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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 Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού «Το Βυζάντιο µετά το Βυζάντιο». Το
πρόγραµµα απευθύνεται σε µαθητές ∆ηµοτικού και Γυµνασίου.
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 ένα 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, 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
Το Bυζάντιο µετά το Bυζάντιο
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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
Το Bυζάντιο µετά το Bυζάντιο
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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 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.
Επιπλέον, η συνεργασία είναι απαραίτητη και πριν από την
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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 καθορίζονται 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-πολιΤο Bυζάντιο µετά το Bυζάντιο
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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.
10

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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Χατζηασλάνη, Κ., Μια µέρα στην Ακρόπολη, Αρχαιολογία, τ. 17/1985,
σ. 74-79.
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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
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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
Το Bυζάντιο µετά το Bυζάντιο
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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 «Το Βυζάντιο µετά το Βυζάντιο»
Η µέθοδος που επιλέχτηκε για τη δηµιουργία εκπαιδευτικού προγράµµατος στην αίθουσα του Μουσείου «Το Βυζάντιο µετά το Βυζάντιο» είναι το «Εκπαιδευτικό ∆ράµα».
Πρόκειται για µέθοδο που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή στην
Ελλάδα και η οποία χρησιµοποιείται κυρίως στην εκπαίδευση. Σε ό,τι αφορά στα µουσειακά εκπαιδευτικά προγράµµατα, στην ελληνική βιβλιογραφία δεν υπάρχει πουθενά αναφορά στη χρήση της συγκεκριµένης µεθόδου.
Από την άποψη αυτή το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού
είναι πρωτοπόρο.
Στο σηµείο αυτό είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση
ανάµεσα στο Εκπαιδευτικό ∆ράµα και στο Θεατρικό Παιχνίδι, το οποίο αντίθετα συναντάται πολύ συχνά στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραµµάτων και αποτελεί διαφορετική µέθοδο. Και στις δυο περιπτώσεις πρόκειται για δραστηριότητες που δηµιουργούν φανταστικούς κόσµους και
χρησιµοποιούν πολλές θεατρικές τεχνικές. Ενισχύουν την
αυτοέκφραση, προάγουν την αυτογνωσία και προβάλλουν τη συνεργασία και τη σύµπραξη. Η βασική διαφορά
του ∆ράµατος έγκειται στη λεπτοµερή επεξεργασία της ακολουθίας των γεγονότων και των επιπτώσεών τους. Το ∆ράµα ασχολείται µε το πώς οι άνθρωποι εντάσσονται στον κόσµο στον οποίο ζουν, δηλαδή µε τον τρόπο που τα άτοµα
αλληλεπιδρούν στις µεταξύ τους σχέσεις και ευρύτερα στην
κοινωνία. Τα παιδιά έρχονται αντιµέτωπα µε διλήµµατα και
καλούνται να πάρουν θέση απέναντι σε ανοιχτά ερωτήµατα, τα οποία είναι γενικά δύσκολο να απαντηθούν και απασχολούν τόσο τα ίδια όσο και τους ενήλικες. Τέλος, µε την
ολοκλήρωση της διαδικασίας του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος
δίνεται έµφαση πάνω στον αναστοχασµό των δραστηριοτήτων που προηγήθηκαν και γίνεται σύγκριση και συσχέτιση µε ανάλογα ζητήµατα του τώρα.
Το Bυζάντιο µετά το Bυζάντιο
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Για το σχεδιασµό του εκπαιδευτικού προγράµµατος η
οµάδα των Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων του Μουσείου
απευθύνθηκε στο Τµήµα Θεάτρου του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης και συγκεκριµένα στις διδάσκουσες στο Πανεπιστήµιο κ.κ. Άβρα Αυδή και Μελίνα Χατζηγεωργίου, µε τις οποίες είχε ήδη συνεργαστεί στο παρελθόν για το θεατρικό εργαστήριο «Εξερευνώντας την
ιστορία ενός χειρογράφου» στην αίθουσα «Παλαιοχριστιανικό Ναός» του Μουσείου.
Το θεατρικό εργαστήριο για την αίθουσα «Το Βυζάντιο
µετά το Βυζάντιο» σχεδιάστηκε σε συνεργασία µε τις φοιτήτριες του Τµήµατος Θεάτρου, Ειρήνη Ζώη και Καλλιόπη
Φύκαρη στο πλαίσιο της πτυχιακής τους εργασίας υπό την
επίβλεψη των κ.κ. Ά. Αυδή και Μ. Χατζηγεωργίου.
Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά µε τη µέθοδο του εκπαιδευτικού δράµατος, οι οποίες προέρχονται από το άρθρο της κ. Α. Αυδή «∆ιερευνώντας τη σχέση των δύο φύλων µέσω του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος» (πρακτικά του συνεδρίου «Ανακαλύπτοντας τον πλούτο της διαφορετικότητας µέσω της τέχνης», 2ο Ενιαίο Λύκειο Καλαµαριάς, Μάρτιος 2002).

5.1. Εκπαιδευτικό ∆ράµα: θεωρητική προσέγγιση
Το Εκπαιδευτικό ∆ράµα είναι µορφή τέχνης και συγχρόνως
πρόσφορη παιδαγωγική µέθοδος µε την οποία οι µαθητές
µπορούν, χρησιµοποιώντας τη δραµατική / θεατρική µορφή,
να διερευνήσουν και να επεξεργαστούν σχέσεις, ιδέες και γενικότερα νοήµατα. Το Εκπαιδευτικό ∆ράµα άρχισε να γίνεται
γνωστό στους Έλληνες εκπαιδευτικούς σχετικά πρόσφατα.
Ο όρος «Εκπαιδευτικό ∆ράµα» αποτελεί µετάφραση του
αγγλικού όρου «Drama in Education» ή «Educational Drama». Το Εκπαιδευτικό ∆ράµα γεννήθηκε στην Αγγλία στα
µέσα του 20ου αιώνα από τη συνάντηση του θεάτρου µε
την εκπαίδευση. Προέκυψε δηλαδή από την ενασχόληση
ανθρώπων του θεάτρου µε την εκπαίδευση στην προσπάθεια να αποκτήσει η διδασκαλία του θεάτρου στο σχολείο
καθαρά παιδαγωγικό χαρακτήρα. Εποµένως το Εκπαιδευτικό ∆ράµα αποτελεί µια µορφή της θεατρικής / δραµατικής
τέχνης και παρουσιάζει πολλά κοινά µε το θέατρο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το δράµα, όπως και το θέατρο: α) δη20

