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ΠΔΡΙΛΗΨΗ
Η Μοςζειακή Αγυγή μποπεί να γίνει έναρ πεπίθημορ ζςνοδοιπόπορ ηυν ππογπαμμάηυν
Τοπικήρ Ιζηοπίαρ και Πεπιβαλλονηικήρ Εκπαίδεςζηρ. Ένα μοςζείο με ηα εκθέμαηά ηος
και πεπιζζόηεπο με ηο εκπαιδεςηικό ηος ππόγπαμμα, αν ςπάπσει, μποπεί να αποηελεί μία
εναλλακηική, ζημανηική και ενδιαθέποςζα πηγή για ηιρ διεπεςνηηικέρ μεθόδοςρ πος
σπηζιμοποιούνηαι ζηην Π.Ε.. Η Πηολεμαΐδα έσει ηην ηύση να
διαθέηει ένα
Παλαιονηολογικό και Ιζηοπικό Μοςζείο με μια ππαγμαηικά ξεσυπιζηή και ζπάνια
ζςλλογή – αναθεπόμαζηε ζηην παλαιονηολογική ζςλλογή –, η οποία εξαιηίαρ ηος
επιζηημονικού πεπιεσομένος ηηρ, αποηελεί και μοναδικό εκπαιδεςηικό ςλικό. Θευπήθηκε
απαπαίηηηη η δημιοςπγία ενόρ εκπαιδεςηικού ππογπάμμαηορ πος θα διεςκόλςνε ηην
«ξενάγηζη» ηυν μαθηηών ζηο Μοςζείο, ώζηε να γνυπίζοςν ηόζο ηα εςπήμαηα, όζο και
ηην αξία ηοςρ για ηον ηόπο, για ηην επιζηήμη και ζςγσπόνυρ να λάβοςν μηνύμαηα για ηο
πεπιβάλλον, μέζα από ηιρ διαδπομέρ παπελθόν – παπόν – μέλλον και Πηολεμαΐδα –
Ελλάδα - Γη. Ππόκειηαι για ηο εκπαιδεςηικό ππόγπαμμα «Εοπδαία – Ένα μακπινό ηαξίδι
ζηο παπελθόν» πος πεπιλαμβάνει πποεηοιμαζία ζηο ζσολείο ππιν ηην επίζκετη,
οπγάνυζη ηηρ ξενάγηζηρ και δπαζηηπιόηηηερ μέζα ζηο μοςζείο και ηέλορ δπαζηηπιόηηηερ
ζηην ηάξη μεηά ηο μοςζείο.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπηςξη εκπαιδεςηικού ςλικού
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: μοςζειακή αγυγή, παλαιονηολογία, ηοπική ιζηοπία,
εκπαιδεςηικό ππόγπαμμα μοςζείος

ΔΙΑΓΩΓΗ
Κάζε κνπζείν μερσξίδεη γηα ηξία πξάγκαηα. Γηα ηα εθζέκαηά ηνπ, γηα ηελ
επηθνηλσληαθή ηνπ πνιηηηθή θαη γηα ηα εθπαηδεπηηθά ηνπ πξνγξάκκαηα. Τα εθζέκαηα
βνεζνχλ ζηε γλψζε γηα ην παξειζφλ ελφο ηφπνπ, αιιά ε εθπαίδεπζε δελ είλαη
απηφκαηε κε θάζε επίζθεςε, φπσο πνιιέο θνξέο εζθαικέλα θξίλεηαη απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο (Γάιθνο, 2002).
Ζ κνπζεηαθή αγσγή θαη ηα εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα, κε ηα νπνία εθαξκφδεηαη θπξίσο, βνεζά ηνπο καζεηέο θαη γεληθά ην
θνηλφ λα αληηιεθζεί ηελ αμία θαη ηε ζεκαζία ησλ επξεκάησλ (ηζηνξηθή, επηζηεκνληθή,
αηζζεηηθή, δηαρξνληθή θιπ). Ζ Μνπζεηαθή Αγσγή κπνξεί λα γίλεη έλαο πεξίθεκνο
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ζπλνδνηπφξνο ησλ πξνγξακκάησλ Τνπηθήο Ηζηνξίαο θαη Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο
(Λενληζίλεο, 1999).
Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ ηελ θάλνπλ λα
μερσξίδεη είλαη ε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα πξνγξάκκαηά ηεο, ε νπνία
πξνάγεη ηε δηεπηζηεκνληθφηεηα, ηελ θξηηηθή αλάιπζε, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ελεξγφ
ζπκκεηνρή ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ελζαξξχλνληαο ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ
θνηλσλία (Γεσξγφπνπινο, & Τζαιίθε, 1993, Σθαλαβή, 2004). Οη δηεξεπλεηηθέο
κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Π.Δ. απαηηνχλ απφ ηνπο καζεηέο ηελ αλαδήηεζε
πεγψλ γηα πιεξνθνξίεο, φπσο ε βηβιηνγξαθία θαη ην δηαδίθηπν. Ωζηφζν ελαιιαθηηθή,
ζεκαληηθή θαη ελδηαθέξνπζα πεγή κπνξεί λα απνηειεί θαη έλα κνπζείν κε ηα εθζέκαηά
ηνπ θαη πεξηζζφηεξν κε ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ πξφγξακκα, αλ ππάξρεη.
Άιισζηε θαη γηα ην κάζεκα ηζηνξίαο πξνηείλεηαη νη καζεηέο λα έξρνληαη ζε επαθή
κε ην ηζηνξηθφ παξειζφλ, κειεηψληαο ρψξνπο θαη αληηθείκελα γηα ηε δσή θαη ην
πεξηβάιινλ ελφο ηφπνπ ζην παξειζφλ, ην γεσινγηθφ θαη ηζηνξηθνγεσγξαθηθφ ρψξν,
ηελ αιιαγή ηνπ ηνπίνπ, ηα νπνία κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πεγή ή ζεκαηηθφ πεδίν γηα
ζέκαηα Τνπηθήο Ηζηνξίαο (Λενληζίλεο, 1999). Άιισζηε ε ζχδεπμε ηεο ηνπηθήο
ηζηνξίαο κε ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε εκπιέθεη ην καζεηή ζε δηεξγαζίεο πνπ
βνεζνχλ ζηελ έξεπλα, ζηελ θξηηηθή ηζηνξηθή ζθέςε, ζηελ αλαλέσζε ηνπ καζήκαηνο
ηεο ηζηνξίαο, ζηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη απνβιέπεη ζηε
ζχιιεςε ηνπ ηνπίνπ σο πνιηηηζηηθνχ αγαζνχ (Γθφιηα, & Επγνχξε, 2010).
