
«Εκφάνσεις Μουσειοπαιδαγωγικής στο 
Γυμνάσιο: Ελληνικά Ψηφιακά 
Μουσεία» 

Δύο θέματα από τα εφετινά εκπαιδευτικά 
πολιτιστικά προγράμματα  που 
πραγματοποιούνται  στο 3ο Γυμνάσιο 
Τρικάλων περιστρέφονται γύρω  από τα 
μουσεία, την εκπαίδευση και  την 
σύγχρονη κοινωνία και σκοπός  τους  
είναι η εξοικείωση με μεθόδους  και 
τεχνικές που αφορούν το σχεδιασμό και 
την υλοποίηση μουσειακών  
εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
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«Η περιήγηση ως μέσο μάθησης: από το διαδίκτυο 
στη βιωμένη ταξιδιωτική εμπειρία»

Ψυχή των προγραμμάτων  κατά τις  προκαταρκτικές 
διαδικασίες,   το σχεδιασμό  και κατά το συντονισμό 
των εκπαιδευτικών  ομάδων είναι  οι  δραστήριοι 
εκπαιδευτικοί του 3ου Γυμνασίου Τρικάλων 
φιλόλογος-ιστορικός και Δ/ντρια του 3ου 
Γυμνασίου  κ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, η 
καθηγήτρια Πληροφορικής και Μαθηματικός 
κ. Καλλιόπη Μαγαλιού, η Φυσικός 
Μαυρομμάτη  Ειρήνη, η Φιλόλογος κ. 
Ευαγγελία Μπανάσιου,  ο Μαθηματικός  
Χαράλαμπος Τσαγκαδόπουλος  και η 
Μαθηματικός  κ. Καλλιόπη Μπλούνα. 
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Με τα καινοτόμα προγράμματα σχολικών 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων  
προωθείται, μέσα από εκπαιδευτικές 
συναντήσεις,  η αλληλογνωριμία, η  
ανταλλαγή ιδεών και απόψεων, η 
επικοινωνία ανάμεσα σε μέλη  της 
σχολικής  εκπαιδευτικής  κοινότητας. Με 
τον τρόπο αυτό πραγματοποιείται,  
επίσης, φυσικά και αβίαστα, η ευτυχής 
εκείνη «μετάγγιση» νοοτροπιών, 
γνώσεων, στάσεων, η οποία είναι 
απαραίτητη, προκειμένου το άνοιγμα  των 
οριζόντων στην εκπαίδευση, μέσα από τη 
διαθεματικότητα και  τη 
διαπολιτισμικότητα, να φέρει τον  
πολυπόθητο αέρα ανανέωσης σε 
εκπαιδευτικές μεθόδους και πρακτικές. 