µιουργεί έναν πλαστό κόσµο στον οποίο οι συµµετέχοντες
υποδύονται τον εαυτό τους ή κάποιον άλλο σε µια υποθετική κατάσταση, β) αντιµετωπίζει τον άνθρωπο ως ολότητα,
γ) είναι τέχνη συλλογική που στηρίζεται στην αλληλόδραση των συµµετεχόντων.
Το ∆ράµα, ωστόσο, παρά τα κοινά µε το θέατρο, παρουσιάζει και σηµαντικές διαφορές. Σύµφωνα µε τον Peter
Slade, τον πρωτοπόρο του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος στην
Αγγλία, η πιο σηµαντική διαφορά είναι ότι στο θέατρο, που
αποτελεί θεσµοθετηµένη περίσταση ψυχαγωγίας και συγκινησιακής εµπειρίας, έχουµε σαφή διάκριση ανάµεσα στους
ηθοποιούς και στο κοινό. Αντίθετα στο ∆ράµα δεν υπάρχει
τέτοια διαφοροποίηση, γιατί όλοι οι συµµετέχοντες είναι
συγχρόνως δρώντες / «ηθοποιοί» και κοινό. Επιπλέον πρέπει να τονιστεί ότι, ενώ κύριος στόχος του θεάτρου είναι η
παράσταση, στο ∆ράµα το κέντρο βάρους βρίσκεται στην
ίδια τη δραµατική πράξη, στην παιδαγωγική διαδικασία
που συντελείται, και η οποία δεν οδηγεί αναγκαστικά σε παράσταση. ∆εν αποκλείεται, βέβαια, µια σειρά µαθηµάτων
∆ράµατος να καταλήξουν σε παράσταση. Πάντως και στην
περίπτωση που µια θεατρική οµάδα ενδιαφέρεται να παρουσιάσει τη δουλειά της σε κοινό, εξακολουθεί να έχει
πρωτεύουσα σηµασία η εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη
διάρκεια της προετοιµασίας.
Στις διαφορές θα πρέπει να προστεθεί εξάλλου ότι το
∆ράµα δε βασίζεται, όπως το θέατρο, σε υπάρχον γραπτό
κείµενο, αλλά στον αυτοσχεδιασµό, από τον οποίο µπορεί
βέβαια να προκύψει και γραπτό κείµενο. Μπορούµε να αντιληφθούµε καλύτερα τη φύση του ∆ράµατος, αν φανταστούµε ένα συνεχές που ορίζεται από το µιµητικό παιχνίδι
και το θέατρο. Το ∆ράµα κινείται στο χώρο αυτού του συνεχούς, αφετηρία του οποίου είναι το παιχνίδι που παίζουν
αυθόρµητα τα παιδιά παριστάνοντας διάφορα πρόσωπα
και τέρµα του η θεατρική τέχνη.
Η εισαγωγή του ∆ράµατος στην εκπαίδευση προετοιµάστηκε από το κίνηµα της Νέας Αγωγής, το οποίο παρουσιάστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Είναι γνωστό ότι το κίνηµα αυτό άσκησε έντονη κριτική στο σχολείο του 19ου αιώνα. Πολέµησε την παιδαγωγική νοησιαρχία, τον κατακερµατισµό και την επιφανειακότητα της γνώσης, τον αυταρχισµό της αγωγής και της διδασκαλίας. Το αίτηµα της
Νέας Αγωγής ήταν να γίνει η διδασκαλία µαθητοκεντρική,
Το Bυζάντιο µετά το Bυζάντιο
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η µάθηση ενεργητική και το σχολείο δηµιουργικό. Πρότεινε, λοιπόν, να δοθεί έµφαση στις τέχνες, γιατί οι τέχνες δίνουν την ευκαιρία στο παιδί να αξιοποιήσει την έµφυτη δηµιουργικότητά του.
Το ∆ράµα στηρίζεται σε ανάλογες αρχές:
α) χαρακτηρίζεται από τη µαθητοκεντρική αντίληψη.
Λαµβάνει υπόψη του την εµπειρία του παιδιού από το µιµητικό παιχνίδι, καθώς και το ενδιαφέρον του για τα παραµύθια και τις ιστορίες, που αποτελούν πρωταρχικές πηγές
µάθησης για το παιδί.
β) προωθεί τον εµπειρικό τρόπο µάθησης, την αξία του
οποίου διακήρυξε η Νέα Αγωγή. Το ∆ράµα είναι πράξη και
βίωση. Το παιδί παίζοντας ένα ρόλο εµπλέκεται σε µια κατάσταση όχι µόνο διανοητικά αλλά και συναισθηµατικά και
µαθαίνει, δηλαδή κατανοεί ευκολότερα, πράττοντας και
δρώντας.
γ) αποσκοπεί στην ενεργητική µάθηση. ∆εν στοχεύει
στην απλή παροχή γνώσεων, δεν ασχολείται µόνο µε το περιεχόµενο της γνώσης. Ενδιαφέρεται παράλληλα και για τη
διαδικασία της γνώσης. Επιχειρεί, λοιπόν, να βοηθήσει το
παιδί να ανακαλύψει µόνο του τα πράγµατα, να δώσει το
δικό του νόηµα σε αυτά και όχι να αναµασήσει έτοιµη από
το δάσκαλο τροφή.
δ) προωθεί το συλλογικό τρόπο µάθησης που βασίζεται
στην αλληλόδραση. Συντελείται πάντα στο πλαίσιο της
οµάδας, όπου οι συµµετέχοντες µοιράζονται τις εµπειρίες
τους, και µέσα από τη δράση και την αντίδραση οι αντιλήψεις τους µετασχηµατίζονται, διευρύνονται και εµπλουτίζονται. Στο ασφαλές πλαίσιο της οµάδας, χωρίς εξωτερικό
κοινό, οι συµµετέχοντες έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν ένα θέµα µέσω της δραµατικής µορφής και να συνεργαστούν σε µια συλλογική δηµιουργία.

