θρακλζουσ και τθσ Αφροδίτθσ, 

ςτθν Καςςϊπθ λατρεφονταν θ Αφροδίτθ και ο Δίασ (ναόσ Αφροδίτθσ και βωμόσ του 

Δία), ςτο Βουκρωτό υπιρχε ναόσ του Αςκλθπιοφ και βωμόσ του Διονφςου, ςτθν 

Απολλωνία ναόσ του Απόλλωνα και τθσ Αρτζμιδοσ κ.ά. 

 

Οργάνωςη πόλεων - Πολίτευμα:  

Οι θπειρωτικζσ πόλεισ οργανϊνονταν ωσ πόλεισ – κράτη και υπιρξαν αυτόνομοι 

οικιςτικοί χϊροι, διοικθτικά, πολιτικά, κρθςκευτικά και οικονομικά κζντρα. 

 

Νομίςματα:  

Θ κάκε πόλθ ζκοβε το δικό τθσ νόμιςμα, ενϊ κατά τθ διάρκεια τθσ Θπειρωτικισ 

Συμμαχίασ κόπθκαν νομίςματα με το ζμβλθμα τθσ Συμμαχίασ. Θ παρουςία 

νομιςμάτων, ςτο πλαίςιο των αναςκαφικϊν ερευνϊν, υποδθλϊνει τθν άμεςθ ςχζςθ 

που είχαν οι θπειρωτικζσ πόλεισ μεταξφ τουσ.  

 

Μζροσ Γ: 

Επίςκεψη ςτον αρχαιολογικό χϊρο Καςςϊπησ 

- Ξενάγθςθ ςτον αρχαιολογικό χϊρο παράλλθλα με βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ (π.χ. 

παιχνίδι πινακίδων) με ςκοπό τθν κατανόθςθ του πολεοδομικοφ ςυςτιματοσ τθσ 

πόλθσ (ιπποδάμειο ςφςτθμα) και τθν αναγνϊριςθ των δθμόςιων κτθρίων τθσ, που 

ωσ τϊρα οι μακθτζσ είχαν διδαχτεί ςε κεωρθτικό επίπεδο. 

-  

   
 

Εικόνα 1. Στον αρχαιολογικό χϊρο 
τθσ Καςςϊπθσ: παιχνίδι με τθ χριςθ 
των πινακίδων. 
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- Αναπαράςταςθ - κεατρικό δρϊμενο: Οι μακθτζσ χωρίςτθκαν ςε τζςςερισ ομάδεσ. Θ 

κάκε ομάδα εκπροςωποφςε μια φυλι τθσ Αρχαίασ Θπείρου (μζλθ τθσ Ηπειρωτικήσ 

Συμμαχίασ και του Κοινοφ των Ηπειρωτϊν) με εκπροςϊπουσ – θγεμόνεσ από 

αντίςτοιχεσ ελλθνιςτικζσ πόλεισ που ανικαν ςτθν κάκε φυλι (ςθμερινι Αλβανία και 

Ελλάδα): 

Ομάδα 1: Φυλι των Μολοςςϊν (ςθμερινι περιοχι Ιωαννίνων) → Εκπρόςωποι από 

τθ Δωδϊνθ, τθν Ραςςαρϊνα, το Θεριακιςιο.  

Ομάδα 2: Φυλι των Χαόνων (ςθμερινι Αλβανία) → Εκπρόςωποι από το Βουκρωτό, 

τθν Απολλωνία, τθ Φοινίκθ.  

Ομάδα 3: Φυλι των Θεςπρωτϊν (ςθμερινι Θεςπρωτία) → Εκπρόςωποι από τθ 

Γιτάνθ, τθν Ελζα, τθ Φανωτι. 

Ομάδα 4: Φυλι των Καςςωπαίων (ςθμερινι Ρρζβεηα) → Εκπρόςωποι από τθν 

Καςςϊπθ, τθν Ρανδοςία, τισ Βατίεσ. 