Ζ Μνπζεηαθή Αγσγή παξνπζηάδεη νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ην
παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο ζην ζρνιείν, ηα νπνία είλαη θνηλά θαη κε ηελ
Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, φπσο πρ φηη ην κνπζείν δηδάζθεη επνπηηθά, νη κνπζεηαθέο
εθζέζεηο είλαη δηαζεκαηηθέο, θαιιηεξγεί ηελ θξηηηθή ζθέςε, ελζσκαηψλεη επθνιφηεξα
ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη θαηαξγεί ηνλ αληαγσληζκφ, πξνάγνληαο ηε
ζπλεξγαζία (Τδηαθέξε, 2005).
Τν ICOM, ην Γηεζλέο Σπκβνχιην ησλ Μνπζείσλ, θαζνξίδεη φηη ζθνπφο ησλ
κνπζείσλ είλαη ε κειέηε, ε εθπαίδεπζε θαη ε ςπραγσγία (Άιθεζηηο, 1995). Ωο εθ
ηνχηνπ, γηα λα είλαη κηα επίζθεςε ζην κνπζείν απνηειεζκαηηθή πξέπεη ν καζεηήο λα
έρεη θίλεηξα, φπσο ην ελδηαθέξνλ, ε έθεζε γηα γλψζε (Γάιθνο, 2002, Μπακπνχλεο,
2002), ε ζέιεζε γηα δξάζε θαη ε αλαδήηεζε ςπραγσγίαο. Γηα λα γίλεη απηφ πξέπεη ε
επίζθεςε ζην κνπζείν λα ζπλνδεχεηαη απφ έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Γηα ηελ
αθξίβεηα ρξεηάδεηαη έλαο ζρεδηαζκφο ηεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο ζην κνπζείν, πνπ
λα πεξηιακβάλεη πξνεηνηκαζία ζην ζρνιείν πξηλ ηελ επίζθεςε, νξγάλσζε ηεο
μελάγεζεο θαη δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζην κνπζείν θαη ηέινο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε
κεηά ην κνπζείν (Χαιθηά, 2002). Χξεηάδεηαη, δειαδή, έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
πνπ λα έρεη μεθάζαξνπο ζηφρνπο, ρεηξνπηαζηά απνηειέζκαηα θαη λα πξνζθέξεη
πξνθιήζεηο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο δπλαηφηεηεο θάζε καζεηή-επηζθέπηε (Εαθεηξάθνπ,
2002).
Ζ Πηνιεκαΐδα έρεη ηελ ηχρε λα έρεη έλα αμηφινγν Μνπζείν κε κηα πξαγκαηηθά
μερσξηζηή θαη ζπάληα ζπιινγή – αλαθεξφκαζηε ζηελ παιαηνληνινγηθή ζπιινγή –, ε
νπνία εμαηηίαο ηνπ επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο, απνηειεί θαη κνλαδηθφ
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ.
Ζ παιαηνληνινγηθή ζπιινγή ηνπ Ηζηνξηθνχ θαη Παιαηνληνινγηθνχ Μνπζείνπ
Πηνιεκαΐδαο δηαξζξψλεηαη ζεκαηηθά ζε δχν κέξε. Τν πξψην κέξνο αθνξά ζηελ
ηζηνξία ηεο δσήο ζηε Γε, απφ ηε ζηηγκή ηεο εκθάληζήο ηεο κέρξη θαη ην ηέινο ηεο
επνρήο ησλ δεηλνζαχξσλ, εζηηάδνληαο θπξίσο ζηελ εμέιημε ηνπ θπηηθνχ θφζκνπ. Τα
απνιηζψκαηα ηα νπνία εθηίζεληαη ζε απηή ηε ζεκαηηθή ελφηεηα πξνέξρνληαη απφ
απνιηζσκαηνθφξεο ζέζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ. Τν δεχηεξν κέξνο ηεο ζπιινγήο
πεξηιακβάλεη θπηηθά θαη δσηθά απνιηζψκαηα απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο ιεθάλεο
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ηεο Δνξδαίαο. Τα επξήκαηα απηά ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ Αλψηεξε Μεηφθαηλν
γεσινγηθή πεξίνδν, κέρξη ηε Μέζε Πιεηζηφθαηλν. Τα πην εληππσζηαθά δείγκαηα ηεο
παιαηνληνινγηθήο ζπιινγήο είλαη ηα πιεην-πιεηζηνθαηληθά δσηθά απνιηζψκαηα. Σε
απηά πεξηιακβάλνληαη νζηά ηππαξίνπ (Hipparion crassum), ην θξαλίν ελφο ρνηξνεηδνχο
(Propotamochoerus sp.) θέξαηα ειαθηψλ (Cervus elaphus), νζηά, δφληηα θαη
ραπιηφδνληεο ειεθάλησλ (Elephas antiquus), ην θξαλίν ελφο βνχβαινπ (Bos
primigenius) θαη ε ζηαγφλα ελφο ηππνπφηακνπ (Hippopotamus antiquus) (Βειηηδέινο,
θ.α., 2009). Οη επηζθέπηεο εληππσζηάδνληαη ζπρλά απφ ην κέγεζνο θαη ηε παιαηφηεηα
ησλ εθζεκάησλ θαζψο θαη απφ ην γεγνλφο ηεο ίδηαο ηεο παξνπζίαο απηψλ ησλ δψσλ
ζηε πεξηνρή. Σην ζχλνιφ ηεο ε παιαηνληνινγηθή ζπιινγή ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε
δεηεκάησλ, ηα νπνία δηαζέηνπλ ηφζν παγθφζκηα εκβέιεηα -φπσο ε δεκηνπξγία ηνπ
θφζκνπ, ν γεσινγηθφο ρξφλνο, ε εκθάληζε ηεο δσήο θαη ε εμέιημε ησλ εηδψλ, νη
αιιαγέο ζηνλ πιαλήηε, ν ζρεκαηηζκφο ησλ απνιηζσκάησλ- φζν θαη ηνπηθή -ε
δεκηνπξγία ηνπ ιηγλίηε, ην πεξηβαιινληηθφ πιαίζην ηεο πξντζηνξηθήο Δνξδαίαο. Αθφκα
θάλνληαο πξνβνιή ζην ζήκεξα ζπκβάιιεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε απέλαληη ζηελ
θιηκαηηθή αιιαγή θαη ζηελ απεηιή κείσζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Οη επηζθέπηεο
κπνξνχλ λα θάλνπλ έλα λνεηφ ηαμίδη απφ ηελ απαξρή ηνπ θφζκνπ θαη ηελ εκθάληζε
ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε κέρξη ην πξφζθαην, γεσινγηθά, παξειζφλ ηεο Δνξδαίαο.