5.2. Βιβλιογραφία
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5.3. Περιγραφή του εκπαιδευτικού προγράµµατος
στην αίθουσα «Το Βυζάντιο µετά το Βυζάντιο»
Εισαγωγή
Το εκπαιδευτικό δράµα που ακολουθεί δηµιουργήθηκε µε
αφορµή την εικόνα του ζωγράφου Θ. Πουλάκη «Ο βυθισµός του Ιωσήφ και η πώλησή του στους Ισµαηλίτες εµπό-
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«Ο βυθισµός του Ιωσήφ
και η πώλησή του
στους Ισµαηλίτες εµπόρους»,
Θ. Πουλάκη (1677-1682)
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Εικόνα 2
Γενική άποψη του Μουσείου
Βυζαντινού Πολιτισµού

ρους» (εικ. 1) που εκτίθεται στην αίθουσα «Το Βυζάντιο µετά το Βυζάντιο» του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού (εικ.
2 και 3). Απευθύνεται σε παιδιά ΣΤ΄ ∆ηµοτικού και Α΄-Β΄ Γυµνασίου.
Το θέµα του είναι «η διαχρονικότητα της ανθρώπινης
δηµιουργίας». Το πρόγραµµα διαπνέεται από τα κατευθυντήρια ερωτήµατα: Με ποιους τρόπους µπορούµε να
επικοινωνήσουµε µε ένα έργο τέχνης του παρελθόντος; Τι
στηρίζει έναν καλλιτέχνη ή έναν άνθρωπο γενικότερα στην
ξενιτιά εκτός από τις ρίζες του; Ποιες είναι οι «αποσκευές»
του στο νέο τόπο; Πώς το καινούριο στοιχείο εµπλουτίζει
την τέχνη του;
Το πρόγραµµα σχεδιάστηκε σε δυο φάσεις. Στην πρώτη
του µορφή είχε ως στόχο την κάλυψη του θέµατος, όσο το
δυνατόν πιο σφαιρικά, γι’ αυτό και η συνολική του διάρκεια
ήταν πέντε περίπου ώρες. Από τις πέντε ώρες που διαρκεί
το πρόγραµµα, οι τρεις πρώτες αποτελούν µια ενότητα που
πραγµατοποιείται στο σχολείο, ενώ η δεύτερη ενότητα
(δύο ώρες) πραγµατοποιείται στο Μουσείο, στη 10η αίθουσα της µόνιµης έκθεσης µε τίτλο «Το Βυζάντιο µετά το
Βυζάντιο». Ο διαχωρισµός αυτός έχει γίνει για λόγους πρακτικούς, καθώς δεν είναι εύκολο οι µαθητές να βρίσκονται
για πέντε συνεχόµενες ώρες στο Μουσείο ή να τους ζητηθεί να το επισκεφτούν δύο φορές.
Σε δεύτερη φάση, για την υλοποίηση του προγράµµατος στο Μουσείο από σχολικά τµήµατα σε εβδοµαδιαία βάση, κρίθηκε αναγκαίο να συντοµευτεί και να αναπροσαρ24

µοστεί. Έτσι επιλέχτηκαν και τελικά εφαρµόζονται από τις
µουσειοπαιδαγωγούς κάποιες µόνο από το σύνολο των
δραστηριοτήτων που είχαν σχεδιαστεί αρχικά, ώστε η συνολική διάρκεια να είναι δυόµιση περίπου ώρες, χωρίς
όµως να χάνεται η ουσία και η αξία του εκπαιδευτικού δράµατος.
Οι µουσειοπαιδαγωγοί του Μουσείου σε συνεργασία µε
φοιτητές του τµήµατος Θεάτρου είναι υπεύθυνοι για την
υλοποίηση του προγράµµατος. Πιο συγκεκριµένα ένα άτοµο αναλαµβάνει το συντονισµό της όλης διαδικασίας (στο
εξής συντονιστής) και τα υπόλοιπα ανάλογα µε το µέγεθος
του τµήµατος έχουν υποστηρικτικό ρόλο στις οµάδες (στο
εξής εµψυχωτές).
Το παρόν ενηµερωτικό έντυπο αποσκοπεί στην αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση της όλης διαδικασίας,
όπως και στην εµπεριστατωµένη πληροφόρηση για το θέµα. Έτσι η περιγραφή που παρατίθεται αφορά την αρχική,
διευρυµένη εκδοχή του προγράµµατος.

Εικόνα 3
Γενική άποψη της 10ης αίθουσας της
µόνιµης έκθεσης του Μουσείου µε
τίτλο «Το Βυζάντιο µετά το Βυζάντιο»
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25

Α. Συνάντηση µε τους µαθητές στο σχολείο.

1. Εισαγωγή στο δραµατικό πλαίσιο (διάρκεια 10 λεπτά)
Ο συντονιστής συγκεντρώνει τα παιδιά στη σχολική αίθουσα, όπου θα διεξαχθεί το θεατρικό εργαστήριο και τα εισάγει στο εκπαιδευτικό δράµα και στις δραστηριότητες που
θα ακολουθήσουν. Οι εµψυχωτές παίρνουν άλλοτε το ρόλο δασκάλου και άλλοτε είναι απλώς εµψυχωτές. Ενηµερώνουν τους µαθητές ότι είναι σε ρόλο δασκάλου, όταν
κρατάνε στα χέρια τους ένα ντοσιέ.
Ο συντονιστής εισάγει τα παιδιά στο δράµα λέγοντας: «Στη
δραστηριότητα που ακολουθεί θα βρίσκεστε σε ρόλο µαθητών, που εργάζονται για ένα πρόγραµµα ανταλλαγής µε
ένα σχολείο της Ιταλίας. Η εργασία πάνω στην οποία θα
δουλέψετε έχει τον τίτλο «Οι πολιτιστικοί δεσµοί ανάµεσα
στην Ελλάδα και στην Ιταλία». Το αντικείµενο της έρευνάς
σας θα είναι µια εικόνα, που σήµερα βρίσκεται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού στην πόλη µας. Πρόκειται για
µια σηµαντική αγιογραφία, που ανήκει στη µεταβυζαντινή
περίοδο και είναι έργο ενός γνωστού ζωγράφου από την
Κρήτη. Μέσα από το παράδειγµα αυτής της αγιογραφίας θα
προσπαθήσουµε να βρούµε πώς η ζωγραφική τέχνη της
Ιταλίας συναντήθηκε µε τη βυζαντινή ζωγραφική παράδοση. Για να είναι ολοκληρωµένη αυτή η εργασία θα πρέπει
να απαντήσετε σε ερωτήµατα που σχετίζονται µε τον πίνακα και τον δηµιουργό του. Εγώ θα είµαι στο ρόλο της δασκάλου της τάξης σας µόνο όταν θα κρατάω στα χέρια µου
ένα ντοσιέ».
Σχόλιο: Μας ενδιαφέρει να γίνει κατανοητό το πλαίσιο της
δραστηριότητας, γιατί έτσι τα παιδιά µαθαίνουν ποιος θα
είναι ο ρόλος τους και ποιος ο στόχος τους.