Συντονίστρια: Ηλιάδη 
Αμαλία ΠΕ02, 
Διευθύντρια 3ου 
Γυμνασίου Τρικάλων 
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Βαλαωρίτου  33  - 42100  ΤΡΙΚΑΛΑ                          
Τηλέφ. :  24310-28697
Πληροφορίες: Αμαλία Ηλιάδη
Fax      :  24310-28618
Ε- mail  :  mail@3gym-trikal.tri.sch.gr
http://3gym-trikal.tri.sch.gr 
Πολιτιστικό Πρόγραμμα: 
«Εκφάνσεις Μουσειοπαιδαγωγικής στο Γυμνάσιο: 
Ελληνικά Ψηφιακά Μουσεία» (Συντονίστρια: Ηλιάδη 
Αμαλία ΠΕ02, Διευθύντρια 3ου Γυμνασίου Τρικάλων, 
υπεύθυνοι καθηγητές: Μαγαλιού Καλλιόπη ΠΕ19, 
Μαυρομμάτη Ειρήνη ΠΕ04, Τσαγκαδόπουλος 
Χαράλαμπος ΠΕ03)
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Κατάλογος  με το ονοματεπώνυμο των μαθητών της ομάδας, την τάξη και το τμήμα 
τους:
1.Νταούλας Στάθης Β3
2.Καραμπίνας Παντελής Β3
3.Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα Γ3
4.Τσιάντα Ελένη Γ3
5.Τέγος Αλέξανδρος Γ2
6. Σιάγκα Βαρβάρα-Χριστίνα Γ2
7.Σδόγκος Ηλίας Γ2
8.Παράσχη Δήμητρα Γ2
9.Χατζηγάκης Χρήστος Γ3
10.Κόκκα Ευαγγελίνα Γ1
11. Τσαγκαδόπουλος Αθανάσιος Γ2
12.Μπλαντή Νικολέττα Β2
13.Τσιρογιάννης Γρηγόριος Γ3
14. Αυγέρη Μαρία Γ1
15.Κιώρη Έλενα Γ3
16.Κωνσταντάκου Σωτηρία Β2
17.Κουγιούτα Ναυσικά Β2
18.Μάνου Σωτηρία Β3
19.Κυριάκου Στεφανία Β2
20.Τασίκα Σταυριανή Γ2
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Βαλαωρίτου  33  - 42100  ΤΡΙΚΑΛΑ                          
Τηλέφ. :  24310-28697
Πληροφορίες: Αμαλία Ηλιάδη
Fax      :  24310-28618
Ε- mail  :  mail@3gym-trikal.tri.sch.gr
http://3gym-trikal.tri.sch.gr 
Πολιτιστικό Πρόγραμμα: 
 «Η περιήγηση ως μέσο μάθησης: από το διαδίκτυο στη βιωμένη ταξιδιωτική εμπειρία» (Συντονίστρια: Μπανάσιου 
Ευαγγελία ΠΕ02, Υπεύθυνοι καθηγητές: Ηλιάδη Αμαλία ΠΕ02, Διευθύντρια 3ου Γυμνασίου Τρικάλων, Μπλούνα 
Καλλιόπη ΠΕ03, Ψάλλα Αθανασία ΠΕ07)

Κατάλογος  με το ονοματεπώνυμο των μαθητών της ομάδας, την τάξη και το τμήμα τους:
1.Αδάμου Αθανασία Β1
2.Κουτή Αικατερίνη Β2
3.Τσουρβάκα Έλλη Γ3

4.Πουλιανίτη Ελευθερία Γ2
5.Παπαβασιλείου Ευθυμία Γ2

6.Παπαστάθης Κωνσταντίνος Γ2
7.Ρουστάνης Ιωάννης Γ2
8.Πούλιος Βασίλειος Γ2

9.Ανδρεανίδη Ελισσάβετ Γ1
10.Γκέκα Αλεξάνδρα Γ1
11.Πολύζου Βασιλική Γ3

12.Τριανταφύλλου Ιωάννης Γ2
13.Μπαταγιάννη Μαρία-Κωνσταντίνα Β2

14.Αρσένη Βασιλίνα Β1
15.Κοκκώνης Χρήστος Β2

16.Λάζου Βασιλική Β2
17.Γιώτας Ηλίας Β1

18.Αρβανίτη Αθανασία Β1
19.Βενέτη Ευαγγελία Β1

20.Γιαννάκας Σωτήριος Β3
21.Πουμάνα Μάρθα Β4

22.Γεωργολιού Ειρήνη Β1
23.Γκάγκα Μαργαρίτα Γ1
24.Λέγκας Σωτήριος Γ3
25.Πάνου Πηνελόπη Γ2
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Γκάγκα Μαργαρίτα 
Πάνου Πηνελόπη 

Παπαβασιλείου Ευθυμία 

Παρουσιάσεις- δημιουργίες μαθητών Σχολικού Έτους 2014-2015(στο πλαίσιο 
καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος για τα Μουσεία στο Διαδίκτυο)

(υπεύθυνη: Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, Δ/ντρια 3ου Γυμνασίου 
Τρικάλων