Σπλεπψο ζεσξήζεθε απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο
πνπ ζα δηεπθφιπλε ηελ «μελάγεζε» ησλ καζεηψλ ζην Μνπζείν, ψζηε λα γλσξίζνπλ
ηφζν ηα επξήκαηα, φζν θαη ηελ αμία ηνπο γηα ηνλ ηφπν, γηα ηελ επηζηήκε θαη
ζπγρξφλσο λα ιάβνπλ κελχκαηα γηα ην πεξηβάιινλ, κέζα απφ ηηο δηαδξνκέο παξειζφλ
– παξφλ – κέιινλ θαη Πηνιεκαΐδα – Διιάδα - Γε. Ήηαλ κηα εμαηξεηηθή αθνξκή γηα λα
αξρίζεη έλα ηαμίδη ζηελ ηνπηθή ηζηνξία θαη γεσγξαθία ή κηα απφδεημε γηα ην πψο ν
θφζκνο θηλδπλεχεη απφ αιιαγέο πνπ δελ έξρνληαη θπζηθά, φπσο γίλνληαλ ζην
παξειζφλ, αιιά κε ηε δπλακηθή ζπκβνιή ηνπ αλζξψπνπ.
Ζ επίζθεςε ζην κνπζείν κπνξεί λα απνηειέζεη αθνξκή ή κέξνο ελφο
πξνγξάκκαηνο (ζρεδίνπ εξγαζίαο) κε ηζηνξηθφ, επηζηεκνληθφ ή πεξηβαιινληηθφ ζέκα,
θαη ζηφρν ηηο γλψζεηο, ηελ αιιαγή ζηάζεο θαη κηα δξάζε γηα ηε βειηίσζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο καο ή ηνπ πεξηβάιινληφο καο. Θέκαηα ηέηνησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο, πνπ
είλαη πνιχ θνληηλά ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ απνθνκίδεη ν καζεηήο
απφ ηελ επίζθεςή ηνπ ζην κνπζείν, κπνξνχλ λα είλαη «ε ηζηνξία ηνπ ηφπνπ κνπ»,
μεθηλψληαο απφ ηηο αιιαγέο ηνπ ηνπίνπ θαη ην ξφιν ηνπ ζηε ζεκεξηλή αλάπηπμε, «ε
απεηιή ηεο κείσζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο» θαη αθφκα ζα κπνξνχζε λα είλαη «ε
θιηκαηηθή αιιαγή», θαζψο ην ζέκα θαη ε ζπιινγή άπηνληαη θαη ηεο επηζηήκεο θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο.
Τν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα νλνκάζηεθε «Δνξδαία – Έλα καθξηλφ ηαμίδη ζην
παξειζφλ» θαη ζρεδηάζηεθε κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο αξρέο ηεο κνπζεηνπαηδαγσγηθήο
(Άιθεζηηο 1995, Γάιθνο, 2002, Χαιθηά, 2002) θαη σο απην-θαζνδεγνχκελν
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, κε ηε ινγηθή φηη ζα ην εθαξκφδεη – κε ηηο αλάινγεο
πξνζαξκνγέο – ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο κε ηελ καζεηηθή ηνπ νκάδα. Έηζη
δεκηνπξγήζεθε θαη δφζεθε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηνρήο ςεθηαθφ πιηθφ πνπ
πεξηείρε ηελ πεξηγξαθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, δηαθάλεηεο κε
πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, θσηνγξαθίεο, θχιια εξγαζίαο θαη ζρεηηθά θείκελα ηεο παηδηθήο
ινγνηερλίαο.

ΣΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Όπσο ήδε αλαθέξακε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζην κνπζείν ηεο Πηνιεκαΐδαο,
πνπ πξνηείλεηαη, ρσξίδεηαη ζε ηξία ζηάδηα: Πξνεηνηκαζία ζηελ ηάμε, επίζθεςε ζην
κνπζείν θαη επεμεξγαζία. Τν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζρεδηάζηεθε γηα καζεηέο ησλ
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ηξηψλ κεγάισλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ, αιιά κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζε
κηθξφηεξνπο, αιιά θαη ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ, κε ηηο ζρεηηθέο πξνζαξκνγέο.
Οη ζηφρνη απηνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη:
1. Ζ πξνζέγγηζε βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο παιαηνληνινγίαο φπσο είλαη ν γεσινγηθφο
ρξφλνο, ε εμέιημε ησλ εηδψλ θαη ε απνιίζσζε.
2. Ζ εηζαγσγή ελφο ζρεηηθνχ ρξνληθνχ πιαηζίνπ φζνλ αθνξά ζηε βηνινγηθή εμέιημε.
3. Ζ θαηαλφεζε φηη ην θιίκα, ε γεσινγία θαη ε γεσγξαθία ελφο ηφπνπ
αιιειεπηδξνχλ θαη δηαξθψο κεηαβάιινληαη (θαη πψο επεξεάδνπλ ηε δσή θαη
αξγφηεξα ηνλ πνιηηηζκφ).
4. Ζ αλαγλψξηζε ησλ αιιαγψλ ηεο παιαηνπνηθηιφηεηαο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη ε
εμήγεζε ηεο απνπζίαο ησλ δεηλνζαχξσλ.
5. Ζ θαηαλφεζε ηνπ ηη είλαη νη γαηάλζξαθεο θαη πψο ζρεκαηίδνληαη. Δηδηθά απηφ ην
ζέκα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνπο καζεηέο ηεο Δνξδαίαο αθνχ εδψ εληνπίδνληαη
ηα πην πινχζηα θνηηάζκαηα ηεο Διιάδαο.
6. Ζ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ ζηελ παξαηήξεζε, έξεπλα θαη
θαηαλφεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ.
7. Ζ επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηα
νπνία κπνξεί λα έρνπλ νη αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ.
Γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θάζε ζηαδίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε εκπεηξία θαη ε
βηβιηνγξαθία ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, ηνπηθήο
ηζηνξίαο θαη κνπζεηαθήο αγσγήο (Κφνπι, 1995, Λενληζίλεο, 1999, Εαθεηξάθνπ, 2002,
Γεκνπνχινπ, θ.α., 2003, Μαηζαγγνχξαο, 2003, Σθαλαβή, 2004)

Πξηλ ηελ επίζθεςε (πξνεηνηκαζία ζηελ ηάμε)
Ο ζηφρνο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ είλαη λα εγεξζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη λα
απνθηήζνπλ ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα γίλεη ε μελάγεζε
θαηαλνεηή θαη ε επίζθεςε απνηειεζκαηηθή. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλνληαη νη
παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο:
1. Οη θσηνγξαθίεο
Χσξίδνπκε ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο. Σε θάζε νκάδα δίλνπκε απφ κηα θσηνγξαθία.
Οη θσηνγξαθίεο απεηθνλίδνπλ θάπνηα απφ ηα βαζηθά εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ, φπσο ην
θέξαην ηνπ βνχβαινπ, ηελ θάησ ζηαγφλα ηνπ ηππνπφηακνπ θιπ.. Χσξίο λα θάλνπκε
θακία αλαθνξά ζην πεξηερφκελν δεηάκε απφ ηηο νκάδεο λα ζπδεηήζνπλ θαη λα
ππνζέζνπλ ηη είλαη απηά ηα αληηθείκελα πνπ θαίλνληαη ζηηο θσηνγξαθίεο.
Σηε ζπλέρεηα αλαπηχζζεηαη κηα ζπδήηεζε πάλσ ζηηο εηθαζίεο ησλ παηδηψλ, ε νπνία
κπνξεί λα εληζρπζεί κε εξσηήζεηο φπσο: Τη κέξνο ηνπ ζψκαηνο ηνπ δψνπ είλαη; Γηα
πνην δψν πξφθεηηαη; Πφζν κεγάιν κπνξεί λα ήηαλ ην δψν; Δίλαη πέηξα ή θφθαιν; θιπ.
Έηζη εηζάγνληαη φξνη φπσο απνιίζσκα, παιαηνληνινγία, εμέιημε, εμαθάληζε εηδψλ
θιπ. Σπγρξφλσο πξνθαινχκε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ αλαθνηλψλνληαο ηελ
επηθείκελε επίζθεςε ζην κνπζείν. Σεκαληηθή πιεξνθνξία απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη
θσηνγξαθίεο ησλ απνιηζσκάησλ δελ είλαη ζε θπζηθή θιίκαθα. Σπλεπψο νη καζεηέο
κπνξεί λα εληππσζηαζηνχλ απφ ην κέγεζνο απηψλ ησλ εθζεκάησλ φηαλ ηα δνπλ απφ
θνληά, φπσο επίζεο θαη πνιιψλ άιισλ ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο
θσηνγξαθίεο.
2. Πξνβνιή Γηαθαλεηώλ
Σηελ ηάμε κπνξεί λα γίλεη πξνβνιή δηαθαλεηψλ πνπ πεξηγξάθνπλ ζπλνπηηθά ηε
δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ, ηηο κεγάιεο γεσινγηθέο πεξηφδνπο πνπ κειεηά
ε
παιαηνληνινγία, ηελ εκθάληζε ηεο δσήο, ηηο αιιαγέο ζηνλ πιαλήηε, ηελ εμέιημε ησλ
εηδψλ, ηε δεκηνπξγία ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ, ηελ επνρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ιηγλίηε, ηελ
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επνρή πνπ έδεζαλ νη ειέθαληεο ζηε ιεθάλε ηεο Δνξδαίαο, πψο γίλνληαη ηα
απνιηζψκαηα θιπ.
Σηφρνο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη καζεηέο λα θάλνπλ έλα λνεηφ ηαμίδη απφ ηελ
απαξρή ηνπ θφζκνπ, κέρξη ηελ εκθάληζε ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε θαη εηδηθφηεξα ηνπ
αλζξψπνπ. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ πεξηφδσλ απηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πνιχ ζχληνκε
χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ πάλσ ζηε Γε, ζα ζπκβάιεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο
επηζηήκεο ηεο παιαηνληνινγίαο. Αθφκα θάλνληαο πξνβνιή ζην ζήκεξα ζπκβάιιεη
ζηελ επαηζζεηνπνίεζε απέλαληη ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ζηε ζεκαζία ηεο απεηιήο
ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.
3. Πξνεηνηκαζία επίζθεςεο
Ζ πξνεηνηκαζία ηεο επίζθεςεο πεξηιακβάλεη δχν ζθέιε. Τν πξψην αθνξά γεληθά
ζηηο νδεγίεο πεξηήγεζεο ησλ καζεηψλ κέζα ζην κνπζείν. Καιφ είλαη λα ηηο
δηαηππψζνπλ νη ίδηνη γηα λα είλαη πεξηζζφηεξν δεζκεπκέλνη.
Τν δεχηεξν ζθέινο ηεο πξνεηνηκαζίαο αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα.
Δλεκεξψλνπκε ηνπο καζεηέο ηη ζα πξνεγεζεί ηεο μελάγεζεο, γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα
γίλεη ε μελάγεζε θαη πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζα γίλνπλ κέζα ζην κνπζείν. Τνπο
ελεκεξψλνπκε αθφκα αλ ζα ρξεηαζηνχλ θάπνηα πιηθά ζε πεξίπησζε πνπ απνθαζηζηεί
λα ζπκπιεξψζνπλ θάπνην θχιιν εξγαζίαο ζην κνπζείν, νπφηε ζα απαηηνχληαη
κνιχβηα ή ρξψκαηα θιπ.

Δπίζθεςε ζην Μνπζείν
Ζ επίζθεςε ζην κνπζείν μεθηλά απφ ηελ είζνδν. Δθφζνλ ν εθπαηδεπηηθφο κφλνο
ηνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, έρεη φινλ ηνλ έιεγρν ηεο
επίζθεςεο, άξα ηεο αζθάιεηαο, ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη γηα απηή ηε θάζε είλαη:
4. Μπξνζηά ζηελ ηζηνξηθή γξακκή.