2. Παρατήρηση του πίνακα και καταγραφή των πρώτων
ερωτήσεων και εντυπώσεων (διάρκεια 15 λεπτά).
Τα παιδιά για πρώτη φορά παρατηρούν τον πίνακα που
τους έχει δοθεί σε έγχρωµη πλαστικοποιηµένη φωτοτυπία
(εικ. 1).
Το κάθε παιδί µόνο του καταγράφει σε χαρτί τις πρώτες εντυπώσεις που του προκάλεσε αυτός ο πίνακας, όπως επίσης
και τα ερωτήµατα που του δηµιουργήθηκαν. Στη συνέχεια
τα παιδιά κάθονται σε κύκλο. Υπάρχει ένα χαρτί κοινό,
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όπου τα παιδιά καταγράφουν τις εντυπώσεις τους, και ένα
δεύτερο, επίσης κοινό, χαρτί, όπου γράφουν τις ερωτήσεις
τους. Είναι σηµαντικό να ακουστούν στον κύκλο αυτές οι
ατοµικές ερωτήσεις και εντυπώσεις.
Σχόλιο: Στόχος εδώ είναι να αναρωτηθούν τα παιδιά σχετικά µε τον πίνακα και να συγκριθούν οι πρώτες εντυπώσεις τους µε αυτές που θα καταγραφούν στο τέλος του δράµατος. Συνήθως αυτά τα πρώτα ερωτήµατά τους αφορούν
στο περιεχόµενο, στη µορφή, στο δηµιουργό και στα µηνύµατα που στέλνει το έργο. Ο δάσκαλος-εµψυχωτής κατηγοριοποιεί τις ερωτήσεις. Για πρακτικούς λόγους θα ήταν
προτιµότερο να γραφούν πρώτα οι ερωτήσεις, έτσι ώστε ο
δάσκαλος να προλάβει να τις κατηγοριοποιήσει, όσο τα
παιδιά θα καταγράφουν τις εντυπώσεις τους.

3. Αφήγηση (διάρκεια 5 λεπτά)
Ο εµψυχωτής σε ρόλο δασκάλου πληροφορεί τα παιδιά ότι ο
πίνακας απεικονίζει δύο επεισόδια από τη Βίβλο και συγκεκριµένα από τη ζωή του Ιωσήφ. Ακολουθεί η αφήγηση της
ιστορίας από την αρχή της ζωής του Ιωσήφ µέχρι τη στιγµή
που τα αδέλφια αρχίζουν να τον ζηλεύουν.
Σχόλιο: Στόχος εδώ είναι να δοθούν πληροφορίες για τον
πίνακα που θα βοηθήσουν τα παιδιά στην έρευνά τους. Η
αφήγηση της ιστορίας του Ιωσήφ δεν αποκαλύπτει το τέλος
της, επιδιώκοντας έτσι να ξυπνήσει τη φαντασία των παιδιών.

4. Χωρισµός σε οµάδες - δηµιουργία σκηνών στις οµάδες
(διάρκεια 25 λεπτά)
Κάθε οµάδα δηµιουργεί µια σκηνή µε βάση ένα περιστατικό που µπορεί να συνέβη στο παρελθόν της οικογένειας
και δείχνει τους πιθανούς λόγους που ώθησαν τα αδέλφια
στην εκδήλωση του συναισθήµατος της ζήλιας. Η κάθε
οµάδα έχει το δικό της εµψυχωτή (εκτός ρόλου), που βοηθάει τα παιδιά στο στήσιµο της σκηνής, αν χρειαστεί. Ακολουθεί παρουσίαση όλων των σκηνών, που υποστηρίζεται
από τον συντονιστή.
Σχόλιο: Το θέµα εδώ είναι η σχέση των αδελφών. Στόχος
είναι να καταλάβουν τα παιδιά τι ήταν αυτό που έκανε τα
αδέλφια του Ιωσήφ να τον ζηλεύουν. Πρέπει να αναρωτηθούν αν η συµπεριφορά τους ήταν δικαιολογηµένη. Η σκηΤο Bυζάντιο µετά το Bυζάντιο
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νή θα ήταν καλό να ιδωθεί από την οπτική γωνία των αδελφών, για να καταλάβουν τα παιδιά ότι η ζήλια είναι συναίσθηµα για το οποίο δεν πρέπει να αισθανόµαστε ένοχοι.
Ταυτόχρονα, όµως, πρέπει να συνειδητοποιήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της για το άτοµο και το σύνολο. Μετά την
παρουσίαση των σκηνών ακολουθεί συζήτηση πάνω στο
θέµα της ζήλιας.

5. Αφήγηση (διάρκεια 5 λεπτά)
Συνεχίζεται από τον συντονιστή σε ρόλο δασκάλου η αφήγηση της ιστορίας του Ιωσήφ, ως το σηµείο που απεικονίζει ο πίνακας. Στο στάδιο αυτό τα παιδιά δεν είναι χωρισµένα σε οµάδες.
Σχόλιο: Η αφήγηση γίνεται σταδιακά, τόσο για να κεντρίσει το ενδιαφέρον των παιδιών για την εξέλιξη της ιστορίας,
όσο και για να αποµνηµονεύουν πιο εύκολα τις πληροφορίες που δέχονται.

6. ∆ηµιουργία παγωµένης εικόνας (διάρκεια 15 λεπτά)
Ο συντονιστής λέει στα παιδιά: «Ας παρατηρήσουµε πάλι
τον πίνακα και ας χωριστούµε σε δύο οµάδες, για να αναπαραστήσουµε τη σκηνή του βυθισµού. Μας ενδιαφέρει η
σκηνή που εικονίζεται στο πρώτο επίπεδο του πίνακα. Η
µια οµάδα θα δηµιουργήσει µία παγωµένη εικόνα σύµφωνα µε τις οδηγίες που δίνει η δεύτερη. Το κάθε παιδί της
δεύτερης οµάδας θα τοποθετεί στο χώρο ένα παιδί της
πρώτης οµάδας. Είναι σηµαντικό ο ένας να χτίσει πάνω στη
δουλειά του άλλου, χωρίς να διαλύει αυτό που δηµιούργησαν οι προηγούµενοι». Όταν ολοκληρωθεί η παρουσίαση της εικόνας, γίνεται παρακολούθηση της σκέψης του καθενός που συµµετέχει στη σκηνή.
Σχόλιο: Η παρακολούθηση σκέψης κατά τη διάρκεια της
αναπαράστασης βοηθάει να γίνει αντιληπτό το πώς νοµίζουν τα παιδιά ότι νιώθει ο Ιωσήφ και τα αδέλφια του.

