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1. Εισαγωγή
Το παρόν έντυπο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που
συµµετείχαν ή που πρόκειται να συµµετάσχουν µε την τάξη τους στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Mουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού «Ανακαλύπτοντας το παρελθόν». Το
πρόγραµµα απευθύνεται σε µαθητές Γυµνασίου και σχεδιάστηκε από την οµάδα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων
του Μουσείου.
Σκοπός του εντύπου είναι να ενηµερώσει τους εκπαιδευτικούς σχετικά µε τη µορφή και τη δοµή του προγράµµατος παρουσιάζοντάς το αναλυτικά, µαζί µε όλο το συνοδευτικό εποπτικό υλικό που χρησιµοποιείται για την υλοποίησή του. Στο πρώτο µέρος επιχειρείται µια θεωρητική
προσέγγιση στη µουσειοπαιδαγωγική, η οποία συνοδεύεται από σχετική βιβλιογραφία. Ακολουθεί η παρουσίαση
του εκπαιδευτικού προγράµµατος.
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2. Προσεγγίζοντας
τη Μουσειακή Εκπαίδευση
Τα αρχαία αντικείµενα που φυλάσσονται στα µουσεία είναι
προϊόντα που δηµιουργήθηκαν στο παρελθόν και σε ορισµένες ιστορικές συνθήκες, µε σκοπό να επιτελέσουν συγκεκριµένες λειτουργίες στο πλαίσιο της κοινωνίας που τα
παρήγαγε. Με το πέρασµα του χρόνου αποκτούν ιστορικότητα και διανύουν µια πορεία που ξεκινάει από τη στιγµή της δηµιουργίας τους και καταλήγει στη φύλαξη ή την
έκθεσή τους στο µουσείο. Σήµερα χρησιµοποιούνται πλέον ως τεκµήρια του παρελθόντος, από τα οποία µπορούµε
να αντλούµε πολλές ή λίγες, αποσπασµατικές πάντως, πληροφορίες.
Τα αντικείµενα του παρελθόντος εκτίθενται στα µουσεία
αποκοµµένα από το αρχικό τους περιβάλλον. Τοποθετούνται σε νέο πλαίσιο το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις
των σύγχρονων ανθρώπων γι’ αυτά και την κοινωνία που
τα παρήγαγε.
Βεβαίως τα αντικείµενα δεν µιλούν από µόνα τους. Μπορούν, όµως, να δώσουν πληροφορίες, οι οποίες µέσω της
ερµηνευτικής διαδικασίας θα µετασχηµατιστούν σε γνώσεις που θα προσλάβουν νοήµατα και σηµασίες. Μέσα από
την οργανωµένη και συστηµατική διαµεσολάβηση και µόλις τεθούν οι κατάλληλες ερωτήσεις, µπορούν να αποκαλύψουν στον ενδιαφερόµενο πολλές πληροφορίες, όπως
στοιχεία για την αρχική ή τη µεταγενέστερη χρήση τους, τον
τρόπο κατασκευής τους και φυσικά για το κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτιστικό πλαίσιο µέσα στο οποίο δηµιουργήθηκαν.
Σήµερα είναι ορατή η προσπάθεια να µετατραπεί το
µουσείο από µεταδότη πληροφορίας σε παραγωγό γνώσης και µε τη σειρά του να µετατρέψει τον παθητικό αποδέκτη της όλης διαδικασίας σε ενεργό επισκέπτη.
Αυτή η προσπάθεια του µουσείου αποκτά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όταν απευθύνεται σε µια από τις πολυπληθέστερες οµάδες κοινού, τους µαθητές. Το µαθητικό κοινό
αντιµετωπίζεται στη βάση κάποιων παραδοχών. Πρόκειται
για παιδιά και νέους µε επιµέρους ηλικιακά και µορφωτικά
Ανακαλύπτοντας το παρελθόν
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χαρακτηριστικά, που δεν έχουν παγιωµένη αντίληψη για το
παρελθόν και προσδιορίζονται από τη µαθητική ιδιότητα
που αποκτούν στο πλαίσιο του σχολείου.
Τα περισσότερα µουσεία στην Ευρώπη και στην Αµερική και πολλά µουσεία πλέον και στην Ελλάδα οργανώνουν
εκπαιδευτικές δραστηριότητες (γνωστές ως εκπαιδευτικά
προγράµµατα) για διάφορες οµάδες επισκεπτών. Οι οµάδες αυτές εκτός από τους µαθητές µπορούν να είναι οικογένειες, άτοµα τρίτης ηλικίας, εθνικές και θρησκευτικές µειονότητες, Άτοµα µε Αναπηρίες (ΑµεΑ). Οι µουσειοπαιδαγωγοί που αναλαµβάνουν να οργανώσουν και να υλοποιήσουν τα προγράµµατα αυτά φροντίζουν να προσδώσουν
νοήµατα στα εκθέµατα του µουσείου, να αποκαλύψουν τις
σχέσεις που συνδέουν τα αντικείµενα µεταξύ τους και να
συνθέσουν τις επιµέρους πληροφορίες σε γνώσεις.
Με τον όρο «εκπαιδευτικό πρόγραµµα» νοείται η οργανωµένη επίσκεψη στο µουσείο (ή σε άλλους χώρους πολιτισµού) µιας µικρής οµάδας µε συγκεκριµένη ηλικία. Αυτή
είναι και η βασική αιτία που τα εκπαιδευτικά προγράµµατα
απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε σχολικά τµήµατα, τα
οποία συνήθως δεν ξεπερνούν τους 30 µαθητές (ο αριθµός
αυτός εξαρτάται κάθε φορά από το χώρο του µουσείου που
διατίθεται για τη δραστηριότητα).
Ένας από τους βασικούς στόχους των εκπαιδευτικών
προγραµµάτων είναι να αποφευχθεί η εξαντλητική και κουραστική περιήγηση των µαθητών στο µουσειακό χώρο.
Στο πλαίσιο αυτό µερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά των
εκπαιδευτικών προγραµµάτων είναι ότι δοµούνται γύρω
από σαφείς και προκαθορισµένους στόχους, έχουν καθορισµένη δοµή και διάρκεια (συνήθως µιάµιση έως το πολύ
τρεις ώρες), πραγµατεύονται ένα µόνο θέµα και αναφέρονται σε συγκεκριµένα αντικείµενα.
Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα οργανώνονται συνήθως
γύρω από τα αντικείµενα, τα οποία προκαλούν µε τρόπο
άµεσο το ενδιαφέρον των µαθητών, καθώς ερεθίζουν τη φυσική περιέργεια και την ερευνητική τους διάθεση. Τα αντικείµενα αποτελούν σηµαντική πηγή πληροφοριών όταν τίθενται οι κατάλληλες ερωτήσεις, όπως για παράδειγµα σχετικά µε τις φυσικές τους ιδιότητες, τη χρήση και την ιστορική τους πορεία. Ακόµη, µέσα από τη µελέτη των αντικειµένων οι µαθητές αναπτύσσουν κριτική ικανότητα και ποικίλες δεξιότητες, δηλαδή µαθαίνουν να παρατηρούν και να
6

περιγράφουν, να ταξινοµούν και να συγκρίνουν, να συνθέτουν και να αφαιρούν, να διατυπώνουν υποθέσεις και ερµηνευτικές προτάσεις, να κατανοούν τη σχέση αιτίας και
αποτελέσµατος και να εξάγουν συµπεράσµατα. Επιπλέον τα
αντικείµενα µπορεί να χρησιµοποιηθούν ως αφετηρία για
την κατανόηση αφηρηµένων εννοιών, όπως το παρελθόν
και ο χρόνος, η ιστορική αλλαγή, οι κοινωνικές δοµές ή οι
πολιτισµικές διαφορές.
Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα σχεδιάζονται σε σύνδεση ή σε συµπληρωµατική σχέση µε τη σχολική ύλη, διατηρώντας ταυτόχρονα σχετική ευελιξία ως προς τη δοµή και
το περιεχόµενο, ώστε να προσαρµόζονται ανάλογα µε τις
δυνατότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε οµάδας. Από το παραπάνω γίνεται εµφανές ότι ο σχεδιασµός
τους προϋποθέτει τον εντοπισµό των στοιχείων εκείνων
που προσδιορίζουν την εκάστοτε οµάδα εφαρµογής, ώστε
όχι µόνο να επιτευχθούν οι δεδοµένοι µορφωτικοί και άλλοι στόχοι της δραστηριότητας αλλά ταυτόχρονα, µέσα
από µια ευχάριστη και δηµιουργική διαδικασία, να προδιατεθούν οι µαθητές ευνοϊκά για τις επόµενες επισκέψεις
στα µουσεία.
Για το σχεδιασµό ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος
αξιοποιούνται στοιχεία µεθοδολογίας, µέσα και τεχνικές
από ποικίλους χώρους, τέχνες και επιστήµες (αρχαιολογία,
ιστορία, µουσειολογία, παιδαγωγική, ψυχολογία, εκπαίδευση, θέατρο, εικαστικά κλπ), όπως για παράδειγµα η διαλεκτική µέθοδος, που βασίζεται στο συνεχή διάλογο µε
τους µαθητές, η δεικτική, δηλαδή η παρουσίαση εποπτικού
υλικού (διαφάνειες, µακέτες, αναπαραστάσεις αντικειµένων, κλπ), η διερευνητική που µπορεί να γίνει µε φύλλα εργασίας, το παίξιµο ρόλων µέσα από το θεατρικό παιχνίδι, το
Εκπαιδευτικό ∆ράµα, µε δραστηριότητες που προέρχονται
από το χώρο του θεάτρου, η βιωµατική προσέγγιση, η δηµιουργική έκφραση µέσα από τα εργαστήρια, κτλ.
Τα παραπάνω, πέρα από τη µελέτη της ανάλογης βιβλιογραφίας, προϋποθέτουν κατά το σχεδιασµό του εκπαιδευτικού προγράµµατος τη συνεργασία µε ειδικότητες
εκτός µουσείου, όπως παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, θεατρολόγους, ζωγράφους, αγγειοπλάστες καθώς και εκπαιδευτικούς ή ψυχολόγους Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ).
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα συνήθως έχει 3 στάδια:
α. προετοιµασία στο σχολείο από τους εκπαιδευτικούς
Ανακαλύπτοντας το παρελθόν
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(πού θα πάµε – τι θα δούµε – γιατί θα πάµε (σύνδεση µε
αναλυτικό πρόγραµµα) – ποια είναι η αξία της επίσκεψης
στο µουσείο (αξία αυθεντικού) – πώς συµπεριφερόµαστε
στο µουσείο,
β. επίσκεψη στο µουσείο,
γ. δραστηριότητες στην τάξη µετά την επίσκεψη στο µουσείο (εµπέδωση πληροφοριών, διεύρυνση γνώσεων που
αποκτήθηκαν, εικαστικές δραστηριότητες, «σκέφτοµαι και
γράφω», κείµενο για την εφηµερίδα του µουσείου κτλ.).
Η επίσκεψη στο µουσείο µπορεί να έχει τα εξής στάδια:
 Εισαγωγή: ένταξη των µαθητών στην εποχή όπου
αναφέρεται το πρόγραµµα.
 Κυρίως θέµα: επεξεργασία µε φύλλα εργασίας ή απλή
παρατήρηση αντικειµένων.
 Κλείσιµο: εικαστική δραστηριότητα, θεατρικό παιχνίδι κτλ.
 Αξιολόγηση.