Έμσ απφ ηελ αίζνπζα ηεο παιαηνληνινγηθήο ζπιινγήο έρεη δεκηνπξγεζεί κηα
ηζηνξηθή γξακκή απνθιεηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Δίλαη
ρσξηζκέλε ζε κεγάιεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ πιαλήηε Γε, ηελ
εκθάληζε ηεο δσήο θαη θαηαιήγεη ζηελ εκθάληζε ηνπ αλζξψπνπ. Ζ θάζε πεξίνδνο
(επνρή) δηαθξίλεηαη απφ δηαθνξεηηθφ ρξψκα θαη ππάξρνπλ αληίζηνηρεο απεηθνλίζεηο
ηνπ πεξηβάιινληνο θαη νξγαληζκψλ πνπ δνχζαλ ηφηε ζηε Γε. Ζ ηζηνξηθή γξακκή
μεπεξλά ηα ελλέα (9) κέηξα. Με απηφ ην ηξφπν ν καζεηήο κπνξεί λα αληηιεθζεί έλα
κέγεζνο, φπσο είλαη ν γεσινγηθφο ρξφλνο, ηνπ νπνίνπ ηε δηάζηαζε δελ κπνξεί λα γίλεη
θαηαλνεηή κε άιιν ηξφπν.
5. Η ιεθάλε ηεο Δνξδαίαο
Σε κηα κεγάιε επηθάλεηα, ζηελ αίζνπζα κε ηα επξήκαηα απφ ηελ πεξηνρή ηεο
Δνξδαίαο, έρεη ηνπνζεηεζεί έλαο κεγάινο ράξηεο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ηεο Δνξδαίαο, φπνπ
κπνξεί λα γίλεη κία απφ ηηο ζηάζεηο γηα λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηνπο ζρεκαηηζκνχο
ησλ βνπλψλ πνπ ηελ πεξηβάιινπλ, ηα ρακειφηεξα ζεκεία, πνπ θάπνηε ήηαλ ξερέο
ιίκλεο, αξγφηεξα ζρεκαηίζηεθαλ νη ιηγλίηεο θαη ζήκεξα είλαη ηα κεγάια πεδία ησλ
νξπρείσλ.
Αθφκα ζην ράξηε είλαη ζεκεησκέλα ηα ζεκεία πνπ βξέζεθαλ θάπνηα απφ ηα
επξήκαηα ηνπ κνπζείνπ, φπσο ε γλάζνο ηνπ ηππνπφηακνπ, ην θέξαην ηνπ βνχβαινπ, ηα
νζηά ηνπ ειέθαληα, ν ραπιηφδνληαο θιπ.
Ο ράξηεο πξνζθέξεηαη θαη γηα πεξαηηέξσ ηνπηθέο γεσγξαθηθέο ή
ηζηνξηθνγεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεξεχλεζε ηνπ ηνπίνπ.
6. Ξελάγεζε ησλ καζεηώλ
Γηα ηελ μελάγεζε ησλ καζεηψλ πξνηείλεηαη αξρηθά λα κείλνπλ ειεχζεξνη ζηελ
αίζνπζα, λα δηεξεπλήζνπλ κφλνη ηνπο ή ζε κηθξέο νκάδεο ην ρψξν θαη λα
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παξαηεξήζνπλ ηα εθζέκαηα. Ζ νδεγία πνπ έρνπλ νη καζεηέο είλαη, αθνχ δνπλ ηηο
πξνζήθεο θαη δηαβάζνπλ θάπνηεο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο, λα ξσηήζνπλ γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ή γηα απνξίεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ πξαγκαηνπνηεί ην
πξφγξακκα.
Απηή ε κέζνδνο πξνζθέξεηαη, γηαηί ν ρψξνο είλαη κηθξφο θαη ηα εθζέκαηα ιίγα.
Σπγρξφλσο ελδείθλπηαη, γηαηί νη καζεηέο – ηδηαίηεξα αλ έρνπλ θάλεη θάπνηεο
δξαζηεξηφηεηεο πξηλ έξζνπλ – ληψζνπλ ειεχζεξνη λα βξνπλ απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα
πνπ πξνυπήξραλ, εληππσζηάδνληαη απφ άγλσζηα θαη παξάμελα εθζέκαηα, επηιέγνπλ
φ,ηη ηνπο θάλεη εληχπσζε θαη αληαιιάζνπλ απνξίεο, απφςεηο ή θαη ζπλαηζζήκαηα κε
άιινπο ζπκκαζεηέο.
Ωζηφζν αλ ν εθπαηδεπηηθφο ληψζεη πην άλεηα θαη πην αζθαιήο κε ηελ γξακκηθή
μελάγεζε απφ ηνλ ίδην, θξαηψληαο ηελ καζεηηθή νκάδα ελσκέλε γχξσ ηνπ, κπνξεί λα
επηιέμεη απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ εθζεκάησλ.
7. Φύιια εξγαζίαο
Έλαο άιινο ηξφπνο γηα λα γίλεη ε πεξηήγεζε, ε παξαηήξεζε θαη ε αλαθάιπςε ησλ
εθζεκάησλ κέζα ζην κνπζείν είλαη νη καζεηέο λα έρνπλ ην θχιιν εξγαζίαο –
παξαηήξεζεο θαη κνιχβηα θαη θαζψο θηλνχληαη θαη πάιη ειεχζεξα ζην ρψξν
θαηαγξάθνπλ ηα ζηνηρεία πνπ απαηηεί ην θχιιν εξγαζίαο.
Τν θχιιν εξγαζίαο πνπ κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί κέζα ζην κνπζείν πεξηιακβάλεη
δξαζηεξηφηεηα αλαδήηεζεο εθζεκάησλ, ζχγθξηζεο ρξνλνινγίαο πξνέιεπζεο,
παξαηήξεζεο ιεπηνκεξεηψλ κηαο πξνζήθεο θαη ζηφρν έρεη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ
καζεηψλ, ηελ αχμεζε ηεο παξαηεξεηηθφηεηαο θαη ηεο εξεπλεηηθήο δηάζεζεο θαη ηελ
απνθφκηζε γλψζεσλ.
Σπκπιεξσκαηηθά νη καζεηέο, εθφζνλ είλαη ελεκεξσκέλνη θαη θαηάιιεια
εθνδηαζκέλνη, κπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλα έθζεκα θαη λα ην δσγξαθίζνπλ κέζα ζην
κνπζείν, παξαηεξψληαο ην θαιά.
8. ην αίζξην…
Δπεηδή ε μελάγεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ γίλεηαη ζε κηθξέο νκάδεο καζεηψλ
ζχκθσλα κε ηηο απνξίεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ρξήζηκν είλαη, πξηλ απνρσξήζεη ε
καζεηηθή νκάδα απφ ην κνπζείν, λα βξεζεί ζε νινκέιεηα, λα δεκηνπξγήζεη έλαλ θχθιν
θαη λα δηαηππψζεη εληππψζεηο, απφςεηο, ζθέςεηο, εξσηήζεηο, ζπλαηζζήκαηα.