Οι μακθτζσ ντφκθκαν ςαν αρχαίοι Ζλλθνεσ (διαφορετικό χρϊμα μανδφα για κάκε 

φυλι).  Οι Καςςωπαίοι ξεκινϊντασ από μία αρχαία οικία και οι φιλοξενοφμενοι από 

το Καταγϊγειο (το δθμόςιο ξενϊνα τθσ πόλθσ) πραγματοποίθςαν πομπι προσ το 

χϊρο του Ρρυτανείου ςτθν αγορά, με ςκοπό το άναμμα του Άςβεςτου Ρυρόσ τθσ 

πόλθσ. Στθ ςυνζχεια, ζκαναν ςπονδζσ ςτο βωμό του Διόσ και κατευκφνκθκαν προσ 

το Ωδείο – Βουλευτιριο (μικρό κζατρο), ϊςτε να παρακζςουν προβλθματιςμοφσ 

και να πάρουν αποφάςεισ για τισ πόλεισ τουσ, με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ αρμονίασ και 

ειρινθσ, κάτω από τθν ομπρζλα τθσ Συμμαχίασ, όπωσ γινόταν άλλοτε. 

  

 

 
 

Εικόνα 2. Θ φυλι των Θεςπρωτϊν. 
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Εικόνα 3. Θ φυλι των Καςςωπαίων. 

Εικόνα 4. Θ φυλι των Μολοςςϊν. 

Εικόνα 5. Θ φυλι των Χαόνων. 
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ΜΕΟΣ Δ:  

Ολοκλιρωςθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ – διανομι αναμνθςτικϊν διπλωμάτων 

και ζντυπου υλικοφ.  

Δράςεισ με ςαφή διαπολιτιςμικό χαρακτήρα 

 

Οι δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιικθκαν ςτον αρχαιολογικό χϊρο είχαν ςαφϊσ 

διαπολιτιςμικό χαρακτιρα. 

1η Δραςτηριότητα : χωριςμόσ ςε ομάδεσ εκπροςϊπων των 4 φυλϊν 

 Ομάδα 1: Φυλι των Μολοςςϊν (ςθμερινι περιοχι Ιωαννίνων) → Εκπρόςωποι από 

τθ Δωδϊνθ, τθν Ραςςαρϊνα, το Θεριακιςιο.  

Ομάδα 2: Φυλι των Χαόνων (ςθμερινι Αλβανία) → Εκπρόςωποι από το Βουκρωτό, 

τθν Απολλωνία, τθ Φοινίκθ.  

Ομάδα 3: Φυλι των Θεςπρωτϊν (ςθμερινι Θεςπρωτία) → Εκπρόςωποι από τθ 

Γιτάνθ, τθν Ελζα, τθ Φανωτι. 

Εικόνα 7. Οι φυλζσ ςυνεδριάηουν 
ςτο βουλευτιριο. 
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Ομάδα 4: Φυλι των Καςςωπαίων (ςθμερινι Ρρζβεηα) → Εκπρόςωποι από τθν 

Καςςϊπθ, τθν Ρανδοςία, τισ Βατίεσ. 

 

Ρομπι προσ το βωμό –Ανάγνωςθ του ιεροφ όρκου –Άναμμα τθσ φλόγασ  

Οι μακθτζσ όχι μόνο απόλαυςαν τθν δραςτθριότθτα αλλά πιραν ενεργά μζροσ και 

λειτοφργθςαν ςαν μζλθ τθσ ίδιασ φυλισ, όντασ άτομα προερχόμενα από 

διαφορετικζσ εκνικότθτεσ –Αλβανοί και Ζλλθνεσ. 

 

2η Δραςτηριότητα : Διαβοφλευςη –Συνεδρίαςη των εκπροςϊπων ςτο Μικρό 

αμφιθζατρο –Βουλευτήριο τησ αρχαίασ πόλησ. 

Θ κάκε φυλι πρότεινε τα κζματα προσ ςυηιτθςθ και όλοι οι άλλοι καλοφνταν να 

πάρουν τισ αντίςτοιχεσ αποφάςεισ ςυντρζχοντασ αλλιλουσ . 

Ενδεικτικά κζματα που πρότειναν τα παιδιά ιταν θ επιςκευι των τειχϊν τθσ πόλθσ, 

θ κοπι νζων νομιςμάτων, ςυμμαχίεσ των φυλϊν ςε εμπόλεμεσ περιόδουσ. Πλα 

προζκυψαν από τθν αυτενζργεια των μακθτϊν-αντιπροςϊπων ςε ςυνεργαςία 

πάντα με τθν παιδαγωγικι ομάδα και τισ αρχαιολόγουσ. 

Αξίηει εδϊ να αναφερκεί ότι κάποιοσ Αλβανόσ μακθτισ όταν ηθτικθκε να 

ςυναποφαςίςουν για τθν πρόταςθ τθσ άλλθσ φυλισ (ιταν Χάονασ και πρότειναν οι 

Μολοςςοί ) αναφϊνθςε «εγϊ δε ςυμφωνϊ, εγϊ είμαι Αλβανόσ». 

