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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΠΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

(ζπμιηθό έημξ 2010-11) 
 

1. Ανπαημιμγηθό Μμοζείμ Θεζ/κίθεξ – Γθπ/θό πνόγναμμα γηα ηεκ B' ηάλε 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Τμ πνόγναμμα «Μηα μένα ζημ δςμιμγηθό θήπμ ημο μμοζείμο» 

απεοζοκόηακ ζημοξ μαζεηέξ ηςκ ημεμάηςκ Β1 θαη Β2 θη είπε 

δηάνθεηα μηάμηζε ώνα (90 ιεπηά).  

Μμνθέξ από ημ δςηθό θαη θοηηθό βαζίιεημ απμηειμύζακ έκα από 

ηα αγαπεμέκα ζέμαηα δηαθόζμεζεξ ζηεκ ηέπκε ηςκ ανπαίςκ 

Γιιήκςκ. Η δύκαμε ηεξ θύζεξ πνμθαιεί δέμξ ζημκ ανπαίμ 

άκζνςπμ, μ μπμίμξ πιάζεη μύζμοξ γηα κα ελεγήζεη ηεκ εκαιιαγή 

ηςκ επμπώκ θαη ηα θαηνηθά θαηκόμεκα, ηα μπμία επενεάδμοκ 

απμθαζηζηηθά ηε δςή ημο. Γίκαη άληα ζαομαζμμύ ε πνμζπάζεηα 

ημο ανπαίμο ηεπκίηε κα απμδώζεη ιεπημμένεηεξ, κα ημκίζεη 

θάπμηα ζεμεία με πνώμα, κα παναζηήζεη με όζμ ημ δοκαηό 

μεγαιύηενε πηζηόηεηα ηε ζηάζε ημο ζώμαημξ ηςκ δώςκ. Καζώξ 

ηα παηδηά δείπκμοκ ηδηαίηενμ εκδηαθένμκ γηα ηα δώα θαη ηε θύζε ε 

επίζθερε ζημ Ανπαημιμγηθό Μμοζείμ Θεζζαιμκίθεξ μπμνεί κα 

μεηαηναπεί ζε εοπάνηζηε πενηπέηεηα.  

Οη μαζεηέξ εκημπίδμοκ δηάθμνα δώα, μειεημύκ ημκ αθαηνεηηθό 

ηνόπμ με ημκ μπμίμ έπμοκ απμδμζεί ζηεκ ανπαία ηέπκε θαη 

θαηακμμύκ ηε ζηεκή επαθή ημο ανπαίμο ακζνώπμο με ηε θύζε. 

ηόπμη ημο πνμγνάμμαημξ 

 Τμ πνόγναμμα ζηόπεοε ζηεκ ακάπηολε ηεξ μπηηθήξ 

ακηίιερεξ, ηεξ αοημπεπμίζεζεξ θαη ηεξ δεμημονγηθόηεηαξ 

ηςκ παηδηώκ. 

 Να δηαπναγμαηεοημύκ ζοκαηζζήμαηα θαη ηδέεξ πμο 

πνμθύπημοκ από ηηξ δοκαηόηεηεξ έθθναζεξ ηεξ ηέπκεξ.  

 Ιδηαίηενε ζεμαζία δόζεθε ζημ κα εθηημήζμοκ ηα παηδηά ηα 

δεμημονγήμαηα ηεξ ανπαίαξ Γιιάδαξ μέζα από ηηξ 

δηάθμνεξ μμνθέξ οιηθμύ πμιηηηζμμύ. 

Καηά ηε δηάνθεηα ηεξ επίζθερεξ ζημ Μμοζείμ 

Τμ πνμζςπηθό ημο Μμοζείμο οπμδέπζεθε ημοξ μαζεηέξ θαη ημοξ 

οπέδεηλε ημ ζεμείμ από ημ μπμίμ ζα λεθηκμύζακ ηεκ πενηήγεζε, 

θαζώξ θαη ημοξ πνμμήζεοζε με ημ ακάιμγμ οιηθό, πμο ζα ημοξ 

πνεηαδόηακ θαηά ηε δηελαγςγή ημο πνμγνάμμαημξ. 

