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1. Σίηλορ ζεναπίος 

« Οξγάλσζε Δθπαηδεπηηθήο Δπίζθεςεο ζηελ Καζηξνπνιηηεία ηνπ Μπζηξά» 

2.  Γνωζηικό Ανηικείμενο 

Αηζζεηηθή Αγσγή Γ΄  Δηδηθόηεηαο Β. Βξεθνλεπηνθόκνπ ΔΠΑΛ. «Ο  θόζκνο ηνπ 

Μνπζείνπ» (1.2 & 2.2  ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ) 

3. Σάξη 

 Γ΄ ΔΠΑΛ - Δηδηθόηεηα: Β. Βξεθνλεπηνθόκσλ 

4. Γιάπκεια 

Η δηδαθηηθή παξέκβαζε πξνβιέπεηαη λα δηαξθέζεη 2 δηδαθηηθέο ώξεο. 

5. Γιδακηικοί ζηόσοι 

Να θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα «κνπζείν» θαη ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ. 

Να έξζεη ζε επαθή κε δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη ηόπνπο, έξγα ηέρλεο, 

αληηθεηκέλσλ θαζεκεξηλήο δσήο θαη έθθξαζεο. 

Να δηακνξθώζεη θώδηθα ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε. 

Να εμνηθεησζεί κε ηνλ ρώξν επίζθεςεο, ηελ ηζηνξία ηνπ, ηα κνπζεία ηνπ,  ηελ 

αξρηηεθηνληθή, ηνλ πνιηηηζκό ηνπ. 

Να αμηνπνηήζεη ηε ρξήζε ηνπ Η/Τ  σο εξγαιείν γηα άληιεζε θαη επεμεξγαζία 

πιεξνθνξηώλ. 

Να δηαρεηξηζηεί ζπγθεθξηκέλα ινγηζκηθά ηα νπνία ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα 

νξγαλώζεη, λα επαιεζεύζεη θαη λα  εκπεδώζεη ηε λέα γλώζε. 

Να εμαζθεζεί ζηελ νξγάλσζε θαη ηνλ  ζρεδηαζκό κηαο εθπαηδεπηηθήο 

επίζθεςεο θαη πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηα παηδηά ηεο 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο. 

Να  ζπλεξγαζηεί θαη λα αληαιιάμεη απόςεηο πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζε 

θνηλά παξαδεθηά ζπκπεξάζκαηα. 



Να απνθηήζεη απηνπεπνίζεζε θαη απηνεθηίκεζε κέζα από ζπλεξγαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο. 

6. ςνοπηική πεπιγπαθή 

Σν κάζεκα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο πνπ δηαζέηεη 

ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο.  

1. Αξρηθά νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ δύν αηόκσλ αλά 

ππνινγηζηή. ηε ζπλέρεηα ν εθπαηδεπηηθόο θαιεί  ηνπο καζεηέο λα 

επηζθεθηνύλ ην e-book ηνπ καζήκαηόο ηνπο «Μέζνδνη Γεκηνπξγηθήο 

Απαζρόιεζεο – Αηζζεηηθή Αγσγή – Ο θόζκνο ηνπ Μνπζείνπ-  

Κεθάιαην 1 

http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSEPAL-B  

Σνπο δεηείηαη λα δηαβάζνπλ ηελ  Δλόηεηα 1.1 θαη 1.2 ζεκεηώλνληαο ηηο ιέμεηο 

θιεηδηά πνπ απηνί ζεσξνύλ ζεκαληηθέο. Αθνινπζεί ζπδήηεζε δηαζαθήληζεο 

ηεο έλλνηαο ηνπ Μνπζείνπ θαη ησλ ζηόρσλ ηνπ.  

2. Δπίζεο ζηνλ παξαθάησ ζύλδεζκν  πεξηεγνύληαη ζηνπο ρώξνπο, ηα 

κλεκεία, ην αξραηνινγηθό κνπζείν ηνπ Μπζηξά θαη δηαβάδνπλ γηα ηελ 

ηζηνξία ηνπ  

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh3540.jsp?obj_id=2397 

ηε θάζε απηή επηηπγράλεηαη θαη αμηνπνηείηαη ε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνύ 

βηβιίνπ θαη ελόο ζπλδέζκνπ πνπ ηνπο παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

θαη εηθόλεο, ηα νπνία δίλνπλ ην έλαπζκα ζηνπο καζεηέο γηα πεξαηηέξσ 

αλαδεηήζεηο ζην δηαδίθηπν.  

3. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο ζα παξαθνινπζήζνπλ κηα δηαδξαζηηθή 

πξνζνκνίσζε κε ζέκα «Η ΚΑΣΡΟΠΟΛΙΣΔΙΑ ΣΟΤ ΜΤΣΡΑ» από ην 

Φσηόδεληξν http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-

8521-9120 θαη ζα κειεηήζνπλ: 

Α) Σν ηνπνγξαθηθό ηνπ Μπζηξά, ηηο νρπξώζεηο ηνπ, ηα κνλνπάηηα, ηνλ 

θαηνηθεκέλν ρώξν, ηα θηίζκαηα θαη ηα ζεκαληηθά θηίξηα πνπ ππήξραλ.  

ε απηή ηε θάζε νη καζεηέο θαινύληαη λα εμεξεπλήζνπλ όια ηα ζεκαληηθά 

θηίξηα παηώληαο πάλσ ηνπο γηα λα πάξνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα δνπλ ηηο 

εηθόλεο γηα ην θαζέλα μερσξηζηά. 

Β) Σα ηνπνγξαθηθά ηεο Αθξόπνιεο, ησλ παιαηηώλ θαη ηεο Μνλήο Βξνληνρίνπ. 

ε απηή ηε θάζε επίζεο νη καζεηέο θαινύληαη λα εμεξεπλήζνπλ ηελ Αθξόπνιε 

ηα παιάηηα θαη ηε Μνλή Βξνληνρίνπ, λα παξαηεξήζνπλ ηε δνκή ηνπο, λα δνπλ 

όια ηα κέξε από ηα νπνία απνηεινύληαη θαη λα πάξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην 

θαζέλα μερσξηζηά. 

http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSEPAL-B
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh3540.jsp?obj_id=2397
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-9120
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-9120


4. Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε 4 νκάδεο ησλ 4 αηόκσλ:  

Α) Η πξώηε νκάδα ζα ζρεδηάζεη έλα πξόγξακκα επίζθεςεο ζηνλ ρώξν ηνπ 

Μπζηξά θαη ζα επηιέμεη από ην Σνπνγξαθηθό ηνπ Μπζηξά, πνηα από ηα 

ζεκαληηθόηεξα θηίξηα ζα επηζθεθηεί παξνπζηάδνληαο ζηηο άιιεο νκάδεο θαη 

ηνπο ιόγνπο πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζε απηή ηελ επηινγή. 

Β) Η δεύηεξε νκάδα ζα ζρεδηάζεη έλα πξόγξακκα επίζθεςεο ζηνλ ρώξν ηεο 

Αθξόπνιεο, ησλ Παιαηηώλ θαη ηεο Μνλήο Βξνληνρίνπ παξνπζηάδνληαο ζηηο 

άιιεο νκάδεο επηπιένλ  ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζα αληιήζεη από ην 

δηαδίθηπν. 

http://www.exploresparta.gr/tourism/acropoli-spartis/ 

http://www.ime.gr/choros/mystras/gr/E/15E/15E20.html 

http://www.religiousgreece.gr/peloponnese/-

/asset_publisher/J4zsS00HlAz5/content/mone-brontochiou-agioi-theodoroi-

kai-odegetria-mystra 

Γ) Η Σξίηε νκάδα ζα θαηαγξάςεη α) ηα απαξαίηεηα πιηθά πνπ ζα πάξνπλ καδί 

ηνπο ζ’ απηή ηελ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε θαζώο θαη  β) ηηο εξσηήζεηο – 

απνξίεο πνπ ηνπο δεκηνπξγήζεθαλ κέζα από απηή ηελ αλαδήηεζε θαη 

επηζπκνύλ λα ππνβάιινπλ ζηνπο εηδηθνύο – μελαγνύο – 

Μνπζεηνπαηδαγσγνύο. 

Γ) Η ηέηαξηε νκάδα ζα δεκηνπξγήζεη έλα power point  κε ζέκα 

«Γξαζηεξηόηεηεο Μνπζεηαθήο Αγσγήο γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαηά 

ηελ επίζθεςε ζηελ Καζηξνπνιηηεία ηνπ Μπζηξά»  θαη ζα ην παξνπζηάζεη ζηηο 

ππόινηπεο νκάδεο. 