13ο Γυμνάσιο Τρικάλων
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Ψηφιακά Μουσεία
Εργασία των μαθητριών:

Αυγέρη Μαρία
Γκέκα Αλεξάνδρα

Τάξη:Γ1’
Έτος: 2014-15

Κείμενα-γραπτές δημιουργίες μαθητών Σχολικού Έτους 2014-2015(στο πλαίσιο καινοτόμου 
εκπαιδευτικού προγράμματος για τα Μουσεία στο Διαδίκτυο-Ψηφιακά Μουσεία)

(συντονίστρια-υπεύθυνη: Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, Δ/ντρια 3ου Γυμνασίου 
Τρικάλων)

13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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Κείμενα-γραπτές δημιουργίες μαθητών Σχολικού Έτους 2014-2015(στο 
πλαίσιο καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος για τα Μουσεία στο 

Διαδίκτυο)
«Εκφάνσεις Μουσειοπαιδαγωγικής στο Γυμνάσιο: Ελληνικά Ψηφιακά 

Μουσεία» (Συντονίστρια: Ηλιάδη Αμαλία ΠΕ02, Διευθύντρια 3ου Γυμνασίου 
Τρικάλων )

13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ



Αμαλία Κ. Ηλιάδη

16

Χρήστος Χατζηγάκης
Βασίλης Πούλιος
Έλλη Τσουρβάκα
Έλλη Πουλιανίτη

Τάξεις: Γ2,Γ3

Εργασίες-Δημιουργίες μαθητών Σχολικού Έτους 2014-2015(στο πλαίσιο 
καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος για τα Μουσεία στο Διαδίκτυο)

«Εκφάνσεις Μουσειοπαιδαγωγικής στο Γυμνάσιο: Ελληνικά Ψηφιακά Μουσεία» 
(Συντονίστρια: Ηλιάδη Αμαλία ΠΕ02, Διευθύντρια 3ου Γυμνασίου Τρικάλων )

13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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Έλλη Τσουρβάκα
Χρήστος Χατζηγάκης

Εργασίες-Δημιουργίες μαθητών Σχολικού Έτους 2014-
2015(στο πλαίσιο καινοτόμου εκπαιδευτικού 

προγράμματος για τα Μουσεία στο Διαδίκτυο)
«Εκφάνσεις Μουσειοπαιδαγωγικής στο Γυμνάσιο: 

Ελληνικά Ψηφιακά Μουσεία» (Συντονίστρια: Ηλιάδη 
Αμαλία ΠΕ02, Διευθύντρια 3ου Γυμνασίου Τρικάλων )

13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος -ιστορικός 1

«Ελλάδα: Χώρα των μουσείων, τόπων ανάδειξης της ιστορικής και 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς»

στο πλαίσιο Εκπαιδευτικού προγράμματος  
πολιτισμού με  συντονίστρια την : Αμαλία 
Κ. Ηλιάδη, φιλόλογο-ιστορικό, Δ/ντρια 
3ου Γυμνασίου Τρικάλων
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1.Η ενασχόληση με το μουσειακό μας πολιτισμό ως 
δημιουργική και κριτική δραστηριότητα.

2.Η γραφή ως προσωπική αφήγηση, κατάθεση απόψεων

3.Προσέγγιση της Ιστορίας μέσα από τα μουσειακά εκθέματα.

4.Η επίσκεψη στα συμβατικά και ψηφιακά μουσεία ως μέσο 
κατανόησης και εμβάθυνσης του ανθρώπινου πολιτισμού, ως 
εργαλείο συνειδητοποίησης και επεξεργασίας εσωτερικών 
και εξωτερικών δεδομένων. 

Α)Δημιουργική προσέγγιση και, κατ΄επέκταση,   επεξεργασία μουσειακών 
δεδομένων της  Ελλάδας, ως μέσων συνειδητοποίησης της εθνικής 
ταυτότητας του εφήβου.