 Τα παηδηά πςνίζηεθακ ζε 4 μμάδεξ θαη μμηνάζηεθακ ηα 

θοιιάδηα ενγαζίαξ (έκα θοιιάδημ ενγαζίαξ ακά 2 παηδηά). 

 Καηόπηκ δεηήζεθε από ηα παηδηά κα πενηεγεζμύκ ημ πώνμ 

ηεξ έθζεζεξ θαη κα απακηήζμοκ ζηα θοιιάδηα ενγαζίαξ 

(ζημ ηέιμξ ηςκ μδεγηώκ οπήνπακ μη ζηάζεηξ). 

 Σηεκ αίζμοζα ηςκ εθπαηδεοηηθώκ πνμγναμμάηςκ ηα 

παηδηά ζε μμάδεξ έπαηλακ έκα παηπκίδη μκήμεξ 

πνμζπαζώκηαξ κα ακηηζημηπίζμοκ ηηξ θςημγναθίεξ με ηα 

ακηηθείμεκα ημο Μμοζείμο, ακαθεθαιαηώκμκηαξ έηζη όζα 

είδακ ζημκ πώνμ ηεξ έθζεζεξ. 

 Σημ ηέιμξ μη μαζεηέξ αθμύ δςγνάθηζακ ηα μένε ηςκ 

μοζηθώκ δώςκ, ηα ζοκανμμιόγεζακ (ηα απαναίηεηα οιηθά 

ημοξ δόζεθακ από ημ Μμοζείμ). 



 53 

2. Βοδακηηκό Μμοζείμ Θεζ/κίθεξ – Γθπαηδεοηηθό πνόγναμμα γηα ηεκ Α' ηάλε 
 

Τμ εθπαηδεοηηθό πνόγναμμα «Παίδμομε ακαζθαθή;» γηα ημοξ 

μαζεηέξ ηςκ ημεμάηςκ Α1 θαη Α2, ζηόπεοε ζημ κα ελμηθεηςζμύκ 

ηα παηδηά με ηεκ έκκμηα ημο πανειζόκημξ, ζημ βαζμό βέβαηα πμο 

αοηό είκαη εθηθηό ζηε ζογθεθνημέκε ειηθία, κα μάζμοκ όηη ηα 

ακηηθείμεκα μπμνμύκ κα μαξ πιενμθμνήζμοκ γηα ημ πανειζόκ, κα 

ελμηθεηςζμύκ με έκκμηεξ ηεξ ανπαημιμγηθήξ πναθηηθήξ, όπςξ 

«ζηνςμαημγναθία», «ακαζθαθή», θαζώξ θαη με όνμοξ, όπςξ 

«ανπαίμξ», «ανπαημιόγμξ», «ζοκηενεηήξ». Γπηπιέμκ, κα ένζμοκ 

ζε επαθή, ζε πνώημ επίπεδμ, με ηεκ πναθηηθή ηεξ ακαζθαθήξ θαη 

ηεξ ζοκηήνεζεξ μέζα από ηε βηςμαηηθή πνμζέγγηζε. Τμ πνόγναμμα 

δηανζνςκόηακ ζε ηνεηξ εκόηεηεξ.  

Η πνώηε δηελαγόηακ ζηεκ αίζμοζα «Ακαθαιύπημκηαξ ημ 

πανειζόκ», όπμο, με αθμνμή ημ ρεθηδςηό πμο εθηίζεημ, γηκόηακ 

ζοδήηεζε γηα ηα ακηηθείμεκα ημο πανειζόκημξ θαη πώξ αοηά 

θηάκμοκ έςξ ηηξ μένεξ μαξ, γηα ηεκ ανπαημιμγηθή πναθηηθή θαη γηα 

ηεκ ακαζθαθή. Γηα ηεκ θαιύηενε θαηακόεζε αοηώκ ηςκ εκκμηώκ ηα 

παηδηά ζομμεηείπακ ζε ζεαηνηθό παηπκίδη.  