2.1. Σχεδιασµός
ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος
Γενικά δεν υπάρχει µια συγκεκριµένη µεθοδολογία για το
σχεδιασµό ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος. Τα προγράµµατα µπορεί να διαφέρουν κυρίως ως προς τις µεθόδους που ακολουθούν στην εφαρµογή τους. Υπάρχουν,
όµως, κάποια γενικά κοινά βήµατα, που είναι απαραίτητα,
προκειµένου ο σχεδιασµός τους να είναι ολοκληρωµένος.
Αρχικά καθορίζεται το θέµα, το οποίο µπορεί να αφορά
κάποια συγκεκριµένη συλλογή ή αίθουσα του µουσείου µε
δεδοµένη θεµατική ενότητα ή κάποια µόνο αντικείµενα
που εντάσσονται σε µια θεµατική ενότητα.
Στη συνέχεια προσδιορίζεται η ηλικιακή οµάδα στην
οποία απευθύνεται το πρόγραµµα και διερευνώνται τα χαρακτηριστικά της, τα γενικά ή ειδικά ενδιαφέροντά της,
όταν αυτό είναι δυνατό, καθώς και το γνωστικό επίπεδό της.
Σηµαντικό είναι να σηµειωθεί πως, σε περίπτωση που το
εκπαιδευτικό πρόγραµµα σχεδιάζεται για οµάδες Ατόµων
µε Αναπηρίες (ΑµεΑ), πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία
µε δασκάλους και καθηγητές που διδάσκουν στα ειδικά
σχολεία ή ψυχολόγους που υποστηρίζουν τις οµάδες αυτές.
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Επιπλέον, η συνεργασία είναι απαραίτητη και πριν από την
υλοποίηση ενός προγράµµατος στο µουσείο, ώστε να προσαρµοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες της εκάστοτε οµάδας.
Αφού καθοριστεί η ηλικιακή οµάδα, χρειάζεται να µελετηθεί το αναλυτικό πρόγραµµα που αφορά στη συγκεκριµένη σχολική βαθµίδα. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να δηµιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα το οποίο θα χαρακτηρίζεται από τη διαθεµατική προσέγγιση του θέµατος.
Στη συνέχεια ορίζονται οι στόχοι που διέπουν το συγκεκριµένο πρόγραµµα. Οι στόχοι σχετίζονται τόσο µε τις ηλικίες των µαθητών, όσο και µε το θέµα που έχει επιλεγεί.
Σε συνάρτηση µε το θέµα είναι και ο τόπος διεξαγωγής
του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Συνήθως η αίθουσα ή
οι αίθουσες του µουσείου που σχετίζονται µε το θέµα αποτελούν και τον τόπο διεξαγωγής του.
Στο επόµενο στάδιο αναζητείται και συγκεντρώνεται βιβλιογραφία σχετική µε το θέµα του προγράµµατος και µε
την οµάδα κοινού που έχει επιλεγεί. Το µέγεθος της βιβλιογραφίας είναι συνήθως πολύ µεγάλο, καθώς προϋποθέτει
τη συγκέντρωση κάθε βιβλίου, άρθρου ή αναφοράς που
αφορά τη χρονική περίοδο και την κοινωνία της εποχής, το
συγκεκριµένο θέµα καθώς και την οµάδα κοινού. Η µελέτη
της βιβλιογραφίας είναι εξαντλητική, γιατί απαιτεί γνώσεις
σε όλα τα επίπεδα, αφενός για να διαµορφωθεί σφαιρική
άποψη για το θέµα και αφετέρου για να µπορεί κανείς να
απαντήσει στις ενδεχόµενες ερωτήσεις των παιδιών. Επιπλέον αναζητείται και µελετάται βιβλιογραφία που να περιλαµβάνει διάφορες δηµιουργικές και βιωµατικές δραστηριότητες, αντίστοιχες µε τις ηλικιακές οµάδες στις οποίες απευθύνεται το πρόγραµµα.
Έπειτα καθορίζεται η δοµή του προγράµµατος, καθώς
επίσης και οι µέθοδοι που θα χρησιµοποιηθούν. Συνήθως
η µέθοδος των ερωταποκρίσεων είναι η πιο κατάλληλη για
να δοµηθεί ένα νόηµα γύρω από τα αντικείµενα που έχουν
επιλεγεί. Οι ερωτήσεις πρέπει να ενθαρρύνουν τους µαθητές να παρατηρήσουν τα εκθέµατα και να ανακαλύψουν
µόνοι τους τις πληροφορίες που αυτά µπορούν να προσφέρουν. Εµπλουτίζουµε τις παρατηρήσεις των µαθητών
και ενθαρρύνουµε τη συζήτηση για θέµατα που τους προκαλούν ενδιαφέρον και σχετίζονται µε τους στόχους του
προγράµµατος. Η νέα γνώση που χτίζεται διαφέρει από µαθητή σε µαθητή και είναι συνάρτηση του γνωστικού-πολιΑνακαλύπτοντας το παρελθόν
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τιστικού υπόβαθρου του καθενός. Γι’ αυτό κι ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα διαφοροποιείται από την απλή ξενάγηση, κυρίως ως προς τον τρόπο προσέγγισης των αντικειµένων, ως προς τη συµµετοχή των µαθητών και ως προς
την ποικιλία των δραστηριοτήτων που προβλέπει. Στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί υποστηρικτικό εποπτικό υλικό, φύλλα εργασίας τα οποία συµπληρώνουν οι µαθητές, αφήγηση, θεατρικό παιχνίδι και θεατρικό εργαστήριο, παντοµίµα, δηµιουργικά εργαστήρια.
Όλα αυτά συµβάλλουν στην καθοδήγηση του βλέµµατος
και στην ενεργοποίηση των αισθήσεων, στην ανάπτυξη της
φαντασίας, της δηµιουργικότητας και της έκφρασης, στην
εξοικείωση µε άγνωστα υλικά και τεχνικές.
Ακόµη, στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος
πολύ συχνά τα παιδιά εργάζονται χωρισµένα σε οµάδες,
καθώς θεωρείται ότι µέσα από την αλληλεπίδραση και τη
συνεργασία αναπτύσσονται µε τρόπο ουσιαστικό. Υποστηρίζεται ότι αυτό που µπορούν αρχικά να καταφέρουν οι
µαθητές µέσα από τη συνεργασία είναι ακριβώς ό,τι θα
µπορούν να φέρουν σε πέρας µόνοι τους αργότερα. Τα
προβλήµατα δηλαδή που επιλύουν οµαδικά αποτελούν
ένα είδος βάσης πάνω στην οποία θα οικοδοµήσουν την
επόµενη φάση της ανάπτυξής τους, στην οποία θα έχουν
πια αυτονοµηθεί. Γι’ αυτό και ο Vygotsky θεωρούσε ότι στο
πλαίσιο της οµάδας διαµορφώνεται η «ζώνη επικείµενης
ανάπτυξης», καθώς και ότι γενικότερα η διαδικασία της µάθησης είναι βαθιά κοινωνική.
Αφού καθοριστούν τα παραπάνω, πρέπει να συλλεχθεί
το εποπτικό υλικό που θα υποστηρίζει τις διάφορες ενότητες του προγράµµατος. Για τη συλλογή εικόνων και φωτογραφιών πρέπει να ερευνηθεί η σχετική βιβλιογραφία,
ώστε να επιλεγούν οι καταλληλότερες. Στο ίδιο πλαίσιο ένα
εκπαιδευτικό πρόγραµµα συχνά προβλέπει τη συνεργασία
µε σχεδιαστή-σκιτσογράφο για τη δηµιουργία πρωτογενούς εποπτικού υλικού ανάλογου µε την ηλικιακή οµάδα.
Πολλές φορές παράλληλα µε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα σχεδιάζεται και έντυπο υλικό, που µπορεί να απευθύνεται στους µαθητές ή στους εκπαιδευτικούς. Τα έντυπα χρησιµοποιούνται σε αρκετές περιπτώσεις κατά τη διεξαγωγή
του προγράµµατος, ενώ άλλοτε διανέµονται ως αναµνηστικά της επίσκεψης των µαθητών στο µουσείο ή παρέχουν
σχετικές πληροφορίες.
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Κωδικοποιώντας τα παραπάνω µπορούµε να πούµε ότι
ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα είναι µια οργανωµένη επίσκεψη, η οποία πραγµατεύεται ένα µόνο θέµα, απευθύνεται σε συγκεκριµένη ηλικιακή οµάδα και σε µικρό αριθµό
µαθητών, έχει έναν ή περισσότερους στόχους, διαρκεί ορισµένο χρόνο, αναφέρεται σε συγκεκριµένα αντικείµενα και
αποφεύγει την εξαντλητική και κουραστική ξενάγηση µεγάλου αριθµού µαθητών στο µουσείο.
Τέλος, θα πρέπει να αποφασιστεί από τους µουσειοπαιδαγωγούς ο τρόπος µε τον οποίο θα αξιολογήσουν το πρόγραµµα οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί: ερωτηµατολόγιο,
παρατήρηση κοινού, συνέντευξη, φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση ή συνδυασµός κάποιων από τα παραπάνω. Αν
αποφασιστεί η χρήση του ερωτηµατολογίου, παράλληλα
µε το ίδιο το ερωτηµατολόγιο θα πρέπει να σχεδιαστεί και
µια βάση δεδοµένων, όπου θα γίνει η στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων. Τα συµπεράσµατα που θα προκύψουν από την αξιολόγηση χρησιµεύουν για τον επανασχεδιασµό σηµείων του προγράµµατος, που ενδεχοµένως
χρειάζονται διόρθωση.
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4. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων
Η επικοινωνία του µουσείου µε το κοινό αποτελεί πλέον το
κέντρο της µουσειακής πρακτικής. Οι εκθέσεις και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχεδιάζονται ώστε να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες, στις γνώσεις, στα ενδιαφέροντα,
στις επιθυµίες και στις ανάγκες των επισκεπτών. Κύριος στόχος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι να βοηθήσουν τις διαφορετικές κοινωνικές οµάδες να αποκτήσουν
ουσιαστικές γνώσεις και εµπειρίες µέσα από την ενεργητική συµµετοχή και την ψυχαγωγία. Για την επίτευξη όλων
των παραπάνω σε πολλά µουσεία διεξάγεται έρευνα κοινού, έτσι ώστε να εξακριβωθούν τα κίνητρα, οι προσδοκίες
και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών τους και να αξιολογηθεί η επιτυχία τόσο των εκθέσεων όσο και των εκπαιδευτικών προγραµµάτων.
Με τον όρο «αξιολόγηση» µιας µουσειακής έκθεσης ή
µιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας νοείται η συστηµατική
συλλογή πληροφοριών για τη στάση, τις απόψεις και την
αντίδραση του κοινού ως προς το υπό αξιολόγηση αντικείµενο καθώς και ο έλεγχος της ποιότητάς του. Στόχος είναι η
ανατροφοδότηση των σχεδιαστών για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη συνέχιση, διόρθωση, ανάπτυξη ή διακοπή του όλου εγχειρήµατος. Να σηµειωθεί ότι τα αποτελέσµατα µιας τέτοιας µελέτης δεν πρέπει να γενικευτούν στατιστικά, καθώς αφορούν ορισµένη δραστηριότητα. Για τη
συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιούνται πολλές τεχνικές, όπως παρατήρηση, φωτογράφιση ή βιντεοσκόπηση
των επισκεπτών, συζήτηση, συνέντευξη, βιβλίο επισκεπτών, ερωτηµατολόγιο.
Η αξιολόγηση των εκθέσεων και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να περιλαµβάνει τρία στάδια: την
προκαταρκτική (front-end), τη διαµορφωτική (formative) και
την ολική (summative) αξιολόγηση.
Σε ό,τι αφορά τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, η προκαταρκτική αξιολόγηση συµπίπτει χρονικά µε το στάδιο σύλληψης της βασικής ιδέας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται
16