7. Συµβούλιο των αδερφών (διάρκεια 15 λεπτά)
Ο συντονιστής (εκτός ρόλου) λέει στα παιδιά: «Ας υποθέσουµε ότι είστε όλοι αδέλφια του Ιωσήφ. Χρονικά βρισκόµαστε λίγο πριν από τη στιγµή του βυθισµού. Υπάρχει διαφωνία µεταξύ σας. Χωρίζεστε σε τέσσερις οµάδες µε τέσσε28

ρις διαφορετικές απόψεις, που θα ακουστούν στο συµβούλιο που θα κάνετε τώρα, για να αποφασίσετε τι θα κάνετε
µε τον Ιωσήφ». Ο συντονιστής θα πάρει µέρος στο συµβούλιο σε ρόλο µεγάλου αδελφού. Η στάση της θα είναι
ουδέτερη και θα λειτουργήσει παρεµβατικά.
Σχόλιο: Στο συµβούλιο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται
στην πολυφωνία των απόψεων που θα ακουστούν. Το κάθε παιδί θα προβάλει τα επιχειρήµατά του από διαφορετική οπτική γωνία. Είναι σηµαντικό αυτές οι διαφορετικές
απόψεις να καταγραφούν.

8. Οδηγίες για την επόµενη δραστηριότητα
Ο συντονιστής βγαίνει από το ρόλο του αδελφού και δίνει
οδηγίες για τη δραστηριότητα που θα ακολουθήσει. Όλα τα
παιδιά θα πρέπει να βλέπουν τον πίνακα. Αφηγείται το δεύτερο επεισόδιο της ζωής του Ιωσήφ που απεικονίζεται στον
πίνακα και ολοκληρώνει την αφήγηση µέχρι το τέλος της
ζωής του. Στη συνέχεια πληροφορεί τα παιδιά ότι την επόµενη φορά που θα συναντηθούν θα ακολουθήσει συνάντηση µε αρχαιολόγο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού. Τα παιδιά, αφού παρατηρήσουν προσεκτικά τον πίνακα, επιστρέφουν στις οµάδες για να ετοιµάσουν ερωτήσεις που θα απευθύνουν στον αρχαιολόγο σχετικά µε τον
πίνακα και το δηµιουργό του.
9. Προετοιµασία για την επίσκεψη στο Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισµού. Προετοιµασία των ερωτήσεων που θα θέσουν
οι µαθητές στον αρχαιολόγο (διάρκεια 1 ώρα)
Ο συντονιστής (εντός ρόλου) λέει: «Ποιος να είναι άραγε ο
δηµιουργός του πίνακα; Πότε να έζησε; Πώς νοµίζετε ότι
αποδίδεται στον πίνακα το συναίσθηµα της ζήλιας; Η έρευνά µας στηρίζεται σε πηγές που αφορούν στη µορφή, στο
περιεχόµενο και στο δηµιουργό του πίνακα. Με τη βοήθειά
µου, αλλά κυρίως µε τη δική σας συµµετοχή θα απαντήσουµε στις αρχικές ερωτήσεις που γράψατε ο καθένας ξεχωριστά. Στη συνέχεια θα διατυπώσετε και καινούρια ερωτήµατα που θα γεννηθούν, αφού δούµε το υλικό που θα
σας δώσω. Αυτό το κοµµάτι της εργασίας µας είναι πάρα
πολύ σηµαντικό για την τελική µας έρευνα»
Ο συντονιστής δίνει στα παιδιά το υλικό για τη µορφή και
το περιεχόµενο του πίνακα (εικ. 4), το οποίο προέρχεται
Το Bυζάντιο µετά το Bυζάντιο

Γενικές πληροφορίες: Ο πίνακας
απεικονίζει δύο επεισόδια από τη Βίβλο και συγκεκριµένα από την ιστορία του Ιωσήφ, όπως περιγράφεταιστη Γένεση. Ο τίτλος του πίνακα είναι
«Ο βυθισµός του Ιωσήφ στο λάκκο
και η πώλησή του στους Αιγύπτιους
εµπόρους». Ο Πουλάκης εργάζεται
µέσα σε συγκεκριµένο πλαίσιο: αντλεί τα θέµατά του από την Παλαιά και
την Καινή ∆ιαθήκη. Είναι ενταγµένος
µέσα στο πλαίσιο της βυζαντινής
αγιογραφίας και ως προς τα θέµατα
και ως προς την τεχνοτροπία. Και οι
σύγχρονοι αγιογράφοι κινούνται µέσα στο ίδιο πλαίσιο. Ο Πουλάκης
έκανε και άλλους επτά πίνακες για
τον Ιωσήφ. Τρεις από αυτούς βρίσκονται στο Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισµού της πόλης µας. Οι άλλοι
τέσσερις βρίσκονται στη Ρώµη. Αυτού του τύπου σύνολα - πίνακες βρίσκουµε από τον 17ο αιώνα και µετά
στα βενετοκρατούµενα Επτάνησα.
Τοποθετούνταν στους τοίχους των
επτανησιακών εκκλησιών. Οι οκτώ εικόνες του βίου του Ιωσήφ ήταν τοποθετηµένες σε δύο παράλληλες σειρές. Οι διαστάσεις της σύνθεσης θα
ήταν 10,4x1,8µ. Το µέγεθος φανερώνει ότι ο παραγγελιοδότης ήταν κάποιος πλούσιος ευγενής από την
Κέρκυρα ή τη Ζάκυνθο.
Περιεχόµενο: Το έργο, από µια άποψη, έχει ως θέµα την αθωότητα. Ο Ιωσήφ αδικείται λόγω της ζήλιας των
αδελφών του. Στο τέλος, όµως, της
ιστορίας του δεν τιµωρεί τα αδέλφια
του, αλλά τους συγχωρεί.
Σύγκριση µε τη χαλκογραφία που
τον ενέπνευσε: Ο Πουλάκης δηµιούργησε αυτόν τον πίνακα έχοντας
ως πρότυπο µια χαλκογραφία του
Φλαµανδού Sadeler. Χαλκογραφία
είναι το αποτύπωµα που αφήνει µια
χάλκινη χαραγµένη επιφάνεια, όταν
περαστεί µε µελάνη και πιεστεί πάνω
στο χαρτί.
(Προσαρµογή από το: Ρηγόπουλος,
Ι.Κ. Ο αγιογράφος Θεόδωρος Πουλάκης και η Φλαµανδική Χαλκογραφία.
Γρηγόρης, Αθήνα, 1979, σ. 7-17).