Σηε δεύηενε εκόηεηα ηα παηδηά πςνίδμκηακ ζε μμάδεξ θαη 

μδεγμύκηακ ζημκ οπαίζνημ πώνμ ημο Μμοζείμο, όπμο οπμδύμκηακ 

ημοξ ανπαημιόγμοξ θαη ζομμεηείπακ ζε «ακαζθαθή», πμο γηκόηακ 

ζε εηδηθά δηαμμνθςμέκμ πώνμ. Γθεί ηα παηδηά ακαθάιοπηακ 

μιόθιενα θαη ζπαζμέκα ακηηθείμεκα, ακηίγναθα αοζεκηηθώκ, ηα 

μπμία θαζάνηδακ θαη ζηε ζοκέπεηα ημπμζεημύζακ ζε ζαθμοιάθηα, 

όπςξ γίκεηαη θαη ζηεκ πναγμαηηθή ακαζθαθή. Έπεηηα ζομμεηείπακ 

ζε ενγαζηήνηα ζοκηήνεζεξ, όπμο ζογθμιιμύζακ ηα ζπαζμέκα 

ακηηθείμεκα. Σηεκ ηνίηε εκόηεηα ηα παηδηά ζομμεηείπακ ζε 

δεμημονγηθέξ-εηθαζηηθέξ δναζηενηόηεηεξ (θαηαζθεοή παδι) & 

ηέιμξ ζοδεημύζακ γηα ηε δμοιεηά ημο ανπαημιόγμο θαη ημο 

ζοκηενεηή, αθμύ πιέμκ είπακ πνμζςπηθή γκώζε ηεξ δηαδηθαζίαξ. 

Φεύγμκηαξ πήνακ μαδί ημοξ μηα αθίζα, ςξ ακαμκεζηηθό ηεξ 

επίζθερεξ ημοξ ζημ Μμοζείμ. Τμ ζογθεθνημέκμ πνόγναμμα θάκεη 

πνμζηηό ημ μμοζεηαθό πώνμ ζηηξ μηθνέξ ειηθίεξ, θαζηζηά ηεκ 

επίζθερε επμηθμδμμεηηθή, πμιύπιεονε, εοπάνηζηε εμπεηνία θαη 

εκηζπύεη γκςζηηθέξ θαη ροπμθηκεηηθέξ δεληόηεηεξ μέζα από ημ 

παηπκίδη θαη ηηξ δεμημονγηθέξ δναζηενηόηεηεξ. 
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3. Πενηβαιιμκηηθέξ δνάζεηξ με ηζημνηθέξ θαη πμιηηηζηηθέξ πνμεθηάζεηξ 

   ομμεημπή ηςκ 21 λέκςκ μαζεηώκ από 13 εονςπασθά θνάηε πμο  

   θηιμλεκήζεθακ ζημ ζπμιείμ μαξ από 5/4 – 11/4/2011 ζηα πιαίζηα ημο  

   εονςπασθμύ πνμγνάμμαημξ “Eco citizens of Common Europe”                       
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Η πνμβμιή παναθηενηζηηθώκ ζημηπείςκ ημο ανπαίμο ειιεκηθμύ 

πμιηηηζμμύ από ηε Γεςμεηνηθή θαη Κιαζηθή Γιιάδα θαη ε 

ηαοηόπνμκε ζοζπέηηζή ημοξ με ηεκ πενηβαιιμκηηθή εοαηζζεζία 

ηςκ ανπαίςκ Γιιήκςκ θαη ηεκ αεηθμνηθή εθμεηάιιεοζε-από 

πιεονάξ ημοξ-ηςκ αγαζώκ πμο ημοξ πνμζέθενακ ηα 

μηθμζοζηήμαηα ηεξ επμπήξ εθείκεξ, απμηέιεζακ ημ θμνμό ηεξ 

όιεξ δνάζεξ. 
 