στη φάση αυτή βοηθούν στον καλύτερο δυνατό σχεδιασµό του προγράµµατος, ώστε να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες και τις προσδοκίες των περισσότερων επισκεπτών,
όταν αυτό είναι δυνατό.
Κατά τη διαµορφωτική αξιολόγηση, που πραγµατοποιείται στο στάδιο του σχεδιασµού, αξιολογείται µια µεµονωµένη ενότητα, για παράδειγµα οι δραστηριότητες και το
εποπτικό υλικό του εκπαιδευτικού προγράµµατος, µε σκοπό να διαπιστωθούν προβλήµατα κατανόησης και να
ελεγχθεί ο βαθµός και η ποιότητα προσέγγισης της δραστηριότητας από τους επισκέπτες. Στο πλαίσιο αυτό δοκιµάζονται διάφορες ιδέες και ανάλογα µε τις αντιδράσεις
των επισκεπτών µπορούν οι δραστηριότητες να αναδιαµορφωθούν.
Κατά την εφαρµογή του εκπαιδευτικού προγράµµατος
γίνεται η ολική αξιολόγηση. Στο πλαίσιο αυτό οι υπεύθυνοι
µπορούν να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά µε τις διάφορες ενότητες του προγράµµατος, τις δραστηριότητες που
τράβηξαν ή όχι την προσοχή, την ποιότητα του εποπτικού
υλικού, τα εκθέµατα που επιλέχτηκαν, τη συνολική ή τη µερική εµπειρία των επισκεπτών. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης αυτής θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν, ώστε να
διορθωθούν οι ατέλειες ή τα προβλήµατα και να βελτιωθεί
το εκπαιδευτικό πρόγραµµα.
Παρόλο που η έρευνα και η αξιολόγηση είναι ίσως τα
καλύτερα «εργαλεία» για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά µε την ποιότητα των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και
την ανταπόκριση των επισκεπτών, πολύ µεγάλη σηµασία
έχει ο τρόπος που θα σχεδιαστεί και θα εφαρµοστεί η έρευνα. Εποµένως θα πρέπει πρώτα να τεθεί ο στόχος της αξιολόγησης και η αιτιολογία της, να επιλεγούν τα µεθοδολογικά εργαλεία, καθώς και να αποφασιστεί το πώς θα χρησιµοποιηθούν τα αποτελέσµατα. Επιπλέον, πολύ σηµαντικό
είναι να µελετηθεί η υπάρχουσα βιβλιογραφία που αφορά
σε αξιολογήσεις εκπαιδευτικών προγραµµάτων και να ληφθούν υπόψη ανάλογα παραδείγµατα τόσο στο εσωτερικό
όσο και στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα είναι αναγκαίο να γίνουν επαφές µε άλλα µουσεία που έχουν διεξαγάγει αξιολογήσεις, δεδοµένου ότι έχουν πλέον εµπειρία και θα µπορούσαν να προσφέρουν πολύτιµες πληροφορίες και γνώσεις, που αποκόµισαν από την όλη διαδικασία. Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι η πραγµατοποίηση µιας αξιολόγησης
Ανακαλύπτοντας το παρελθόν
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δεν εξυπηρετεί σε τίποτα, αν τα αποτελέσµατα της έρευνας
δε χρησιµοποιηθούν για τη βελτίωση του υπό αξιολόγηση
αντικειµένου.

4.1. Βιβλιογραφία για την αξιολόγηση
Economou, M., (1999) Evaluation strategy for the re-development of
the displays and visitor facilities at the Museum and Art Gallery,
Kelvingrove: HATII, University of Glasgow.
Hein, G. E., (1994) Evaluation of museum programmes and exhibits, στο
Hooper-Greenhill, E., ed., The educational Role of the Museum,
London: Routledge.
Μουσούρη, Θ., Έρευνα κοινού και αξιολόγηση στα µουσεία, Αρχαιολογία, τ. 72/1999.
http://mime1.marc.gatech.edu
www.webarchaeology.com
www.statemuseum.arizona.com
www.sorerset.gov.uk/museums
www.interpretscotland.org.uk
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5. Εκπαιδευτικό πρόγραµµα
για την αίθουσα «Ανακαλύπτοντας το παρελθόν»
Το πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί µε βάση τις σύγχρονες µουσειοπαιδαγωγικές απόψεις και βασίζεται στη θεωρία και
στη µεθοδολογία που περιγράφηκε παραπάνω. Ως µέθοδοι εργασίας των µαθητών χρησιµοποιήθηκαν η παρατήρηση αντικειµένων, η απτική επαφή µε αντικείµενα (πιστά
αντίγραφα αυθεντικών), η καταγραφή των αντικειµένων
και η βιωµατική προσέγγιση. Για την ενεργοποίηση των
µαθητών επιλέχθηκαν η παρακολούθηση βίντεο, η συζήτηση µε τη διαλεκτική µέθοδο και η εργασία σε οµάδες. Με
τους τρόπους αυτούς επιτυγχάνεται η συµµετοχή των µαθητών σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, ώστε η επίσκεψη στο µουσείο να είναι ευχάριστη και εποικοδοµητική εµπειρία. ∆ηµιουργούνται έτσι οι µελλοντικοί ενεργοί
επισκέπτες των µουσείων, οι οποίοι µαθαίνουν πώς να
αντλούν πληροφορίες από τα αντικείµενα, όπως και πώς
να πραγµατοποιούν ολοκληρωµένες επισκέψεις σε χώρους πολιτισµού.
Ο γενικός στόχος του προγράµµατος «Ανακαλύπτοντας
το παρελθόν» είναι να κατανοήσουν οι µαθητές τους λόγους για τους οποίους ερευνούµε το παρελθόν, να εξοικειωθούν µε την έννοια και τη συµβολή της επιστήµης της
αρχαιολογίας σ’ αυτή τη διαδικασία, όπως και µε τις έννοιες της ανασκαφικής δραστηριότητας και του µουσείου.
Ειδικότερα στόχος είναι να µάθουν πώς ανακαλύπτονται
τα αντικείµενα του παρελθόντος, πώς αντλούνται πληροφορίες από αυτά, µε ποιον τρόπο ερµηνεύονται, πώς και
γιατί συντηρούνται, ποια είναι η έννοια και ο ρόλος του
µουσείου και πώς παρουσιάζονται τα αντικείµενα του παρελθόντος στο κοινό.
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε µαθητές Ε΄–ΣΤ΄ ∆ηµοτικού και Α΄–Γ΄ Γυµνασίου και διαρκεί δύο ώρες. Υλοποιείται
στην οµώνυµη αίθουσα, που είναι η 11η αίθουσα της µόνιµης έκθεσης του Μουσείου, καθώς και στην αίθουσα των
εκπαιδευτικών προγραµµάτων.
Ανακαλύπτοντας το παρελθόν
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Συνοπτική περιγραφή
Το πρόγραµµα «Ανακαλύπτοντας το παρελθόν» υλοποιείται από δυο µουσειοπαιδαγωγούς του Μουσείου και χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη ενότητα πραγµατοποιείται στην αντίστοιχη αίθουσα του Μουσείου, όπου οι µαθητές συζητούν γενικά για την ανάγκη έρευνας και γνώσης
του παρελθόντος και στη συνέχεια µαθαίνουν για την επιστήµη της αρχαιολογίας και την έννοια του µουσείου. Έπειτα οι µαθητές χωρισµένοι σε οµάδες αναλαµβάνουν στην
αίθουσα των εκπαιδευτικών προγραµµάτων συγκεκριµένη
εργασία. Αφού τελειώσουν, η κάθε οµάδα παρουσιάζει µε
ορισµένη σειρά τα αποτελέσµατα της δουλειάς της στην
υπόλοιπη τάξη. Με την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας
οι µαθητές συµπληρώνουν το ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης και φεύγοντας παίρνουν µαζί τους µια αναµνηστική
αφίσα για την τάξη τους.