Καηάιιεινο ρψξνο γηα απηή ηε δξαζηεξηφηεηα είλαη ην αίζξην, ζην θέληξν ηνπ
κνπζείνπ.
Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα βνεζήζεη λα γίλεη κηα δνκεκέλε ζπδήηεζε κε
ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο μεθηλψληαο πξψηα απφ ηηο εληππψζεηο θαη ηηο γλψκεο ησλ
καζεηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα κε εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
πξέπεη λα γλσξίδεη θαλείο γηα λα απνθσδηθνπνηήζεη ηα κπζηηθά ησλ απνιηζσκάησλ.
Τέινο κπνξεί λα γίλεη ζχλδεζε κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηελ απεηιή ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο θαη πνιιψλ άιισλ επηπηψζεσλ, γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ν καζεηήο
φηη αιιαγέο, θαηαζηξνθέο θαη εμαθαλίζεηο εηδψλ ζπλέβαηλαλ πάληα ζηνλ πιαλήηε,
αιιά κε ηελ παξέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ θαη εηδηθά ηελ βηνκεραληθή επνρή θαη κεηά, νη
αιιαγέο απηέο ζπκβαίλνπλ κε πνιχ ηαρχηεξνπο ξπζκνχο.

Μεηά ηελ επίζθεςε, επεμεξγαζία ζηελ ηάμε
Μεηά ηελ επίζθεςε, ζηελ ηάμε, ηελ ίδηα κέξα ή ηελ επφκελε κπνξνχλ λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο γηα λα πνιιαπιαζηαζηνχλ θαη λα
εκβαζχλνπλ νη γλψζεηο θαη νη κεηαγλψζεηο πνπ κπνξεί λα απνθηήζεη έλα άηνκν απφ
κηα επίζθεςε ζε έλα ρψξν φπσο ηα κνπζεία, νη αξραηνινγηθνί ρψξνη, νη εθζέζεηο, ε
θχζε θιπ.
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Αθφκα απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο, κέζα απφ ηνλ αλαζηνραζκφ, ηε ζπδήηεζε κε
άιινπο ζπκκαζεηέο θαη ηε κειέηε αλάινγνπ πιηθνχ ζρεηηθνχ κε ην πεξηερφκελν ηνπ
κνπζείνπ πνπ έρνπκε επηζθεθηεί, ζηεξηψλνπλ θαη κεηαζρεκαηίδνπλ ην βίσκα ζε
βησκαηηθή γλψζε, κεγηζηνπνηψληαο έηζη ηελ αμία ηεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο.
Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλνληαη νη παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο:
9. Απνηύπσζε επίζθεςεο ζε ραξηόλη
Οη καζεηέο θάζνληαη ζε νκάδεο ησλ 4-5 αηφκσλ. Σε θάζε νκάδα δίλεηαη έλα
ραξηφλη πεξίπνπ 50X35 cm (κηζφ θάλζνλ) ή θαη ραξηί ηνπ κέηξνπ πεξίπνπ ζε απηέο ηηο
δηαζηάζεηο θαη δεηνχκε λα απνηππψζνπλ ηελ επίζθεςε. Γειαδή λα ζρεδηάζνπλ
πεξίπνπ ην ρψξν, ηηο δηαδξνκέο πνπ έθαλαλ, θάπνηα βαζηθά εθζέκαηα, ηνπο εαπηνχο
ηνπο, ηηο εληππψζεηο ηνπο, ηα ζρφιηά ηνπο. Γηα λα γίλεη απηφ, βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη
ηα κέιε ησλ νκάδσλ, πξηλ μεθηλήζνπλ λα δσγξαθίδνπλ θαη λα γξάθνπλ, λα ζπδεηήζνπλ
ηη ζεσξνχλ ζπνπδαίν, ηη ζθέθηεθαλ θαη ηη έλησζαλ θαηά ηελ επίζθεςε θαη λα
ζρεδηάζνπλ πξφρεηξα πψο ζα γίλεη ε απνηχπσζε, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ θάπνηεο
γσλίεο ζην ραξηφλη πνπ λα είλαη άζρεηεο κεηαμχ ηνπο θαη ν θαζέλαο λα δσγξαθίδεη ην
δηθφ ηνπ θνκκάηη.
Αθνχ νινθιεξσζνχλ νη απνηππψζεηο, θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ζηηο άιιεο ηνλ
ηξφπν πνπ απνθάζηζαλ λα παξνπζηάζνπλ ην ρψξν, πνηα ζεκεία ζεψξεζαλ ζεκαληηθά
θαη γηαηί θαη νξηζκέλεο ζθέςεηο ηνπο. Τέινο ηα ραξηφληα αλαξηψληαη ζηελ αίζνπζα θαη
κέλνπλ εθεί φζν θξίλεηαη φηη έρνπλ θάπνην ελδηαθέξνλ ή κέρξη λα αληηθαηαζηαζνχλ
απφ λέεο εξγαζίεο.
Απηή ε δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία πεξηιακβάλεη αλαζηνραζκφ, αληαιιαγή απφςεσλ,
ζπλεξγαζία, παξαγσγή νκαδηθνχ έξγνπ θαη παξνπζίαζε είλαη ε θαηαιιειφηεξε γηα ηε
κεγηζηνπνίεζε ηνπ βηψκαηνο ηεο επίζθεςεο γηα ην θάζε άηνκν, αιιά θαη γηα ην ζχλνιν
κέζσ ηεο αληαιιαγήο γλψζεσλ, εληππψζεσλ, απφςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ.
10. Φύιια εξγαζίαο
Γηα εκπέδσζε ή θαη επεμεξγαζία πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ πξνηείλνπκε δχν
αθφκα θχιια εξγαζίαο, ηα νπνία κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ, αιιά
θαη ζηελ ηάμε κεηά ηελ επηζηξνθή. Τα θχιια εξγαζίαο κπνξεί λα γίλνπλ αηνκηθά ή
εηαηξηθά.