Γηζαγςγηθό ηάδημ: Πνμβιήζεθε μία μιηγόιεπηε πανμοζίαζε 

με ειεθηνμκηθέξ δηαθάκεηεξ. Σημ πνώημ ζθέιμξ ηεξ, μη λέκμη 

μαζεηέξ πιενμθμνήζεθακ γηα ηα πνμσόκηα πμο πανήγαγακ μη 

ανπαίμη μαξ πνόγμκμη από ηεκ ειηά θαη ηα αμπέιηα, δειαδή ημ 

ειαηόιαδμ θαη ημ θναζί. Γηα ηα δύμ ηειεοηαία θαη επηπιέμκ γηα ημ 

κενό, έμαζακ, επίζεξ, όηη ςξ πώνμξ απμζήθεοζήξ ημοξ ή ςξ μέζμ 

μεηαθμνάξ ημοξ ζηεκ ανπαηόηεηα πνεζημμπμημύκηακ θεναμηθά 

αγγεία δηαθμνεηηθώκ μμνθώκ (οδνίεξ, αμθμνείξ θ.α.). 

Πνμβιήζεθακ ανθεηά αγγεία με ηηξ μκμμαζίεξ ζημοξ ζηα αγγιηθά.  

Σημ δεύηενμ ζθέιμξ ηεξ, μη μαζεηέξ εκεμενώζεθακ γηα ημ ανπαίμ 

ειιεκηθό ζέαηνμ θαη ημ παναθηενηζηηθό ημο γκώνηζμα δειαδή ηε 

πνήζε θεναμηθώκ πνμζςπείςκ από ημοξ εζμπμημύξ θαη ηα μέιε 

ημο πμνμύ. Γκώνηζακ ηεκ ανπαία ηναγςδία θαη θςμςδία θαη 

μπνμζηά ζηε ζέα θάπμηςκ πνμζςπείςκ εκζμοζηάζηεθακ, αιιά θαη 

αζηεηεύηεθακ με ηα πανάλεκα παναθηενηζηηθά ημοξ. Αθμιμύζεζε 

ζοδήηεζε μέζα από ηεκ μπμία δηαηοπώζεθακ ανθεηέξ ενςηήζεηξ 

θη έδεηλακ ηδηαίηενμ εκδηαθένμκ γηα ημκ ηνόπμ θαηαζθεοήξ ηςκ 

παναπάκς αγγείςκ θαη πνμζςπείςκ.  
 

Καηαζθεοή θεναμηθώκ αγγείςκ θαη πνμζςπείςκ: Σημ 

δεύηενμ ζηάδημ μη λέκμη μαζεηέξ πςνίζηεθακ ζε 6 μμάδεξ, 

θαζεμία από ηηξ μπμίεξ πενηειάμβακε δύμ δηαθμνεηηθέξ πώνεξ 

ηεξ Γονώπεξ. Η θάζε μμάδα ακέιαβε κα δεμημονγήζεη 4 

δηαθμνεηηθμύ ηύπμο αγγεία θαη 2 ανπαία πνμζςπεία μεηαλύ ηςκ 

ηεζζάνςκ πμο είπακ κα επηιέλμοκ. Γδώ ζα πνέπεη κα 

ζεμεηώζμομε όηη ηα εθμαγεία γηα ηηξ ανπαίεξ μάζθεξ θαηαζθεύαζε 

ε αγγεημπιάζηνηα Αηθαηενίκε Κςκζηακηηκίδμο. 

Όζμκ αθμνά ηα αγγεία, μη μηθνμί μαζεηέξ πήνακ ηα πενηγνάμμαηα 

θάπμηςκ αγγείςκ πμο επέιελακ μεηαλύ είθμζη δηαθμνεηηθώκ 

επηιμγώκ. Αθμύ έπιαζακ ημκ εηδηθό θεναμηθό πειό πμο είπακ 

πνμμεζεοηεί, πάκς ζε ιεπηά θύιια πμο είπακ ακμίλεη με ηε 

βμήζεηα πιάζηε, ημπμζέηεζακ ημ πενίγναμμα ημο αγγείμο θαη με 

ηε βμήζεηα γιοπηηθήξ γιοθίδαξ έθμρακ ημ πειό ζημ ζπήμα ημο 

αγγείμο. Καηόπηκ πάναλακ δηάθμνα γεςμεηνηθά ζπέδηα πάκς ζημ 

πήιηκμ, πιέμκ, αγγείμ ημοξ, δεμημονγώκηαξ έηζη  έκα πνόηοπμ ηςκ 

γεςμεηνηθώκ πνόκςκ.  
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Τμ επόμεκμ ζθέιμξ ηεξ δεμημονγίαξ ήηακ ε θαηαζθεοή ανπαίμο 