5.1. Περιγραφή
του εκπαιδευτικού προγράµµατος
Εισαγωγή
Οι στόχοι του πρώτου µέρους του προγράµµατος είναι κατ’
αρχήν οι µαθητές να κατανοήσουν ότι η διερεύνηση του
παρελθόντος είναι διαχρονική ανθρώπινη ανάγκη, που
σχετίζεται τόσο µε τη συλλογική όσο και µε την ατοµική
ταυτότητα και µνήµη. Επίσης να µάθουν ότι στο πλαίσιο
ανακάλυψης, κατανόησης και ερµηνείας του παρελθόντος
η επιστήµη της αρχαιολογίας µελετά τα υλικά κατάλοιπα
της ανθρώπινης δραστηριότητας ως τεκµήρια των κοινωνικών και ιστορικών συνθηκών που τα δηµιούργησαν.
Στη συνέχεια η προσοχή εστιάζεται στη βασική αρχαιολογική µέθοδο έρευνας, την ανασκαφή. Στόχος είναι οι
µαθητές να εξοικειωθούν µε: τους τρόπους εντοπισµού
µιας αρχαιολογικής θέσης, τη σύγχρονη ανασκαφική διαδικασία, τα διάφορα είδη των ευρηµάτων, τις µεθόδους
χρονολόγησης, τη διαδικασία µελέτης και καταγραφής στο
ανασκαφικό πεδίο. Να ενηµερωθούν για τη διαδικασία και
το σκοπό της συντήρησης, για το ρόλο του µουσείου (µελέτη-καταγραφή, αποθήκευση-φύλαξη, έκθεση) και την εκθετική πρακτική. Βασικό, τέλος, είναι να συνειδητοποι20

ήσουν ότι η οργάνωση µιας
µουσειακής έκθεσης αποτελεί συλλογική εργασία.
Το πρώτο µέρος του προγράµµατος διαρκεί περίπου
40 λεπτά και υλοποιείται
στην 11η αίθουσα της µόνιµης έκθεσης του Μουσείου
Βυζαντινού Πολιτισµού µε
τίτλο «Ανακαλύπτοντας το
παρελθόν» (εικ. 1).
Το εποπτικό υλικό παρουσιάζεται µε ψηφιακά µέσα (προβολέα βίντεο και
ηλεκτρονικό υπολογιστή) ή, εναλλακτικά, χρησιµοποιούνται
φωτογραφίες και σκίτσα (µε τη µορφή αφισέτας).
Οι µέθοδοι εργασίας που επιλέχτηκαν είναι η διαλεκτική
και ο σχολιασµός των βίντεο της έκθεσης και του προβαλλόµενου εποπτικού υλικού.
Μετά το καλωσόρισµα και τη γνωριµία µε τους µαθητές
ακολουθεί σύντοµη εισαγωγή σχετικά µε το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού (εικ. 2). Στη συνέχεια ξεκινά το εκπαιδευτικό πρόγραµµα.

Εικόνα 1
Γενική άποψη της 11ης αίθουσας
της µόνιµης έκθεσης του Μουσείου
“Ανακαλύπτοντας το παρελθόν”

Παρελθόν, αρχαιολογία και ανασκαφική διαδικασία
Οι µουσειοπαιδαγωγοί µε ερωταποκρίσεις συζητούν µε τα
παιδιά τους λόγους για τους οποίους επισκεπτόµαστε ένα
αρχαιολογικό µουσείο, όπως το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού, και πραγµατεύονται γενικότερα την αξία που
έχουν για τους ανθρώπους σήµερα τα αντικείµενα του παρελθόντος. Ενδεικτικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι
ερωτήσεις: «Τι είναι ένα µουσείο; Γιατί έχετε έρθει σήµερα
στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού; Γιατί γενικά δείχνουµε ενδιαφέρον για τα αντικείµενα περασµένων εποχών; Τι µας προσφέρουν;». Ρωτούν επίσης τους µαθητές
αν γνωρίζουν πώς έχουν ανακαλυφθεί τα εκθέµατα ενός
αρχαιολογικού µουσείου (αρχαιολογική ανασκαφή, δωρεές, αγορές, δάνεια) και από ποιους (αρχαιολόγοι, δωρητές, συλλέκτες).
Στη συνέχεια µε βάση τον προφορικό σχολιασµό του
εποπτικού υλικού η διαλογική συζήτηση επικεντρώνεται
στην ανασκαφική πρακτική. Κατά τη συζήτηση αυτή οι µαΑνακαλύπτοντας το παρελθόν

Εικόνα 2
Γενική άποψη του Μουσείου
Βυζαντινού Πολιτισµού
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Εικόνα 3
Εντοπισµός θέσης σε καλλιεργήσιµο
έδαφος (Επιφανειακή Έρευνα
Λαγκαδά)

Εικόνα 4
Τεχνητός λόφος µέσα στο αστικό
περιβάλλον (Τούµπα Θεσσαλονίκης)

Εικόνα 5
Τεχνητός λόφος σε αγροτικό
περιβάλλον (Τούµπα Θέρµης)
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θητές µαθαίνουν ότι µια αρχαιολογική θέση µπορεί να εντοπίζεται κατά την άροση των χωραφιών (εικ. 3), να διακρίνεται ως λόφος (εικ. 4, 5 και 9) ή χάρη στην ύπαρξη ενός
µνηµείου στην επιφάνεια της γης (εικ. 6, 7 και 8), να εντοπίζεται µε αεροφωτογραφίες (εικ. 10) ή κατά τη διάνοιξη δρόµου και οικοδοµικής δραστηριότητας (εικ. 14 και 15). Επίσης µπορεί να εντοπίζεται µέσα στη θάλασσα (υποβρύχια
αρχαιολογία) (εικ. 11 και 12) ή σε σπήλαια (εικ. 13). Τέλος,
για την ανεύρεση αρχαιολογικών θέσεων µπορεί να έχουµε πληροφορίες από τις γραπτές πηγές. Οι ερωτήσεις που
συνοδεύουν την προβολή των φωτογραφιών αποσκοπούν στην ανάπτυξη της παρατηρητικότητας και της κριτικής σκέψης των µαθητών. Αναφέρουµε ενδεικτικά: «παρατηρήστε τις φωτογραφίες και διατυπώστε τους τρόπους µε
τους οποίους οι αρχαιολόγοι εντοπίζουν τις αρχαιολογικές
θέσεις».

Εικόνα 6
Μνηµείο σε αστικό περιβάλλον
(Υδραγωγείο Καβάλας)

Εικόνα 7
Ορατό µνηµείο (Φίλιπποι Καβάλας)

Εικόνα 9
Αεροφωτογραφία τεχνητού λόφου µέσα σε αστικό περιβάλλον
(Τούµπα Θεσσαλονίκης)

Ανακαλύπτοντας το παρελθόν

Εικόνα 8
Ορατό µνηµείο (Λευκός Πύργος,
Θεσσαλονίκη)
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Εικόνα 10
Εντοπισµός θέσης µε
αεροφωτογραφία

Εικόνα 11
Υποβρύχια ανασκαφή

Εικόνα 12
Υποβρύχια ανασκαφή

Στη συνέχεια οι µαθητές βλέπουν φωτογραφίες που
απεικονίζουν ανασκαφικό κάνναβο (δηλαδή την τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής και τη χάραξη τετραγώνων
µέσα στα οποία γίνεται η ανασκαφή) (εικ. 16) και γίνεται συζήτηση για τον τρόπο που πραγµατοποιείται µια ανασκαφή (εικ. 17 και 18). Στο σηµείο αυτό γίνεται διαχωρισµός
ανάµεσα στις σωστικές (εικ. 19 και 20) και συστηµατικές
ανασκαφές (εικ. 17). Τέλος διευκρινίζεται σε ποιες περιπτώ24

Εικόνα 13
Σπήλαιο

Εικόνα 14
Εντοπισµός θέσης σε οικοδοµηµένο
περιβάλλον (Αρχαία Αγορά)

Εικόνα 15
Εντοπισµός θέσης σε οικοδοµηµένο
περιβάλλον (∆ιοικητήριο)

Ανακαλύπτοντας το παρελθόν
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Εικόνα 16
Ανασκαφικός κάνναβος