Εικόνα 4
Γενικές πληροφορίες για τη µορφή
του πίνακα
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Βιογραφικά: Ο Θεόδωρος Πουλάκης
ήταν ένας πολύ σηµαντικός αγιογράφος και εικονογράφος των µεταβυζαντινών χρόνων. Γενήθηκε στα Χανιά της Κρήτης το 1620, αλλά ένα
χρόνο πριν από την άλωση της πόλης του από τους Τούρκους έφυγε
από τα Χανιά, για να πάει στη Βενετία
της Ιταλίας. Όταν πήγε στην Ιταλία
ήταν 24 χρονών κι έµεινε εκεί ως τα
37 του. Μάλιστα, εκεί έγινε πολύ
σπουδαίος πολίτης και γι’ αυτό τον
εξέλεξαν µέλος του συµβουλίου της
πόλης, αλλά και µέλος της αδελφότητας των Ελλήνων της Βενετίας. Μετά τη Βενετία ο Πουλάκης πήγε στην
Κέρκυρα, όπου εργάστηκε πολύ
σκληρά πάνω στην τέχνη του και έγινε και δάσκαλος ζωγραφικής. Ξαναπήγε άλλη µια φορά στη Βενετία, αλλά πήγε και πάλι στην Κέρκυρα, όπου
πέθανε από ελονοσία το 1692. Στην
γενέτειρά του, την Κρήτη, δεν ξαναγύρισε ποτέ.

από βιβλιογραφική έρευνα και τα παιδιά επιστρέφουν στις
οµάδες για να το µελετήσουν. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η
δραστηριότητα, ο δάσκαλος δίνει στα παιδιά το υλικό για
το δηµιουργό και την εποχή του (εικ. 5 και 6), το οποίο επίσης είναι αποτέλεσµα βιβλιογραφικής έρευνας.
Αφού επιστρέψουν στις οµάδες τους, τα παιδιά προετοιµάζουν τις ερωτήσεις που θα κάνουν στον αρχαιολόγο. Με
βάση τις πηγές προσπαθούν να απαντήσουν τόσο στα αρχικά ερωτήµατα, όσο και σε ερωτήµατα που ο δάσκαλος
επιδιώκει να περάσει. Ακόµα καταγράφονται και νέα ερωτήµατα, που είτε δεν απαντήθηκαν καθόλου, είτε δεν απαντήθηκαν επαρκώς, µε σκοπό να τεθούν στον αρχαιολόγο.
Αυτή η δραστηριότητα µπορεί να γίνει σε δύο φάσεις. Πρώτα να δοθεί το υλικό για τη µορφή και το περιεχόµενο του
έργου και να απαντηθούν οι αντίστοιχες ερωτήσεις και µετά να δοθούν τα στοιχεία για το δηµιουργό. Ο δάσκαλοςεµψυχωτής είναι εντός ρόλου και βοηθάει στη διαδικασία.

Γιατί ο Πουλάκης ήταν σηµαντικός: Ο
Θεόδωρος Πουλάκης ηταν ένας καλλιτέχνης µε πλούσια δηµιουργία. Τα
έργα του ήταν σηµαντικά, γιατί συνδύαζαν τον τρόπο ζωγραφικής του
Βυζαντίου αλλά και αυτόν της ∆ύσης.
Την τεχνοτροπία της ∆ύσης την έµαθε καλά, όταν έζησε στην Ιταλία, αλλά και στην Κέρκυρα που εκείνα τα
χρόνια ήταν βενετοκρατούµενη. Επίσης έµεινε στην ιστορία για τις αντιγραφές δυτικών χαλκογραφιών, που
ήταν τότε πολύ γνωστές στη ∆ύση. Η
τεχνοτροπία του έθεσε τα θεµέλια για
την εξέλιξη της ζωγραφικής του νέου
Ελληνισµού.

Σχόλιο: Ο στόχος είναι να διατυπωθούν ερωτήµατα τόσο
για τη ζωή και την εποχή του Θ. Πουλάκη όσο και για τη
µορφή και το περιεχόµενο του πίνακα. Τα παιδιά σε όλη αυτή τη δραστηριότητα έχουν µπροστά τους τη φωτοτυπία
της εικόνας. Είναι σηµαντικό σε αυτό το στάδιο να κατανοήσουν τι σηµαίνει «παρατηρώ έναν πίνακα», όπως και
να τον παρατηρήσουν, όσο χρειάζεται, για να προβληµατιστούν, να θέσουν ερωτήµατα και να δώσουν απαντήσεις.
Τα παιδιά πρέπει επίσης να κατανοήσουν τι σηµαίνει βιβλιογραφική πληροφορία και τι έρευνα.

(∆ιασκευή από το: Χατζηδάκης, Μ.,
∆ρακοπούλου, Ε., Έλληνες ζωγράφοι
µετά την Άλωση, τ. 2, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε., Αθήνα, 1997,
σ. 304-317).
Εικόνα 5
Γενικές πληροφορίες για το
δηµιουργό

Εικόνα 6
Γενικές πληροφορίες για τη
µεταβυζαντινή τέχνη
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Η µεταβυζαντινή τέχνη (1453-19ος αι.) και η ακτινοβολία της: Μετά την άλωση της
Πόλης (1453) και τη διάλυση της βυζαντινής αυτοκρατορίας δηµιουργείται µια νέα
κατάσταση για τον ελληνισµό. Οι Έλληνες χωρίζονται σε υπηκόους των Βενετών
και σε υπηκόους των Οθωµανών. Όσοι ζουν σε περιοχές κατεχόµενες από τους Βενετούς (Κρήτη, νησιά) παρουσιάζουν οικονοµική άνθηση, λόγω της ανάπτυξης
του εµπορίου. Οι Έλληνες αυτοί έρχονται σε επαφή µε καλλιτεχνικά κινήµατα της
∆ύσης, καθώς ταξιδεύουν συχνά. Ειδικά για την Κρήτη, γνωρίζουµε ότι υπήρχαν
πολλοί καλλιτέχνες που κράτησαν τις παραδόσεις της βυζαντινής τέχνης, αλλά και
επηρεάστηκαν από τη ζωγραφική τέχνη της ∆ύσης. Η Βενετία ήδη από τον 15ο αιώνα είναι σηµαντικός σταθµός για πολλούς ζωγράφους του βενετοκρατούµενου
ελληνισµού. Η πόλη αυτή, εξαιτίας του πλούτου και της ισχυρής ελληνικής κοινότητάς της, προσέλκυε πολλούς καλλιτέχνες και ανθρώπους των γραµµάτων. Ο
Πουλάκης είναι µια τέτοια περίπτωση καλλιτέχνη, που ανήκει στους λεγόµενους
ζωγράφους της διασποράς.
(Περίληψη από: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Ι’, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, σ.
410-434)

Εικόνα 7
Ο βυθισµός του Ιωσήφ,
χαλκογραφία του Sadeler, 16ος αι.