Σην πξψην απφ απηά επηρεηξείηαη ε επέθηαζε θαη ζχλδεζε ησλ γλψζεσλ πνπ
απνθηήζεθαλ ζην Μνπζείν κε άιινπο ηνκείο ελδηαθέξνληνο. Σηε δξαζηεξηφηεηα 1
παξνπζηάδεηαη κηα θσηνγξαθία απφ βξαρνγξαθίεο θαη νη καζεηέο πξέπεη λα
αλαθαιχςνπλ θαη λα νλνκάζνπλ απηά ηα δψα. Σηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα εμεγείηαη ν
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη επηζηήκνλεο νλνκαηίδνπλ ηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο θαη
δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα ζρεδηάζνπλ έλα θαληαζηηθφ δψν πνπ ζα ήζειαλ λα
αλαθαιχςνπλ θαη λα ηνπ δψζνπλ έλα φλνκα. Σην δεχηεξν θχιιν εξγαζίαο έρεη
ζρεδηαζηεί κηα άζθεζε αληηζηνίρεζεο πνπ ζηνρεχεη ζηε ρξήζε ησλ δεμηνηήησλ ηεο
παξαηήξεζεο θαη ηεο αλάθιεζεο.
11. Καηαζθεπή ειέθαληα
Πξνηείλνπκε κηα θαηαζθεπή ειέθαληα, σο ην αληηπξνζσπεπηηθφηεξν είδνο ηεο
επνρήο θαη ησλ επξεκάησλ ηνπ κνπζείν. Ζ θαηαζθεπή κπνξεί λα είλαη αηνκηθή ή
νκαδηθή. Μπνξεί επίζεο λα είλαη κε πνιιψλ εηδψλ πιηθά θαη ζε δηάθνξα κεγέζε. Απηφ
εμαξηάηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηελ καζεηηθή νκάδα, θαη κεηά απφ ζπδήηεζε ην
απνθαζίδνπλ απφ θνηλνχ.
Έηζη πξνηείλνπκε πειφ, γχςν, πιαζηειίλε, ραξηνπνιηφ, άρξεζηα αληηθείκελα απφ
αλαθχθισζε, φπσο κπνπθάιηα, θνπηηά αινπκηλίνπ, πιαζηηθά θαπάθηα, παλάθηα θιπ.,
θαη γηα θνιιάδ εθεκεξίδεο, πθάζκαηα θαη άιια κηθξναληηθείκελα.
12. Λνγνηερληθά απνζπάζκαηα
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Σηελ ηάμε κπνξνχκε λα επεμεξγαζηνχκε δχν βηβιία. Τν πξψην είλαη απφζπαζκα
απφ ην βηβιίν ηεο Κάζξηλ Λάζθη κε ηίηιν Έλα δνπδνχλη παξαπάλσ. Δπηιέμακε έλα
απφζπαζκα, φπνπ ν λεαξφο Γαξβίλνο βξίζθεη ηα πξψηα απνιηζψκαηα θαη αξρίδεη λα
πξνβιεκαηίδεηαη.
Τν δεχηεξν βηβιίν πνπ πξνηείλνπκε απεπζχλεηαη πεξηζζφηεξν ζε κηθξέο ηάμεηο.
Πξφθεηηαη γηα «Χξνλνηαμίδη ζηα ίρλε ειεθάλησλ» ηεο Μαξίαο Τδάγηα.
Δπίζεο κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ησλ παηδηθψλ βηβιίσλ ηεο Κφνπι, ην «καγηθφ
ζρνιηθφ», πνπ ζπλδπάδνπλ κπζνπιαζία, επηζηεκνληθή γλψζε θαη δηδαθηηθέο
πξνζεγγίζεηο.
13. Πξνβνιή ηαηλίαο
Ζ ηαηλία ICE AGE (Ζ επνρή ησλ παγεηψλσλ) αλαθέξεηαη ζηελ κεηαλάζηεπζε ησλ
εηδψλ εμαηηίαο ηνπ ςχρνπο. Δίλαη κηα επράξηζηε ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ πνπ ζα
βνεζήζεη ηνπο καζεηέο, εθηφο απφ ηε δηαζθέδαζε, λα θαηαλνήζνπλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο
κεηαλάζηεπζεο ησλ εηδψλ ζηνλ αγψλα ηνπο γηα επηβίσζε. Αμηνζεκείσην είλαη φηη φια
ηα δψα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ηαηλία δελ είλαη πιάζκαηα ηεο θαληαζίαο, αιιά
ππήξμαλ εθείλε ηελ επνρή θαη αξγφηεξα εμαθαλίζηεθαλ. Βεβαίσο ε ηαηλία κπνξεί λα
πξνβιεζεί θαη πξηλ απφ ηελ επίζθεςε ζην κνπζείν σο αθφξκεζε γηα ζπδήηεζε θαη
πξνβιεκαηηζκφ θαη αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ γηα ην ζέκα.
14. Δπηηξαπέδην παηρλίδη
Γηα πεξηζζφηεξε δηαζθέδαζε αιιά θαη εκπέδσζε ησλ γλψζεσλ, νη καζεηέο ζε
κηθξέο νκάδεο κπνξνχλ λα παίμνπλ έλα επηηξαπέδην παηρλίδη ζρεηηθφ κε ηε δεκηνπξγία
ηνπ πιαλήηε καο, ηελ εκθάληζε ηεο δσήο, ηηο αιιαγέο ζην ηνπίν θαη ην θιίκα θαη
θπζηθά ηελ αλάγθε ηεο επηβίσζεο. Παίδεηαη φπσο ην θηδάθη. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
ρξεηάδεηαη κφλν κηα έγρξσκε εθηχπσζε γηα φζεο νκάδεο καζεηψλ έρεη ην ηκήκα.

ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ
Τν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πξηλ παξνπζηαζηεί ζηνπο δαζθάινπο ηεο πεξηνρήο
εθαξκφζηεθε πηινηηθά ζε ηξία ηκήκαηα ηεο Γ΄ ηάμεο θαη έλα ηεο Ση΄ ησλ 2 νπ, 5νπ θαη
8νπ Γεκνηηθψλ Σρνιείσλ Πηνιεκαΐδαο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ νπνίσλ θαη
επραξηζηνχκε γηα ηε ζπλεξγαζία. Τφζν νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ε μελάγεζε ζην
Μνπζείν, φζν θαη νη δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζηελ ηάμε πξηλ θαη κεηά ηελ επίζθεςε
πινπνηήζεθαλ φπσο ζρεδηάζηεθαλ. Απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή δηαθαίλεηαη ε
θαηαιιειφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμε θαη
κεγαιχηεξνπο. Δπίζεο κεζνδνινγηθά νη νκαδηθέο θαη νη εηαηξηθέο εξγαζίεο
νινθιεξψζεθαλ, παξά ην γεγνλφο φηη θάπνηεο καζεηηθέο νκάδεο δελ είραλ εξγαζηεί
πνηέ ζε νκάδεο. Ωο πξνο ην ελδηαθέξνλ, ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ην γλσζηηθφ
απνηέιεζκα, νη εθπαηδεπηηθνί ηζρπξίζηεθαλ φηη ήηαλ πνιχ απμεκέλα ζε ζρέζε κε
πξνεγνχκελεο επηζθέςεηο ζε κνπζεία. Τέινο ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή αγσγή δελ
ήηαλ δπλαηφλ λα δνχκε απνηειέζκαηα, εθηφο απφ θάπνηεο πιεξνθνξίεο, γηαηί ε
πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο δελ εληαζζφηαλ ζε θάπνην
πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.