Εικόνα 17
Ανασκαφή σε εξέλιξη

Εικόνα 18
Ανασκαφή σε εξέλιξη (αρχαιολόγοι
και εργάτες)

Εικόνα 19
Σωστική ανασκαφή σε εξέλιξη
(∆ιεθνής Έκθεση
Θεσσαλονίκης). Όταν
ολοκληρώθηκε η ανασκαφή,
χτίστηκε το Βελλίδειο
συνεδριακό κέντρο
(περίπτωση κατάχωσης της
θέσης)
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Εικόνα 20
Σωστική ανασκαφή (Οικισµός στο
Λεµπέτ, Πολίχνη): Όταν
ολοκληρώθηκε η ανασκαφή χτίστηκε
πολυκατοικία (περίπτωση
κατάχωσης της θέσης)

σεις έχουµε διατήρηση (εικ. 21 και 22) ή κατάχωση µιας
ανασκαφής (εικ. 19 και 20). Ερωτήσεις που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν είναι οι εξής: «Παρατηρήστε την ανασκαφική φωτογραφία µε τον κάνναβο και περιγράψτε µε
ποιον τρόπο οργανώνεται η ανασκαφή», «για ποιους λόγους µπορεί να γίνεται µια ανασκαφή;», «όταν ολοκληρωθεί µια ανασκαφή, τι γίνεται µε τα ακίνητα ευρήµατά της
(κτίρια, κατασκευές κτλ.);»
Έπειτα αναφέρονται ποιες είναι οι διαφορετικές ειδικότητες που συνεργάζονται στο πλαίσιο µιας ανασκαφής, αρχαιολόγοι και εργάτες, τοπογράφοι (τοπογραφική αποτύπωση), φωτογράφοι (τεκµηρίωση της ανασκαφικής πορείας και φωτογράφιση των ευρηµάτων), αρχιτέκτονες (αποτύπωση και σχεδιασµός των ακίνητων ευρηµάτων), σχεδιαστές (σχεδιασµός των κινητών ευρηµάτων), συντηρητές
(συντήρηση των ευρηµάτων), κ.τ.λ. (εικ. 18 και 23). Επιπλέον γίνεται αναφορά στα είδη ευρηµάτων και στα υλικά που
διατηρούνται (πηλός, πέτρα, µέταλλο, κοχύλια, οστά ανθρώπων και ζώων και οποιοδήποτε οργανικό υλικό που
έχει καεί µε τη µορφή κάρβουνου) ή δε διατηρούνται µε το
πέρασµα των χρόνων (οργανικά υλικά, όπως δέρµα, σπόροι φυτών, ξύλο, υφάσµατα). Οι ερωτήσεις είναι του τύπου:
«παρατηρήστε την εικόνα και προσπαθήστε να διακρίνετε
ποιες ειδικότητες εργάζονται σε µια ανασκαφή», «σκεφτείτε
τι είδους υλικά βρίσκουµε σε µια ανασκαφή».
Απλή αναφορά γίνεται στα ανασκαφικά εργαλεία (εικ. 24),
όπως επίσης και στους τρόπους χρονολόγησης µε τη βοήθεια της στρωµατογραφίας (εικ. 25), της κεραµικής ή άλλων
Ανακαλύπτοντας το παρελθόν

Εικόνα 21
Ανασκαφή στην οδό
Παπαναστασίου: περίπτωση
διατήρησης µνηµείου
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µεθόδων. Παραδείγµατος χάρη: «ας δούµε τι εργαλεία χρειάζονται για την πραγµατοποίηση µιας ανασκαφής: οι εργάτες σκάβουν µε….(φτυάρια και τσάπες), τα χώµατα τα αποµακρύνουν µε …..(κουβάδες, καροτσάκια)». «Παρατηρήστε
το σχέδιο µε τη στρωµατογραφία. Ας δούµε ποια στρώµατα
είναι τα πιο παλιά και ποια είναι τα πιο καινούρια».
Τέλος γίνεται συζήτηση σχετικά µε τη διαδικασία που
ακολουθείται από τη στιγµή της ανεύρεσης των αντικειµένων ως τη στιγµή της µεταφοράς τους στις αποθήκες (για τις
οποίες µπορεί να είναι αρµόδιο κάποιο µουσείο, η εφορεία
αρχαιοτήτων ή το πανεπιστήµιο). Η συγκεκριµένη διαδικασία περιλαµβάνει καθαρισµό, πρώτη µελέτη και καταγραφή των αντικειµένων. Ερωτήσεις που µπορούν να γίνουν
είναι οι εξής: «Τι κάνουµε τα αντικείµενα, αφού βγουν στην
επιφάνεια;» «Ας δούµε όλοι µαζί ποια διαδικασία ακολουθείται από τη στιγµή που τα αντικείµενα βγαίνουν στο φως
µέχρι τη στιγµή που θα φτάσουν στο µουσείο».
Τα ευρήµατα στο µουσείο
Εικόνα 22
Ανασκαφή στη ∆. Γούναρη
(Γαλεριανό συγκρότηµα): περίπτωση
διατήρησης µνηµείου

Εικόνα 23
Ανασκαφή σε εξέλιξη (αρχαιολόγοι
και σχεδιαστές)
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Στη συνέχεια όλοι µαζί παρακολουθούµε το βίντεο της έκθεσης, ενώ συγχρόνως οι µουσειοπαιδαγωγοί σχολιάζουν τις
εικόνες του µαζί µε τους µαθητές. Αφού τελειώσει το βίντεο,
ακολουθεί συζήτηση και τίθενται τα παρακάτω ερωτήµατα: «Πώς γίνεται η µελέτη και η καταγραφή των ευρηµάτων
στο µουσείο; Για ποιους λόγους µελετώνται και καταγράφονται τα αντικείµενα; Γιατί αποθηκεύονται τα αντικείµενα
στο µουσείο; Ποια είναι η έννοια και ο σκοπός της συντήρησης των αντικειµένων; Πώς συντηρούνται; Πώς γίνεται

Εικόνα 24
Εργαλεία ανασκαφής

η επιλογή των αντικειµένων που τελικά θα εκτεθούν στο
µουσείο;». Στο σηµείο αυτό γίνεται αναφορά στα κριτήρια
βάσει των οποίων µπορεί να γίνεται η επιλογή των αντικειµένων, όπως η χρονολόγησή τους, η κατάσταση διατήρησής τους, οι πληροφορίες που µας παρέχουν και κατά
πόσο σχετίζονται µε το θέµα που πραγµατεύεται η έκθεση
κ.α. Ως αφετηρία χρησιµεύει ο αµφορέας που ήδη χρησιµοποιήθηκε ως παράδειγµα στο βίντεο που παρακολούθησαν τα παιδιά.
Στο επόµενο στάδιο επικεντρωνόµαστε στο ρόλο των
αντικειµένων µέσα σε µια µουσειακή έκθεση: η συζήτηση
ξεκινάει σχολιάζοντας το γεγονός ότι το αντικείµενο τη στιγµή της εύρεσής του έχει ήδη αποµακρυνθεί από το αρχικό
χρηστικό του πλαίσιο. Εφόσον εκτίθεται, εντάσσεται µέσα
σε νέο πλαίσιο, µε σκοπό να δώσει πληροφορίες για την
εποχή του.
Με τη βοήθεια εποπτικού υλικού γίνεται αντιπαραβολή
δυο διαφορετικών εκθετικών πρακτικών: α) της απλής παράθεσης αντικειµένων, που είναι και η παλαιότερη ιστορικά, µε παράδειγµα µια εικόνα «παλαιού τύπου» µουσείου
(εικ. 26) και β) της ένταξής τους σε ένα νοηµατικό πλαίσιο
µε σκοπό την πραγµάτευση συγκεκριµένου θέµατος, µε
παράδειγµα µια εικόνα από εκθέσεις του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού (εικ. 27).
Αφού ολοκληρωθεί η συζήτηση και για το θέµα της µουσειακής πρακτικής, οι µαθητές είναι έτοιµοι για τις εργαστηριακές δραστηριότητες που ακολουθούν. Χωρίζονται
σε τρεις ή τέσσερις οµάδες, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό της τάξης και πηγαίνουν µαζί µε τους µουσειοπαιδαγωγούς στην αίθουσα των εκπαιδευτικών προγραµµάτων.
Ανακαλύπτοντας το παρελθόν

Εικόνα 25
Σχέδιο στρωµατογραφίας

Εικόνα 26
Μουσείο «παλαιού τύπου»
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Εικόνα 27
Μουσείο «νέου τύπου», Μουσείο
Βυζαντινού Πολιτισµού

∆ηµιουργικά εργαστήρια
Tα εργαστήρια υλοποιούνται στην αίθουσα των εκπαιδευτικών προγραµµάτων του Μουσείου.
Οι στόχοι των εργαστηρίων είναι να κατανοήσουν οι
µαθητές τον τρόπο εξαγωγής συµπερασµάτων από τα
ανασκαφικά δεδοµένα, να ασκηθούν στην παρατήρηση
αντικειµένων, να κατανοήσουν τη λογική και το σκοπό της
καταγραφής των µουσειακών αντικειµένων, να γνωρίσουν (ενδεικτικά για την κεραµική) τη διαδικασία συντήρησης των αντικειµένων, να κατανοήσουν τη χρησιµότητα της συντήρησης, να µάθουν τους τρόπους λειτουργίας
των αντικειµένων µέσα σε µια µουσειακή έκθεση, να κατανοήσουν την έννοια του «πλαισίου» µέσα στο οποίο εντάσσονται τα αντικείµενα σε µια µουσειακή έκθεση, να κατανοήσουν την εκπαιδευτική και µορφωτική διάσταση του
µουσείου. Με βάση όλα τα παραπάνω, κύριος στόχος είναι
να κατανοήσουν συνολικά τον πολυδιάστατο ρόλο του
µουσείου και τη συµβολή του στην κοινωνική µνήµη και
τέλος να µάθουν να εργάζονται σε οµάδες.
Η διάρκεια των δραστηριοτήτων στα εργαστήρια είναι
περίπου 50 λεπτά.
Κάθε οµάδα εργάζεται σε διαφορετικό σηµείο της αίθουσας και αποτελεί ένα εργαστήριο. Έτσι οργανώνονται
τα εργαστήρια:
30