πνμζςπείμο. Κάζε ζπμιείμ έπνεπε κα θαηαζθεοάζεη μία μάζθα 

είηε από ηεκ ανπαία ηναγςδία είηε ηεκ ανπαία θςμςδία.  

Η δνάζε αοηή ιόγς ηεξ ηδηαίηενεξ δοζθμιίαξ απαηημύζε ηεκ 

ηδηαίηενε βμήζεηα ηςκ ζοκημκηζηώκ ηεξ δνάζεξ ημο θ. Καναηδίδε 

Σηνάημο (δαζθάιμο ημο Δ1) θαη ηεξ θαξ Αζιακίδε Νάζηηα 

(δαζθάιαξ ηεξ Τ.Υ.).  
 

Οη μηθνμί Οηθμ-πμιίηεξ ηεξ Γονώπεξ εκζμοζηάζηεθακ με ηηξ 

παναπάκς δεμημονγίεξ. Σημ ηέιμξ ηεξ δναζηενηόηεηαξ μ θ. 

Σηνάημξ πανόηνοκε ημοξ μαζεηέξ κα ημπμζεηήζμοκ ηα αγγεία-

αθμύ ζηεγκώζμοκ- πάκς ζε πνςμαηηζηά πανημκάθηα, θμιιώκηαξ 

ζε αοηά θάπμηα θιαδηά ειηάξ ή μηθνέξ θιεμαηανηέξ ακάιμγα με ηε 

πνεζημόηεηα ημο αγγείμο ημοξ ζηεκ ανπαία Γιιάδα, θαζώξ θαη κα 

γνάρμοκ ημ όκμμα ημο αγγείμο ζηα αγγιηθά ή ζηε δηθή ημοξ 

γιώζζα με ηε βμήζεηα ηςκ δαζθάιςκ ημοξ.  
 

Σμ μήκομα: Η όιε δναζηενηόηεηα δεκ είπε θαζανά 

πενηβαιιμκηηθό παναθηήνα, αιιά απμηειμύζε μηα δηαζεμαηηθή 

δνάζε ζηεκ μπμία εμπιέθμκηακ θαη ε πμιηηηζηηθή ηζημνία.  

Σηόπμξ δεκ απμηέιεζε ε ακάδεηλε ηεξ μμκαδηθόηεηαξ ημο ανπαίμο 

ειιεκηθμύ πμιηηηζμμύ, μα ε ζοκεηδεημπμίεζε όηη ε πνμζηαζία θαη μ 

ζεβαζμόξ ζημ πενηβάιιμκ, αιιά θονίςξ ε ελοπενέηεζε ηςκ 

θαζεμενηκώκ μαξ ακαγθώκ μπμνεί  κα επηηεοπζεί  μέζα από ημ 

πενηβάιιμκ με μηα μάιιμκ πημ βημθηιηθή θαη αεηθμνηθή ζηάζε 

απέκακηη ημο, ζύμθςκα με ημκ ηνόπμ δςήξ θαη ηε δνάζε ηςκ 

ανπαίςκ πνμγόκςκ μαξ. Τμ ζογθεθνημέκμ μήκομα θάκεθε όηη ηα 

παηδηά ηεξ Γονώπεξ ημ ζοκεηδεημπμίεζακ θαη… ίζςξ ηα παηδηά 

είκαη ηα μόκα πμο ημ μήκομα αοηό μπμνμύκ κα ημ θάκμοκ πνάλε 

ζημ μέιιμκ. 

 
 