Αμηνζεκείσηε αθφκα είλαη ε εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία πνπ είρακε κε ην πξνζσπηθφ
ηνπ Ηζηνξηθνχ θαη Παιαηνληνινγηθνχ Μνπζείνπ Πηνιεκαΐδαο θαη ηνλ Γήκν Δνξδαίαο.
Τν ςεθηαθφ πιηθφ είλαη ζηε δηάζεζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζέινπλ λα
επηζθεθηνχλ ην Ηζηνξηθφ θαη Παιαηνληνινγηθφ Μνπζείν Πηνιεκαΐδαο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Άιθεζηηο, 1995. Μνπζεία θαη Σρνιεία, δεηλφζαπξνη θαη αγγεία. Αζήλα: Διιεληθά
Γξάκκαηα.

8

Βειηηδέινο Δ., Denk T., Gregor H.-J., Ησαθείκ Χ., Φέξκειε Γ., Κπξηαθίδεο Α.,
Βειηηδέινο Γ., Κσλζηαληφπνπινο Κ., Μπαραξίδεο Ν., Butzmann R., 2009. Μειέηε
δηακφξθσζεο θαη εμνπιηζκνχ εθζεζηαθνχ ρψξνπ ηνπ Παιαηνληνινγηθνχ θαη
Ηζηνξηθνχ Μνπζείνπ Πηνιεκαΐδαο. Αζήλα: Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην
Αζελψλ.
Γεσξγφπνπινο, Α., Τζαιίθε, Δ., 1993. Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Αζήλα:
Gutenberg.
Γθφιηα, Π., Επγνχξε, Δ., 2010. Τνπηθή Ηζηνξία θαη Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην
Γεκνηηθφ Σρνιείν: Ζ Γηδαθηηθή Αμηνπνίεζε ηνπ Ληκλαίνπ Οηθηζκνχ Γηζπειηνχ, ζην
5ν Σπλέδξην Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο «Τν Σηαπξνδξφκη ηεο Δθπαίδεπζεο γηα
ηελ
Αεηθφξν
Αλάπηπμε».
Ησάλληλα:
Αλαζχξζεθε
απφ
http://kpekastor.kas.sch.gr/peekpe/proceedings/synedria_11_did_prot/Golia_Zigouri.pdf ζηηο
26/8/2012
Γάιθνο, Γ., 2002. Ζ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο κνπζεηνπαηδαγσγηθψλ πξνγξακκάησλ γηα
ηελ πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζην (επηκ. Κφθθηλνο,
Γ. & Αιεμάθε Δ.) Γηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο ζηε κνπζεηαθή αγσγή. Αζήλα:
Μεηαίρκην.
Γεκνπνχινπ, Μ., Μπακπίια, Δ., Φξαληδή, Α., Χαηδεκηραήι, Μ., 2003. Δμεξπλψ ηελ
πφιε κνπ. Καιεηδνζθφπην.
Εαθεηξάθε, Α., 2002. Αξρέο, κέζνδνη θαη ηερληθέο νξγάλσζεο εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ ζηα κνπζεία, ζην Οη Γηαζηάζεηο ησλ Πνιηηηζηηθψλ Φαηλνκέλσλ,
Πνιηηηζκφο θαη Δθπαίδεπζε, ηφκνο Γ. Πάηξα: Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην.
Κφνπι, Τ., 1995. Τν καγηθφ ζρνιηθφ, ηαμίδη ζηελ επνρή ησλ δεηλνζαχξσλ. Αζήλα:
Κέδξνο.
Κφνπι, Τ., 1996. Τν καγηθφ ζρνιηθφ, ηαμίδη ζην θέληξν ηεο Γεο. Αζήλα: Κέδξνο.
Λάζθη, Κ., 2009. Έλα δνπδνχλη παξαπάλσ, ε δσή θαη νη πεξηπέηεηεο ηνπ Γαξβίλνπ.
Αζήλα: Μεηαίρκην.
Λενληζίλεο, Γ., 1999. Ηζηνξία – πεξηβάιινλ θαη ε δηδαθηηθή ηνπο. Αζήλα: Απηνέθδνζε
Μαηζαγγνχξαο, Ζ., 2003. Ζ δηαζεκαηηθφηεηα ζηε ζρνιηθή γλψζε. Αζήλα: Γξεγφξεο.
Μπακπνχλεο, Χ., 2002. Οξπθηνινγηθφ Μνπζείν Λαπξίνπ θαη ε αμηνπνίεζή ηνπ γηα ηε
δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζην (επηκ.
Κφθθηλνο, Γ. & Αιεμάθε Δ.) Γηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο ζηε κνπζεηαθή αγσγή.
Αζήλα: Μεηαίρκην.
Σθαλαβή – Τζακνχθνπ, Κ., 2004. Πεξηβάιινλ θαη θνηλσλία. Αζήλα: Καιεηδνζθφπην
Τδάγηα, Μ., 2010. Χξνλνηαμίδη ζηα ίρλε ησλ ειεθάλησλ. Θεζζαινλίθε: Θεξκατθφο.
Τδηαθέξε Σ., 2005. Τν Σχγρξνλν Μνπζείν ζηελ Διιεληθή Δθπαίδεπζε κέζα απφ ην
παξάδεηγκα ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ. Θεζζαινλίθε: Αδειθνί Κπξηαθίδε.
Χαιθηά, Α., 2002. Έλα βήκα πην θνληά ζην Μνπζείν – Σρεδηάδνπκε έλα θχιιν
εξγαζίαο θαη νξγαλψλνπκε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζε κνπζείν, ζην (επηκ.
Κφθθηλνο, Γ. & Αιεμάθε Δ.) Γηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο ζηε κνπζεηαθή αγσγή.
Αζήλα: Μεηαίρκην.

9