α) καταγραφής («αρχαιολόγοι»),
β) συντήρησης («συντηρητές»),
γ) µουσειακής έκθεσης («µουσειολόγοι, αρχαιολόγοι,
αρχιτέκτονες») και
δ) ενηµέρωσης («δηµοσιογράφοι»).
Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή για το καθένα από αυτά.
Εργαστήριο καταγραφής («αρχαιολόγοι»)
Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται είναι η ανάληψη ρόλου
από τους µαθητές (υποδύονται τους αρχαιολόγους), η παρατήρηση και η αφή αυθεντικών αντικειµένων (οστράκων,
δηλαδή θραυσµάτων κεραµικής) και αντιγράφων (τεσσάρων κεραµικών αντικειµένων, που είναι πιστά αντίγραφα
βυζαντινών), η έρευνα µε φύλλα εργασίας και η εξαγωγή
συµπερασµάτων βάσει της µελέτης δεδοµένων.
Εικόνα 28
Πινάκιο (µπροστινή και πίσω όψη)

Πινάκιο

αγγείο στο οποίο
έτρωγαν φαγητό

Εικόνα 29
Λυχνάρι (µπροστινή και πίσω όψη)

Λυχνάρι

το χρησιµοποιούσαν
για να βλέπουν
στο σκοτάδι

Εικόνα 30
Τσουκάλι (µπροστινή και πίσω όψη)

Τσουκάλι

αγγείο µαγειρικής

Εικόνα 31
Αµφορέας (µπροστινή και πίσω όψη)

Αµφορέας

αγγείο αποθήκευσης
προϊόντων

Ανακαλύπτοντας το παρελθόν
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Εικόνα 32
Κάτοψη παλαιοχριστιανικής οικίας
µε αριθµηµένους χώρους

Κάθε αντικείµενο συνοδεύεται από ένα «ανασκαφικό»
καρτελάκι (εικ. 28-31) πάνω στο οποίο αναγράφεται το όνοµά του (στην µπροστινή όψη) και δίνονται πληροφορίες για
τη χρήση του (στην πίσω όψη).
Επίσης χρησιµοποιείται η κάτοψη (εικ. 32) µιας παλαιοχριστιανικής οικίας µε αριθµηµένους τους χώρους της.
Από την οικία αυτή, που βρέθηκε σε µια υποθετική ανασκαφή στη Θεσσαλονίκη, προέρχονται τα τέσσερα αντικείµενα που πρέπει να καταγραφούν (εικ. 33-36).
Παράλληλα δίνονται τέσσερα αντίγραφα κατόψεων της
παλαιοχριστιανικής οικίας (εικ. 37-40), στην καθεµία εκ των
οποίων σηµειώνεται µε διαφορετικό χρώµα ένας επιµέ-

Εικόνα 33-36
Πινάκιο, λυχνάρι, αµφορέας,
τσουκάλι
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Εικόνα 37
Κάτοψη οικίας µε χρωµατισµένο το χώρο Ι, «αποθήκη»

·

·

Εικόνα 38
Κάτοψη οικίας µε χρωµατισµένο το χώρο ΙΙ, «κουζίνα»
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Εικόνα 39
Κάτοψη οικίας µε χρωµατισµένο το χώρο ΙV, «χώρος
συµποσίων - τρικλίνιο»

Εικόνα 40
Κάτοψη οικίας µε χρωµατισµένο το χώρο VΙ,
«υπνοδωµάτιο»

ρους χώρος (κουζίνα, χώρος συµποσίων, υπνοδωµάτιο,
αποθήκη) και παρέχονται λίγα επιγραµµατικά στοιχεία για
τα «ανασκαφικά δεδοµένα» του. Επίσης δίνονται τέσσερις
καρτέλες καταγραφής (εικ. 41), µια για το κάθε αντικείµενο,
που έχουν διαµορφωθεί µε βάση τα δελτία καταγραφής
του Μουσείου.
Επιπλέον υπάρχει µια φωτογραφία του κάθε αντικειµένου, για να κολληθεί στην καρτέλα καταγραφής του και µια
γενική ενηµερωτική καρτέλα (εικ. 42) προς τους µαθητές µε
οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν, όπως και µε πληροφορίες σχετικά µε το ρόλο του «αρχαιολόγου» τον οποίο πρόκειται να υποδυθούν.
Ανακαλύπτοντας το παρελθόν
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Εικόνα 41
Φύλλο καταγραφής ανασκαφικών
ευρηµάτων

Οµάδα αρχαιολόγων
Σε ανασκαφή που πραγµατοποιήθηκε στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης
ανασκάφηκε µέρος ενός σπιτιού, που
χρονολογείται στην παλαιοχριστινιακή εποχή (4ος-7ος αι.). Βρέθηκαν τέσσερα δωµάτια: το τρικλίνιο, που ήταν
το επίσηµο δωµάτιο του σπιτιού κι
εκεί όπου γίνονταν τα συµπόσια, η
κουζίνα, η αποθήκη και ένα υπνοδωµάτιο.
Στα χέρια σας έχετε κάποια από τα αντικείµενα που βρέθηκαν στο δωµάτιο
αυτό: ένα πινάκιο, ένα τσουκάλι, έναν
αµφορέα και ένα λυχνάρι.
Η δουλειά σας ως αρχαιολόγοι ξεκινάει.
Με τη βοήθεια της κάτοψης και τις
πληροφορίες από τις σχετικές καρτέλες θα πρέπει να ανακαλύψετε πώς
χρησιµοποιούνταν το κάθε δωµάτιο.
Στη συνέχεια θα καταγράψετε τα αντικείµενα στις καρτέλες καταγραφής
που έχετε µπροστά σας και θ’ αποφασίσετε σε ποιό χώρο βρέθηκε το κάθε
αντικείµενο.
Καλή δουλειά!

Εικόνα 42
Γενική ενηµερωτική καρτέλα
«Αρχαιολόγων»
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Οι µαθητές διαβάζουν την καρτέλα µε τις οδηγίες, ώστε να
κατατοπιστούν σχετικά µε το τι πρέπει να κάνουν. Η καρτέλα
τους πληροφορεί για τη δουλειά του αρχαιολόγου, καθώς
ουσιαστικά στο πλαίσιο καταγραφής των αντικειµένων πρέπει να µπουν στον αντίστοιχο ρόλο. Με βάση την κάτοψη της
οικίας, που παρέχει σχεδιαστικά κάποιες πληροφορίες όπως
και µε βάση την καρτέλα των «αρχαιολόγων» τα παιδιά πρέπει να ερµηνεύσουν τη χρήση των διάφορων χώρων.
Στη συνέχεια µελετούν τα τέσσερα αντικείµενα και συµπληρώνουν τα στοιχεία στις καρτέλες καταγραφής. Στο τέλος κάθε καρτέλας τους ζητείται να διευκρινίσουν από ποιο
χώρο της οικίας πιστεύουν ότι προέρχεται το κάθε αγγείο.
Πρέπει δηλαδή να συνδυάσουν τα συµπεράσµατά τους
για τη χρήση του κάθε δωµατίου της οικίας µε τα συµπεράσµατά τους για τα τέσσερα αντικείµενα, όπως ακριβώς
κάνουν και οι αρχαιολόγοι.

Εργαστήριο συντήρησης («συντηρητές»)
Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται είναι η ανάληψη ρόλου
από τους µαθητές (υποδύονται τους συντηρητές), η παρατήρηση και η αφή αυθεντικών αντικειµένων και αντιγράφων και η συµπλήρωση φύλλων εργασίας.
Τα υλικά που χρησιµοποιούνται είναι όστρακα και τέσσερα αντίγραφα αντικειµένων, ίδια µε της οµάδας καταγραφής, τα οποία όµως είναι σπασµένα σε κοµµάτια. Κάθε
αντικείµενο συνοδεύεται από ένα «ανασκαφικό» καρτελάκι µε τα στοιχεία του (όνοµα και χρήση) (για παράδειγµα
εικ. 43), τέσσερις καρτέλες συντήρησης του Μουσείου, µια
για το κάθε αντικείµενο (εικ. 44), τις οποίες πρέπει να συµπληρώσουν οι µαθητές, τέσσερις καρτέλες καταγραφής
όµοιες µε των «αρχαιολόγων» και συµπληρωµένες µε τα
αρχαιολογικά δεδοµένα, (εικ. 45), φωτογραφίες του κάθε

Πινάκιο

αγγείο στο οποίο
έτρωγαν φαγητό

Εικόνα 43
Πινάκιο (µπροστινή και πίσω όψη)

Εικόνα 44
Φύλλο συντήρησης ευρηµάτων

Ανακαλύπτοντας το παρελθόν
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Εικόνα 45
Παράδειγµα συµπληρωµένου
φύλλου καταγραφής