Στη συνέχεια δίνεται στα παιδιά σε φωτοτυπία ένα έργο του
Φλαµανδού Sadeler (εικ. 7) και τους ζητείται να βρουν
οµοιότητες και διαφορές µε το αντίστοιχο έργο του Θ. Πουλάκη. Οι εµψυχώτριες έχουν τη σύγκριση από τις πηγές,
οπότε θα βοηθήσουν τα παιδιά να αναγνωρίσουν σε γενικές γραµµές τις διαφορές. Στη συζήτηση µε τον αρχαιολόγο θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες για τη στάση των
σωµάτων, τη σχεδίαση των ανατοµικών λεπτοµερειών, την
επίδραση της φλαµανδικής τέχνης στο Θ. Πουλάκη κλπ.
Στο σηµείο αυτό είναι επιθυµητό τα παιδιά να καταλάβουν ότι το περιεχόµενο έχει άµεση σχέση µε τη µορφή.
Άρα θα πρέπει να σκεφθούν πώς αποτυπώνεται το αίσθηΤο Bυζάντιο µετά το Bυζάντιο
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µα της ζήλιας και πώς η αθωότητα. Τα θέµατα που σχετίζονται µε το περιεχόµενο θα συζητηθούν µε διαλογική συζήτηση, ενώ τα στοιχεία για τη µορφή θα µοιραστούν σε
φακέλους που θα βρίσκονται στο ντοσιέ του δασκάλου.

Β. Επίσκεψη στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού
Οι µαθητές συγκεντρώνονται στο φουαγιέ του Μουσείου
Βυζαντινού Πολιτισµού, όπου τους υποδέχονται οι µουσειοπαιδαγωγοί των Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων. Ακολουθεί µικρή εισαγωγή από τον συντονιστή (εκτός ρόλου),
για να γίνει η σύνδεση µε την προηγούµενη συνάντηση.
Στη συνέχεια οι µαθητές οδηγούνται στην αίθουσα «Το Βυζάντιο µετά το Βυζάντιο», όπου βρίσκεται ο πίνακας, για να
τον παρατηρήσουν από κοντά. Εκεί θα συναντηθούν µε
τον αρχαιολόγο του Μουσείου (µουσειοπαιδαγωγός εντός
ρόλου) που θα τους δώσει επιπλέον πληροφορίες, πολύ
σηµαντικές για τη συνέχεια της εργασίας τους.

10. Συνέντευξη µε αρχαιολόγο (διάρκεια 30 λεπτά)
Τα παιδιά είναι έτοιµα να θέσουν τις ερωτήσεις που έχουν
προετοιµάσει στην προηγούµενη συνάντηση. Πριν ξεκινήσει η συζήτηση για το έργο του Θ. Πουλάκη, ο αρχαιολόγος παρουσιάζει στους µαθητές µια αναγεννησιακή εικόνα
(εικ. 8) και µια εικόνα βυζαντινής τεχνοτροπίας (εικ. 9) µε
αντίστοιχο θέµα. Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να
διαπιστώσουν οι µαθητές ποια είναι τα χαρακτηριστικά της
δυτικής τέχνης και ποια τα χαρακτηριστικά της βυζαντινής,
έτσι ώστε να µπορέσουν στη συνέχεια να διαπιστώσουν
ποιες επιρροές δέχτηκε ο Θ. Πουλάκης από τη βυζαντινή
παράδοση και ποιες από τη δυτική τέχνη. Αφού ολοκληρωθεί η συζήτηση και διατυπωθούν κάποια γενικά χαρακτηριστικά, ο αρχαιολόγος στρέφει τη συζήτηση στο έργο
του Θ. Πουλάκη. Οι µαθητές θέτουν τις ερωτήσεις που
έχουν ήδη ετοιµάσει και ο αρχαιολόγος απαντάει σε αυτές
ή τις αντιστρέφει και τις απευθύνει στους µαθητές, µε σκοπό να τους βοηθήσει να σκεφτούν και να δώσουν µόνοι
τους, όποτε µπορεί να γίνει αυτό, τις απαντήσεις. Γίνεται συζήτηση για τα χρώµατα της εικόνας, την οργάνωση του χώρου, τη στάση των σωµάτων και για το πώς όλα αυτά σχετίζονται µε το περιεχόµενο του πίνακα. Στη συνέχεια ο αρ32

Εικόνα 8
Παναγία µε γαρύφαλλο, περίπου
1475, Μόναχο, Παλαιά Πινακοθήκη

χαιολόγος δείχνει στους µαθητές και τη χαλκογραφία του
Φλαµανδού Sadeler, την οποία χρησιµοποίησε ως πρότυπο ο Θ. Πουλάκης για το δικό του έργο. Οι µαθητές έχουν
τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις δύο εικόνες και να διακρίνουν τις επιρροές.
Σχόλιο: Προτείνουµε να ξαναδοθούν κάποια στοιχεία από
τη ζωή του Θ. Πουλάκη, για να κάνουν τα παιδιά τη σύνδεση και να θυµηθούν τα στοιχεία που πήραν κατά την
πρώτη συνάντηση. Αυτό που ενδιαφέρει σε αυτήν τη δραστηριότητα, πέρα από το γνωστικό στόχο, είναι να αρχίσουν να αναρωτιούνται οι µαθητές γιατί επέλεξε ο Θ. Πουλάκης να ασχοληθεί µε αυτό το θέµα. Επιπλέον, ενδιαφέρει
να τεθεί εδώ το ερώτηµα σχετικά µε το τι κουβαλάει ένας
καλλιτέχνης στην ξενιτιά και πώς ενσωµατώνει το καινούριο στοιχείο στην τέχνη του. ∆εν είναι απαραίτητο να απαντηθούν όλα τα ερωτήµατα.
Το Bυζάντιο µετά το Bυζάντιο
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11. Συζήτηση (διάρκεια 10 λεπτά)
Ο συντονιστής (εκτός ρόλου) λέει: «Μέχρι τώρα, λοιπόν, παρακολουθήσαµε την πορεία της ζωής του σηµαντικού αυτού ζωγράφου. Ας θυµηθούµε τώρα και την περίπτωση του
Ιωσήφ, που απεικονίζεται στον πίνακα. Νοµίζετε ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία ανάµεσα στη ζωή του Ιωσήφ και Θ.
Πουλάκη; Αν ναι, ποια µπορεί να είναι αυτά; Γιατί τελικά,
κατά τη γνώµη σας ο Θ. Πουλάκης ασχολήθηκε µε τη ζωή
του Ιωσήφ;» Ακολουθεί συζήτηση.
Σχόλιο: Στόχος είναι τα παιδιά να διαπιστώσουν από µόνα τους την παραλληλία των δύο βίων. Έτσι, σταδιακά θα
οδηγηθούν στην απάντηση του ερωτήµατος, γιατί ο Θ.
Πουλάκης ασχολήθηκε µε τον Ιωσήφ.

