
 
 

 

 

Πρόςκλθςθ ςε ενθμερωτικι θμερίδα-εργαςτιριο για εκπαιδευτικοφσ  

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

«Γνωρίηω τισ Βυηαντινζσ ςφραγίδεσ. Από τισ βοφλλεσ ςτισ IPs» 

Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023 

  

Μουςείο Βυηαντινοφ Πολιτιςμοφ 

Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αν. Θεςςαλονίκθσ 

 

Σασ προςκαλοφμε το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023 να πάρετε μζροσ ςε θμερίδα-εργαςτιριο 
ςτο Μουςείο Βυηαντινοφ Πολιτιςμοφ.  

Στόχοσ τθσ θμερίδασ είναι να γνωρίςουν οι εκπαιδευτικοί τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
τo νζο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουςείου Βυηαντινοφ Πολιτιςμοφ «Γνωρίηω τισ 
βυηαντινζσ ςφραγίδεσ. Από τισ βοφλλεσ ςτισ IPs» και να ενθμερωκοφν για το πϊσ μποροφν 
να οργανϊςουν και να προετοιμάςουν μια εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτο Μουςείο. 

Το πρόγραμμα ςχεδιάςτθκε ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ΕΣΠΑ «Γνωρίηω τισ βυηαντινζσ 
ςφραγίδεσ. Από τισ βοφλλεσ ςτισ IPs» του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Ανάπτυξθ 
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ & Διά Βίου Μάκθςθ.  
 
Στθν θμερίδα κα παρουςιαςτεί το πρόγραμμα όπωσ υλοποιείται για τουσ μακθτζσ του 
Γυμναςίου και του Λυκείου. Οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί κα μάκουν πϊσ δίπλωναν και 
ςφράγιηαν τα ζγγραφα ςτο βυηάντιο, τι είναι τα μολυβδόβουλλα, τι είναι τα χρυςόβουλλα, 
τι είναι το βουλλωτιρι, τι πλθροφορίεσ παίρνουμε από τθν μελζτθ των μολυβδόβουλων. Θα 
παρατθριςουν μολυβδόβουλλα ςθμαντικϊν ιςτορικϊν προςϊπων, όπωσ του αυτοκράτορα 
Ανδρόνικου Γϋ του Παλαιολόγου ι του Πατριάρχθ Φϊτιου, κα μάκουν τι ιταν οι 
εκκλθςζκδικοι ςτθν Αγία Σοφία. Τζλοσ, κα πάρουν μζροσ ςε εργαςτιριο διπλϊματοσ ενόσ 
χειρογράφου και κα καταςκευάηουν ζνα μολυβδόβουλλο από πθλό.  

Στο δεφτερο μζροσ κα περιθγθκοφμε το Μουςείο με τθ βοικεια των «Καρτϊν επίςκεψθσ 
ςτο Μουςείο», που αποτελεί μια ενδιαφζρουςα πρόταςθ για εκπαιδευτικι επίςκεψθ των 
μακθτϊν ςτο μουςείο. Μετά τθν περιιγθςθ οι εκπαιδευτικοί κα είναι ςε κζςθ να 
οργανϊςουν και να υλοποιιςουν τθν επίςκεψθ ςτο μουςείο με τουσ μακθτζσ και τισ 
μακιτριζσ τουσ. 

Το πρόγραμμα κα υλοποιθκεί από τισ αρχαιολόγουσ-μουςειολόγουσ:  Εφα Φουρλίγκα, 
Χρφςα Μπελζκου και Χριςτίνα Παπαοικονόμου. 
Επιςτθμονικι επιμζλεια: δρ Αναςτάςιοσ Αντωνάρασ και Μαρία Πολυχρονάκθ, αρχαιολόγοι. 

  



 
 

 

 

Πρόγραμμα 

09.30: Προςζλευςθ-Εγγραφι 

10.00: Συμμετοχι ςτο πρόγραμμα «Γνωρίηω τισ βυηαντινζσ ςφραγίδεσ. Από τισ βοφλλεσ ςτισ 
IPs» και εργαςτιριο διπλϊματοσ εγγράφου και καταςκευισ ενόσ μολυβδόβουλλου. 

12.00: Περιιγθςθ ςτισ αίκουςεσ του μουςείου με τθ χριςθ τθσ δράςθσ «Κάρτεσ περιιγθςθσ 
ςτο Μουςείο». 

13.00: Συηιτθςθ-αξιολόγθςθ. 

 

Το πρόγραμμα κα υλοποιθκεί ςτθν αίκουςα εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων του Μουςείου, 
όπου θ είςοδοσ γίνεται μόνο με ςυνοδεία υπαλλιλων του Μουςείου. Παρακαλοφμε για τθν 
ζγκαιρθ προςζλευςι ςασ. Τυχόν κακυςτζρθςθ κα δθμιουργιςει αναςτάτωςθ ςτθ ροι του 
προγράμματοσ. 

Ανϊτατοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων 30 άτομα.  

Στουσ ςυμμετζχοντεσ κα δοκεί βεβαίωςθ ςυμμετοχισ και φάκελοσ με το εκπαιδευτικό 
υλικό. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