πινάκιο




6 εκ.
κεραµιδί


για να τρώνε
ΙΙ

Οµάδα συντηρητών
Σε ανασκαφή που πραγµατοποιήθηκε στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης
ανασκάφηκε µέρος ενός σπιτιού, που
χρονολογείται στην παλαιοχριστινιακή εποχή (4ος-7ος αι.). Βρέθηκαν τέσσερα δωµάτια: το τρικλίνιο, που ήταν
το επίσηµο δωµάτιο του σπιτιού κι
εκεί όπου γίνονταν τα συµπόσια, η
κουζίνα, η αποθήκη και ένα υπνοδωµάτιο.
Στα χέρια σας έχετε σπασµένα κάποια από τα αντικείµενα που βρέθηκαν στο δωµάτιο αυτό: ένα πινάκιο,
ένα τσουκάλι, έναν αµφορέα και ένα
λυχνάρι.
Η δουλειά σας ως συντηρητές ξεκινάει.
Αφού καταγράψετε τα αντικείµενα
στις καρτέλες καταγραφής, θα ενώσετε τα σπασµένα κοµµάτια για να δηµιουργήσετε και πάλι το αγγείο, όπως
θα ήταν στην παλαιοχριστινιακή εποχή. Για να ενώσετε τα κοµµάτια θα
χρησιµοποιήσετε την χαρτοταινία.
Καλή δουλειά!
Εικόνα 46
Γενική ενηµερωτική καρτέλα
“Συντηρητών”
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παλαιοχριστιανική εποχή (4ος έως 7ος αι.)
Φώτης, Κατερίνα, ∆ηµήτρης και Σοφία
28/02/2004

αντικειµένου πριν και µετά τη συντήρηση, γενική ενηµερωτική καρτέλα προς τους µαθητές (εικ. 46) µε οδηγίες για
το τι πρέπει να κάνουν, όπως και µε πληροφορίες σχετικά
µε το ρόλο του «συντηρητή» που πρόκειται να αναλάβουν.
Οι µαθητές διαβάζουν την καρτέλα µε τις οδηγίες, ώστε
να κατατοπιστούν σχετικά µε το τι πρέπει να κάνουν. Η καρτέλα πληροφορεί σχετικά µε τη δουλειά του συντηρητή και
βάζει τα παιδιά σε ρόλο. ∆ουλειά τους είναι να συντηρήσουν τα ήδη καταγραµµένα πήλινα αντικείµενα, πρέπει δηλαδή να προσπαθήσουν να συγκολλήσουν τα κοµµάτια
που προέρχονται από το ίδιο αγγείο. Στη συνέχεια συµπληρώνουν την καρτέλα συντήρησής του.

Εργαστήριο µουσειακής έκθεσης
(«αρχαιολόγοι, µουσειολόγοι, αρχιτέκτονες»)
Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται είναι η ανάληψη ρόλου,
η έρευνα και συλλογή πληροφοριών και η συγγραφή κειµένου. Για την παροχή πληροφοριών για το στήσιµο της έκθεσης χρησιµοποιείται ο συνδυασµός διαφορετικών σηµειολογικών µέσων (κείµενο, φωτογραφία, αντικείµενα).
Στο εργαστήριο αυτό χρησιµοποιούνται όστρακα και
τέσσερα αντίγραφα αντικειµένων, ίδια µε των δυο προηγούµενων οµάδων (εικ. 47). Κάθε αντικείµενο συνοδεύεται από ένα «ανασκαφικό» καρτελάκι µε τα στοιχεία του
(όνοµα και χρήση) (εικ. 48).
Οι µαθητές εργάζονται επίσης µε βάση τα συµπληρωµένα φύλλα καταγραφής των αντικειµένων (εικ. 49), φωτογραφίες από τοιχογραφίες, από ψηφιδωτά ή από µικρογραφίες χειρογράφων που απεικονίζουν τα αντικείµενα και

Εικόνα 47
Αµφορέας

Αµφορέας
αµφορέας






50 εκ.
κεραµιδί


αγγείο αποθήκευσης
προϊόντων

Εικόνα 48
Αµφορέας (µπροστινή και πίσω όψη)

για να µεταφέρουν
διάφορα υγρά
Ι


παλαιοχριστιανική εποχή (4ος έως 7ος αι.)
Φώτης, Κατερίνα, ∆ηµήτρης και Σοφία
28/02/2004
Ανακαλύπτοντας το παρελθόν

Εικόνα 49
Παράδειγµα συµπληρωµένου
φύλλου καταγραφής
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τη χρήση τους (εικ. 50-58), την κάτοψη της παλαιοχριστιανικής οικίας (εικ. 59) και το αξονοµετρικό-αναπαράσταση
(εικ. 60).
Τέλος, χρησιµοποιούνται ενηµερωτικές καρτέλες σχετικά µε τη συγγραφή κειµένων και επεξηγηµατικών κειµένων
(λεζαντών) που προορίζονται για µια µουσειακή έκθεση

Εικόνα 50
∆είπνο στους Εµµαούς, τοιχογραφία
από το καθολικό της Ιεράς Μονής
Σταυρονικήτα, 1546

Εικόνα 51
Ο γάµος στην Κανά, ψηφιδωτό από
το καθολικό της Μονής της Χώρας,
στην Κωνσταντινούπολη, 14ος αι.
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Εικόνα 52
Η κλίµακα του Ιωάννη, λεπτοµέρεια
τοιχογραφίας από το καθολικό της
Μονής Βατοπαιδίου στο Άγιο Όρος,
1312

Εικόνα 55
Ο γάµος στην Κανά, τοιχογραφία από τον Άγιο Νικόλαο Ορφανό στη
Θεσσαλονίκη, 1310-1320

Εικόνα 54
Η αλείψασα τον Κύριον µύρω, τοιχογραφία από τη Μονή Μεγάλου Μετεώρου,
µέσα 16ου αι.

Ανακαλύπτοντας το παρελθόν

Εικόνα 53
Ο γάµος στην Κανά, τοιχογραφία
από τη Μονή Μεγάλου Μετεώρου,
µέσα 16ου αι.
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Εικόνα 56
Ο Γάµος στην Κανά, τοιχογραφία
από τη Σερβία, 14ος αι.

Εικόνα 57
Μυστικός ∆είπνος, τοιχογραφία από
τον Άγιο Νικόλαο Ορφανό στη
Θεσσαλονίκη, 1310-1320

Εικόνα 58
Μυστικός ∆είπνος, τοιχογραφία από το καθολικό της Μονής Μεγάλου
Μετεώρου, µέσα 16ου αι.

Εικόνα 59
Κάτοψη παλαιοχριστιανικής οικίας

Εικόνα 60
Αξονοµετρική ζωγραφική αναπαράσταση της παλαιοχριστιανικής οικίας
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Πώς γράφουµε κείµενα σε εκθέσεις
Τα κείµενα των εκθέσεων χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
α. τα εισαγωγικά κείµενα που δίνουν γενικές πληροφορίες για την εποχή και για το
θέµα της έκθεσης.

Εικόνα 61
Ενηµερωτική καρτέλα για τους
«µουσειολόγους»

β. περιγραφικά κείµενα µε λίγες κατατοπιστικές πληροφορίες για ένα σύνολο αντικειµένων και
γ. λεζάντες µε λίγες πληροφορίες για κάθε αντικείµενο χωριστά.
Γενικά, τα κείµενα που γράφουµε για τις εκθέσεις φροντίζουµε να µην έχουν µεγάλη έκταση, για να µην κουράζουν τον επισκέπτη. Για τον ίδιο λόγο πρέπει οι
προτάσεις να είναι µικρές και οι λέξεις του κειµένου απλές. Τα γράµµατα πρέπει να
είναι µεγάλα, ώστε να διαβάζονται εύκολα απ’ όλους, αλλά και για να µη δυσκολεύονται τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης.

(εικ. 61), το λογότυπο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού (εικ. 62), φωτογραφίες των αντικειµένων (εικ. 63), κείµενα µε πληροφορίες για την παλαιοχριστιανική περίοδο
(εικ. 64) και την καθηµερινή ζωή των ανθρώπων της εποχής (εικ. 65) καθώς και µια γενική ενηµερωτική καρτέλα (εικ.
66) προς τους µαθητές µε οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν, όπως και µε πληροφορίες σχετικά µε το ρόλο που
πρόκειται να αναλάβουν.
Σε ένα συγκεκριµένο χώρο της αίθουσας των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, όπου υπάρχει ειδική κατασκευή
(ένα είδος προθήκης) και µεταλλικά ταµπλό, τα παιδιά πρέπει να παρουσιάσουν στο κοινό, που στην προκειµένη περίπτωση είναι οι συµµαθητές τους, τα συνολικά αποτελέσµατα της έρευνας και της µελέτης των αντικειµένων.

Εικόνα 62
Λογότυπο του Μουσείου Βυζαντινού
Πολιτισµού

Γενικές πληροφορίες για τη βυζαντινή αυτοκρατορία
Η βυζαντινή αυτοκρατορία είναι ουσιαστικά η συνέχεια της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας από τον 4ο αιώνα και µετά. Οι ιστορικοί θεωρούν ως αρχή της βυζαντινής
ιστορίας το 330, όταν ο Μ. Κωνσταντίνος ιδρύει την Κωνσταντινούπολη και την κάνει πρωτεύουσα της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας, ενώ µέρι τότε πρωτεύουσα ήταν η
Ρώµη.
Στα χρόνια του Μ. Θεοδόσιου (τέλη 4ου αιώνα) συµβαίνουν δύο εξίσου σηµαντικές αλλαγές που επιδρούν στη φυσιογνωµία του βυζαντινού κράτους: ο χριστιανισµός καθιερώνεται ως επίσηµη θρησκεία και η αυτοκρατορία χωρίζεται σε
ανατολικό και δυτικό τµήµα. Το δυτικό γρήγορα πέφτει σε παρακµή, ενώ το ανατολικό, µε έντονη την ελληνορωµαϊκή παράδοση, αποτελεί τη συνέχεια της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας.
Η πρώτη περίοδος της βυζαντινής ιστορίας είναι η παλαιοχριστινιακή ή πρωτοβυζαντινή (4ος-7ος αι.). Ακολουθεί η µεσοβυζαντινή περίοδος που διαρκεί ως
τις αρχές του 13ου αιώνα (1204) και τέλος η υστεροβυζαντινή περίοδος, µέχρι την
κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωµανούς Τούρκους το 1453. Το
γεγονός αυτό θεωρείται από τους ιστορικούς ως το τέλος της βυζαντινής εποχής.