     7. Δπέκηαζη – Γιαζύνδεζη με άλλα μαθήμαηα 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί: 

ηο μάθημα ηηρ Ιζηοπίαρ, όπνπ νη καζεηέο κπνξνύλ λα κειεηήζνπλ ηελ 

Βπδαληηλή ηζηνξία ηνπ ηόπνπ, ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε, ηελ θαζεκεξηλή δσή, 

ηελ πνιηηηθή νξγάλσζε θαη δηνίθεζε. 

ηο μάθημα ηηρ Γλώζζαρ, όπνπ νη καζεηέο κπνξνύλ λα κειεηήζνπλ θείκελα 

ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπ ηόπνπ θαη ηεο Βπδαληηλήο πεξηόδνπ θαη λα γξάςνπλ 

δηθέο ηνπο ηζηνξίεο. 

ηο μάθημα ηων Θπηζκεςηικών όπνπ νη καζεηέο κπνξνύλ λα κειεηήζνπλ 

ηηο Βπδαληηλέο εθθιεζίεο ηνπ Μπζηξά. 

ηο μάθημα ηηρ Γεωγπαθίαρ όπνπ νη καζεηέο κπνξνύλ λα κειεηήζνπλ ηνλ 

Μπζηξά,  ζηνπο ράξηεο θαηά ηε Βπδαληηλή πεξίνδν θαη ζηε ζεκεξηλή επνρή. 

http://www.exploresparta.gr/tourism/acropoli-spartis/
http://www.ime.gr/choros/mystras/gr/E/15E/15E20.html
http://www.religiousgreece.gr/peloponnese/-/asset_publisher/J4zsS00HlAz5/content/mone-brontochiou-agioi-theodoroi-kai-odegetria-mystra
http://www.religiousgreece.gr/peloponnese/-/asset_publisher/J4zsS00HlAz5/content/mone-brontochiou-agioi-theodoroi-kai-odegetria-mystra
http://www.religiousgreece.gr/peloponnese/-/asset_publisher/J4zsS00HlAz5/content/mone-brontochiou-agioi-theodoroi-kai-odegetria-mystra


8. Αναηποθοδόηηζη μαθηηών 

Θεσξείηαη όηη ε ελαζρόιεζε ζαο κε ηνπο Η/Τ θαη ε αλαδήηεζε ζε δηάθνξεο 

πεγέο θαζώο θαη ε ρξήζε ηεο Πξνζνκνίσζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

Μαζήκαηνο, ήηαλ ελδηαθέξνπζα θαη πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθή όζνλ 

αθνξά ηηο γλώζεηο πνπ θαηαθηήζαηε; 

Πνηα πξνβιήκαηα ζπλαληήζαηε θαηά ηε ζπλεξγαζίαο ζαο κε ηνπο άιινπο 

καζεηέο ζηηο νκάδεο ζαο; 

Θεσξείηαη όηη είλαη ζεκαληηθό λα εκπιέθνληαη νη καζεηέο ζηελ νξγάλσζε θαη 

ην ζρεδηαζκό κηαο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο πνπ δηνξγαλώλεηαη ζην ζρνιείν; 

9. Αναζηοσαζμόρ εκπαιδεςηικού 

Δίλαη βνεζεηηθή ε ρξήζε ηεο Πξνζνκνίσζεο από ηνπο καζεηέο ζηελ ηάμε θαη 

επηθέξεη θαιύηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαηά ηε αλάπηπμε ηεο 

δηδαζθαιίαο ελόο καζήκαηνο;  

Ση πξνβιήκαηα ζπλαληήζαηε θαη ηη αιιαγέο ζα επηιέγαηε λα θάλεηε ζε 

επαλάιεςε ηεο  ρξήζεο - εθαξκνγήο ηεο Πξνζνκνίσζεο ζηα καζήκαηα ζαο; 

Θεσξείηαη όηη είλαη ζεκαληηθόηεξν νη καζεηέο λα δνπιεύνπλ ζε νκάδεο ζηα 

πιαίζηα όισλ ησλ καζεκάησλ ζαο ή  θάπνησλ από απηώλ θαη γηαηί; 

Δίλαη ζεκαληηθό γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό, ε εκπινθή ηνπ καζεηή ζε όιε ηε 

δηαδηθαζία νξγάλσζεο θαη ζρεδηαζκνύ κηαο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο ζην 

ζρνιείν; 

10.  Φύλλα επγαζίαρ 

Σα θύιια εξγαζίαο πεξηιακβάλνπλ ηηο νδεγίεο πξνο ηνπο καζεηέο θαη ηηο 

καζήηξηεο  

Πξόζζεηα ζηνηρεία (αλ ππάξρνπλ).  

Γελ ππάξρνπλ 

 