Σε γενικζσ γραμμζσ μποροφμε να ποφμε ότι οι μακθτζσ ταυτίςτθκαν με τουσ ρόλουσ 

και τουσ ενςάρκωςαν με μεγάλο ενκουςιαςμό. 

 

 

Αξιολόγθςθ 
 

Οι μακθτζσ αποκόμιςαν οφζλθ και εμπειρίεσ που ξεπερνοφν τα όρια μιασ αίκουςασ, 

όπου κα διδάςκονταν τα ίδια ι παρόμοια πράγματα ςτο πλαίςιο τθσ Ιςτορίασ (κατά 

δικι τουσ ομολογία και ςφμφωνα με ςφντομεσ αναφορζσ αξιολόγθςθσ ςτο τζλοσ 

του ζτουσ). Τα νζα ςτοιχεία που ενκουςίαςαν τουσ μακθτζσ είναι: 

 Εργαςίεσ ςε ομάδεσ –ομαδοςυνεργατικι μζκοδοσ.  

 Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν βιβλιογραφικά και διαδικτυακά. 

 Συντονιςμόσ για τθ ςυγγραφι ςφντομων δοκιμίων με επιμζρουσ κεματικζσ θ 

κάκε ομάδα. 

 Εικαςτικι καλλιζργεια και παραγωγι ζργων –εικόνων από ό,τι αποκόμιςε ο 

κακζνασ ι ό,τι του κζντριςε περιςςότερο το ενδιαφζρον. Απεικόνιςαν ναοφσ, 

βωμοφσ, τείχθ και άλλα κζματα από τθν αρχαία πόλθ. 

 Γλωςςολογικι ανάλυςθ και δθμιουργία ενόσ ςφντομου οδθγοφ με τίτλο «Το 

αλφαβθτάρι τθσ αρχαίασ Καςςϊπθσ». 
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Οι εκπαιδευτικοί χάρθκαν και αυτοί και βίωςαν τα οφζλθ από τθ ςυνεργαςία μζςα 

ςτθν παιδαγωγικι ομάδα, με τουσ μακθτζσ αλλά και με τουσ αρχαιολόγουσ. Τζτοια 

οφζλθ είναι π.χ.: 

 Διακεματικι προςζγγιςθ.  

 Αλλθλεπίδραςθ και εμπλουτιςμόσ γνϊςεων.  

 Μελζτθ μακθτικοφ δυναμικοφ, όπωσ διαμορφϊκθκε με τθν υλοποίθςθ των 

εργαςιϊν.  

 Δθμιουργικότθτα και καλλιζργεια τθσ φανταςίασ και τθσ υποκριτικισ μζςα από 

το ςυντονιςμό για τθν παρουςίαςθ του κεατρικοφ δρϊμενου «Μια μζρα ςτθν 

Αρχαία Καςςϊπθ» ςτουσ μακθτζσ ολόκλθρου του ςχολείου.  

 

Οι αρχαιολόγοι χάρθκαν και αυτοί και βίωςαν τα οφζλθ από τθ ςυνεργαςία με τουσ 

μακθτζσ αλλά και τουσ εκπαιδευτικοφσ.  

 Διαμόρφωςαν προϊόντα επιςτθμονικά ςε απλά και κατανοθτά κείμενα και 

εικόνεσ για να αποτελζςουν εργαλεία γνϊςθσ για μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ.  

 Ζφεραν τον αρχαιολογικό χϊρο μζςα ςτθν τάξθ με ενδιαφζρουςεσ παρουςιάςεισ 

και εικόνεσ για τθν καλφτερθ εξοικείωςθ τθσ εκπαιδευτικισ ομάδασ.  

 Συντόνιςαν και οργάνωςαν τισ εργαςίεσ πεδίου ςτον αρχαιολογικό χϊρο που 

τόςο απόλαυςαν μακθτζσ και εκπαιδευτικοί. 

 Βοικθςαν ςτθ δθμιουργία κειμζνου για το κεατρικό δρϊμενο μζςα από το οποίο 

οι ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ παρουςίαςαν τισ δράςεισ τουσ ςε όλουσ τουσ 

ςυμμακθτζσ τουσ, ςτθ Βϋ και Γϋ τάξθ του 1ου Γυμναςίου Ρρζβεηασ. 