Ανακαλύπτοντας το παρελθόν

Εικόνα 63
Τσουκάλι

Εικόνα 64
Ενηµερωτική καρτέλα µε γενικές
πληροφορίες για τη βυζαντινή
αυτοκρατορία
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Γενικές πληροφορίες για την καθηµερινή ζωή στην παλαιοχριστιανική
περίοδο και για την οικία της Άνω Πόλης της Θεσσαλονίκης

Εικόνα 65
Ενηµερωτική καρτέλα µε γενικές
πληροφορίες για την καθηµερινή
ζωή της παλαιοχριστιανικής εποχής
και την οικία της Άνω Πόλης

Κατά τη διάρκεια της παλαιοχριστιανικής ή πρωτοβυζαντινής περιόδου (4ος-7ος αι.)
η ζωή των κατοίκων της αυτοκρατορίας δεν αλλάζει ιδιαίτερα και εξακολουθεί να
έχει πολλά στοιχεία από το ρωµαϊκό τρόπο ζωής.
Οι φτωχοί ζουν γενικά σε µικρής έκτασης σπίτια, ενώ οι πλούσιοι πολίτες σε µεγάλες, πολυτελείς κατοικίες, που είχαν την ίδια µορφή µε τις παλιότερες ρωµαϊκές.
Στη Θεσσαλονίκη χτίζονται τον 4ο και 5ο αιώνα τέτοιες επαύλεις στη σηµερινή Άνω
Πόλη, επειδή εκεί υπάρχει καλύτερο κλίµα και ωραία θέα. Σε µια από αυτές τις πολυτελείς οικίες αναφερόµαστε εδώ. Το κύριο δωµάτιο είναι το «τρικλίνιο», δηλαδή
η µεγάλη αίθουσα υποδοχής και συµποσίων. Γύρω της υπάρχουν διάφοροι χώροι, όπως λουτρό, υπνοδωµάτιο, αποθήκη, κουζίνα, διάδροµοι κ.α..
Πολλά αντικείµενα καθηµερινής χρήσης που βρέθηκαν στην έπαυλη αυτή ήταν
φτιαγµένα από πηλό, όπως λυχνάρια, µαγειρικά και αποθηκευτικά σκεύη, αγγεία
που χρησίµευαν στο σερβίρισµα κ.α..

Καλούνται ουσιαστικά να στήσουν τη δική τους έκθεση
και να διαµορφώσουν όπως νοµίζουν το διαθέσιµο χώρο.
Θα γράψουν οι ίδιοι τα κείµενα (µικρά πληροφοριακά κείµενα, όπως και τα επεξηγηµατικά κείµενα των αντικειµένων) τα οποία πλαισιώνουν στην έκθεση τα αντικείµενα
και τις φωτογραφίες. Στο τέλος µπορούν να πάρουν τα
ταµπλό για να τα εκθέσουν στην τάξη ή στο σχολείο τους.
Στην περίπτωση αυτή οι «εκθέσεις» των παιδιών φωτογραφίζονται από τις µουσειοπαιδαγωγούς, ώστε να διατηρείται αρχείο.
Εργαστήριο ενηµέρωσης («δηµοσιογράφοι»)
Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται είναι η ανάληψη ρόλου,
η παρατήρηση και καταγραφή της διαδικασίας και η συγγραφή κειµένων.
Τα υλικά που χρησιµοποιούνται είναι τρία σκίτσα (εικ.
67-69), το καθένα µε θέµα τη δραστηριότητα των τριών
υπόλοιπων οµάδων, και µια γενική ενηµερωτική καρτέλα

Οµάδα µουσειολόγων

Εικόνα 66
Γενική ενηµερωτική καρτέλα των
«Μουσειολόγων»
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Σε ανασκαφή που πραγµατοποιήθηκε στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης ανασκάφηκε µέρος ενός σπιτιού, που χρονολογείται στην παλαιοχριστινιακή εποχή
(4ος-7ος αι.). Βρέθηκαν τέσσερα δωµάτια: το τρικλίνιο, που ήταν το επίσηµο δωµάτιο του σπιτιού κι εκεί όπου γίνονταν τα συµπόσια, η κουζίνα, η αποθήκη και
ένα υπνοδωµάτιο.
Στα χέρια σας έχετε σπασµένα κάποια από τα αντικείµενα που βρέθηκαν στο
δωµάτιο αυτό: ένα πινάκιο, ένα τσουκάλι, έναν αµφορέα και ένα λυχνάρι.
Επίσης, έχετε την κάτοψη του σπιτιού και µια αναπαράσταση του πώς θα ήταν
το σπίτι αυτό µε υψωµένους τους τοίχους. Για τον τρόπο που χρησιµοποιούνταν
τα συγκεκριµένα αντικείµενα την εποχή εκείνη έχετε φωτογραφίες από µικρογραφίες, ψηφιδωτά και τοιχογραφίες.
Καλή δουλειά!

προς τους µαθητές (εικ. 70) µε οδηγίες για το τι πρέπει να
κάνουν, όπως και µε πληροφορίες σχετικά µε το ρόλο του
«δηµοσιογράφου» που πρόκειται να αναλάβουν.
Το εργαστήριο αυτό πραγµατοποιείται σε περίπτωση
που ο αριθµός των µαθητών του τµήµατος είναι µεγάλος,
οπότε χρειάζεται να δηµιουργηθεί και τέταρτη οµάδα (καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθµη λειτουργία του
προγράµµατος καθεµία από τις τρεις προηγούµενες οµάδες να µην ξεπερνά τα 6-7 άτοµα). Σκοπός των µαθητών είναι να παρακολουθήσουν τη δουλειά των υπόλοιπων εργαστηρίων, να την κατανοήσουν και να την καταγράψουν.
Στο τέλος πρέπει να γράψουν ένα κείµενο στο οποίο θα παρουσιάζουν τα συµπεράσµατά τους. Το κείµενο θα διαβαστεί
στο σύνολο της τάξης στο πλαίσιο τηλεοπτικής εκποµπής µε
θέµα το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού.

Εικόνα 67
Σκίτσο: αρχαιολόγοι στο εργαστήριο

Παρουσίαση των αποτελεσµάτων
Οι στόχοι του τελευταίου µέρους του προγράµµατος είναι
να ενηµερωθούν όλοι οι µαθητές για τη δουλειά όλων των
οµάδων και να ασκηθούν στον προφορικό λόγο κοινοποιώντας το έργο τους στους συµµαθητές τους. Η διάρκεια της
παρουσίασης των αποτελεσµάτων είναι περίπου 30 λεπτά.
Ανακαλύπτοντας το παρελθόν
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Εικόνα 68
Σκίτσο: Συντηρητές στο εργαστήριο
κεραµικής

Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται είναι η ανάληψη ρόλου και η προφορική παρουσίαση.
Η οµάδα της ενηµέρωσης ξεκινά πρώτη. Παρουσιάζει
την τηλεοπτική εκποµπή που ετοίµασε και η οποία ουσιαστικά λειτουργεί ως εισαγωγή για την παρουσίαση των
υπόλοιπων οµάδων. Ακολουθούν η οµάδα της καταγραφής, της συντήρησης και τέλος της έκθεσης, οι οποίες συστήνονται και περιγράφουν αναλυτικά τη δουλειά τους µε
τη βοήθεια του υλικού που χρησιµοποίησαν. Στη συνέχεια όλη η τάξη µπορεί να περιηγηθεί την έκθεση που
έστησαν οι «αρχαιολόγοι, οι µουσειολόγοι και οι αρχιτέκτονες» µε τα αντικείµενα πάνω στα οποία εργάστηκαν
όλες τις οµάδες.
Αξιολόγηση
Το πρόγραµµα κλείνει µε τη συµπλήρωση από τους µαθητές και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς ενός εντύπου αξιολόγησης. Η αξιολόγηση του προγράµµατος θα γίνει από 20
τµήµατα, ώστε να επισηµανθούν τυχόν προβλήµατα στη
λειτουργία του, τα οποία και θα καταγραφούν για να διορθωθούν.
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Μετά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου αξιολόγησης δίνεται στον εκπαιδευτικό που συνοδεύει το τµήµα µια
αναµνηστική αφίσα για το χώρο της τάξης καθώς και το παρόν έντυπο.

Εικόνα 69
Σκίτσο: µουσειολόγοι και
αρχιτέκτονες

Οµάδα δηµοσιογράφων
Σε ανασκαφή που πραγµατοποιήθηκε στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης ανασκάφηκε µέρος ενός σπιτιού, που χρονολογείται στην παλαιοχριστινιακή εποχή
(4ος-7ος αι.). Βρέθηκαν τέσσερα δωµάτια: το τρικλίνιο, που ήταν το επίσηµο δωµάτιο του σπιτιού κι εκεί όπου γίνονταν τα συµπόσια, η κουζίνα, η αποθήκη και
ένα υπνοδωµάτιο. Στα δωµάτια αυτά, µεταξύ άλλων, βρέθηκαν ένα πινάκιο, ένα
τσουκάλι, ένας αµφορέας και ένα λυχνάρι.
Εσείς είστε δηµοσιογράφοι. ∆ουλειά σας είναι να παρακολουθήσετε τις εργασίες που κάνουν οι άλλες οµάδες (α. αρχαιολόγοι, β. συντηρητές και γ. αρχαιολόγοι - µουσειολόγοι, αρχιτέκτονες) από την ώρα που ανακαλύφτηκαν τα αντικείµενα ως την ώρα που εκτέθηκαν στο µουσείο.
Πάρτε συνέντευξη από κάθε µία από τις άλλες οµάδες και καταγράψτε τον τρόπο εργασίας τους. Στη συνέχεια ετοιµάστε µια εκποµπή για την τηλεόραση, όπου
θα παρουσιάσετε τη δουλειά της κάθε οµάδας.
Καλή δουλειά!

Ανακαλύπτοντας το παρελθόν

Εικόνα 70
Γενική ενηµερωτική καρτέλα των
«∆ηµοσιογράφων»
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