12. Φωτογραφία σε οµάδες (διάρκεια 15 λεπτά)
Ο συντονιστής (εκτός ρόλου) ζητάει από τα παιδιά να δηµιουργήσουν µια σκηνή, µια φωτογραφία, που θα απεικονίζει µια εικόνα ή µια σκέψη που είχε ο Θ. Πουλάκης στο
µυαλό του τη στιγµή που έφευγε από την πατρίδα του. Οι
εµψυχωτές βοηθούν τα παιδιά, αν το κρίνουν απαραίτητο.
Ο συντονιστής συντονίζει την παρουσίαση των φωτογραφιών.
Σχόλιο: Στόχος της δραστηριότητας είναι να µπουν τα παιδιά στη θέση του ανθρώπου που αναγκάζεται να φύγει
από την πατρίδα του. Ποια είναι η τελευταία εικόνα που
παίρνει µαζί του και θα τον συντροφεύει στο ταξίδι του, τι
σκέφτεται λίγο πριν αποχαιρετήσει τους δικούς του, εάν είναι αισιόδοξος για το νέο τόπο.

13. Καταγραφή εφοδίων σε οµάδες (διάρκεια 15 λεπτά)
Ο συντονιστής (εντός ρόλου) ζητά από τα παιδιά ανά οµάδες να καταγράψουν σε ένα χαρτί τα εφόδια που κατά τη
γνώµη τους βοήθησαν το Θ. Πουλάκη να προοδεύσει στην
καινούρια χώρα. Οι εµψυχωτές συντονίζουν τη σχετική
διαδικασία για την κάθε οµάδα.
Σχόλιο: Στόχος είναι να καταγραφούν οι απαντήσεις του
τύπου «πώς ένας καλλιτέχνης της διασποράς, όπως ο Θ.
Πουλάκης, καταφέρνει να ακµάσει στο νέο τόπο, ποια είναι
αυτά τα προσόντα που κάνουν έναν άνθρωπο σε ξένο τόπο να ξεχωρίσει, πώς τον βοηθούν οι ρίζες του, αρκούν οι
34

Εικόνα 9
Παναγία βρεφοκρατούσα
(Οδηγήτρια) (β΄ µισό 15ου αι.),
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού

ρίζες του ή χρειάζονται καινούρια εφόδια, ποια είναι αυτά
τα εφόδια που τον βοηθούν να πετύχει;»

14. Επιστολή (διάρκεια 15 λεπτά)
Ο συντονιστής σε ρόλο δασκάλου λέει: «Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που ο Θ. Πουλάκης άφησε την πατρίδα του. Άραγε τώρα την θυµάται; Του λείπει κάτι από την
παλιά του ζωή εκεί; Τι νοµίζετε ότι θα έγραφε σε ένα γράµµα προς έναν οµότεχνό του ζωγράφο στην Κρήτη;»
Σχόλιο: Τα παιδιά βρίσκονται εκτός ρόλου και καταγράφουν τις σκέψεις τους. Η καταγραφή των σκέψεων των παιΤο Bυζάντιο µετά το Bυζάντιο
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διών στην επιστολή θα βοηθήσει να γίνουν κατανοητές οι
απόψεις τους για τα συναισθήµατα τoυ ζωγράφου, όπως
και κατά πόσο πιστεύουν ότι του λείπει τώρα η πατρίδα του.
Στόχος είναι να δούµε πόσο σηµαντική θεωρούν την ανάµνηση της πατρίδας. Είναι η ανάµνηση της πατρίδας σηµαντικό εφόδιο για κάποιον που βρίσκεται στην ξενιτιά;
Μπορεί να επακολουθήσει συζήτηση σχετικά µε το θέµα.
Να σηµειωθεί ότι, κάθε φορά που ο συντονιστής βρίσκεται
στο ρόλο του δασκάλου, πρέπει να υπενθυµίζει στα παιδιά
ότι ψάχνουν να βρουν απαντήσεις σε ερωτήµατα που πρέπει να εντάξουν µέσα στην εργασία τους.

15. Συζήτηση µε όλες τις οµάδες (διάρκεια 15 λεπτά)
Οι µαθητές κάθονται όλοι µαζί σε κύκλο. Ο συντονιστής
εκτός ρόλου τους λέει: «Σήµερα παιδιά παρακολουθήσαµε
τις παράλληλες ζωές δύο ανθρώπων που ποτέ δεν συναντήθηκαν, ποτέ δεν συνοµίλησαν, αλλά η µοναδική τους
«συνάντηση» έγινε µέσω της τέχνης. Ο πίνακας που είδαµε
τους ένωσε στο παρελθόν και τους έφερε σήµερα κοντά
µας. Ο δηµιουργός του πίνακα φεύγοντας από την Ελλάδα
πήρε µαζί µε τις αναµνήσεις του και τον τρόπο ζωγραφικής
του τόπου του και στην καινούρια πατρίδα του, την Ιταλία,
τον προσάρµοσε στην ντόπια τεχνοτροπία και έτσι κατόρθωσε να ενώσει τις δύο γειτονικές χώρες. Έτσι και εµείς µε
αυτή την εργασία ελπίζουµε να φέρουµε το σχολείο µας σε
επαφή µε το σχολείο της Ιταλίας. Από όλα αυτά που ζήσαµε σήµερα εδώ στο χώρο του Μουσείου ποια είναι για σας
τα πιο σηµαντικά σηµεία, για να συµπεριληφθούν στην εργασία µας;»
Σχόλιο: Στόχος είναι να ακουστούν και να καταγραφούν
οι διάφορες απόψεις των παιδιών.

16. Καταγραφή εντυπώσεων (διάρκεια 15 λεπτά)
Οι µαθητές παρατηρούν για µια ακόµη φορά τον πίνακα
και καταγράφουν τις εντυπώσεις τους από όλη την εµπειρία που έζησαν σε ένα µεγάλο χαρτί στο κέντρο της αίθουσας.
Σχόλιο: Η τελευταία µατιά στον πίνακα έχει σαφώς άλλο
βάρος. Τα παιδιά (εκτός ρόλου) γνωρίζοντας πλέον τι κρύβεται πίσω από τον πίνακα, µπορούν να γράψουν τώρα
πώς συνοµιλεί µαζί τους, αν τους αρέσει, αν τον καταλα36

βαίνουν, αν τον θεωρούν σηµαντικό. Η διαδικασία κλείνει
µε το ερώτηµα: «Αν είχε φωνή ο πίνακας τι θα µας έλεγε;».
Τα παιδιά µπορούν να γράψουν την απάντηση στο ίδιο
χαρτί µε τις εντυπώσεις.

Το Bυζάντιο µετά το Bυζάντιο
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