Β)Γνώση της Τοπικής και ευρύτερης ιστορίας της Ελλάδος, μέσα από την 
αβίαστη απόλαυση των ιστοσελίδων των μουσείων και των εκθεμάτων των 
ψηφιακών μουσείων με ιστορικό υπόβαθρο.

Γ)Βιωματική διαπίστωση των τρόπων με τους οποίους ο άνθρωπος είναι, 
ταυτόχρονα, θύτης και θύμα στην ιστορία, πομπός και δέκτης μηνυμάτων 
στην κοινωνική του ζωή, υποκείμενο και αντικείμενο της ιστορικής του 
εξέλιξης. 

1.Επισκέψεις στις ιστοσελίδες των μουσείων, 
δημιουργία αυτοσχέδιων κειμένων: Γραφή: 
περιγραφή, αφήγηση, κατάθεση εντυπώσεων.
2.Συλλογή εικονογραφικού υλικού-φωτογραφιών 
που σχετίζονται με τα εκθέματα των ελληνικών 
μουσείων, φωτογραφίες, σκίτσα.
3. Προβολές και Συζήτηση  στην ολομέλεια της ομάδας, 
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου. 

1.Λογοτεχνία-Έκθεση Ιδεών 
2.Τοπική και Γενική Ιστορία
3.Πολιτική και Κοινωνική Αγωγή
4.Εικαστικά: Φωτογραφία, Ζωγραφική 

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διερεύνηση θέματος: βιβλιογραφική έρευνα για τα ελληνικά ψηφιακά  μουσεία, το είδος των εκθεμάτων τους, τους βασικούς πυλώνες  των ιστοσελίδων τους, τις εποχές στις οποίες εκτυλίσσεται  η «δράση» των εκθεμάτων με ιστορικό 

υπόβαθρο.

Συλλογή εικονογραφικού υλικού: φωτογραφίες, πίνακες. Προβολή και σχολιασμός του εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή παρουσιάσεων (ppt)-Συσχέτιση Αρχαιολογίας-Ιστορίας, σύνδεση εκθεμάτων-ιστορικών περιόδων-εποχών, 

διαγραφή υποθέσεων που ενδεχομένως προκύπτουν από την παρατήρηση και μελέτη διαφόρων ευρημάτων-μουσειακών εκθεμάτων.

Επεξεργασία: δημιουργική ανάγνωση και γραφή κειμένων. Συνεργασία με τη συντονίστρια και τους υπεύθυνους καθηγητές και επισκέψεις σε Μουσεία και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη για αποδελτίωση σχετικών παραθεμάτων.

Κατανομή ρόλων σε ενδεχόμενες δραματοποιήσεις χαρακτηριστικών ιστορικών σκηνών.

Υλοποίηση Δράσεων και εκπαιδευτικών επισκέψεων: καταγραφή εντυπώσεων και εμπειριών με εργαλείο τη γραφή, όπως προκύπτει από τη δημιουργική ανάγνωση. Συζήτηση στην ολομέλεια - προετοιμασία και  συντονισμός για την τελική 

παρουσίαση. 

Συνάντηση –συζήτηση στηνολομέλεια. Τελική παρουσίαση του Πολιτιστικού Προγράμματος  στη σχολική κοινότητα  και δημοσίευση του αποτελέσματος-προϊόντος» στον τοπικό τύπο με ανάρτηση και στην ιστοσελίδα του σχολείου.
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Κείμενα-γραπτές δημιουργίες μαθητών Σχολικού Έτους 2014-2015(στο 
πλαίσιο καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος για τα Μουσεία στο 
Διαδίκτυο)
(υπεύθυνη: Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, Δ/ντρια 3ου 
Γυμνασίου Τρικάλων
ΣΔΟΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Γ1 Τάξη  3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ
Ο αρχαιοελληνικός όρος «μουσείον σήμαινε το τέμενος που ήταν 
αφιερωμένο στις Μούσες ,κόρες του Δία και στις τέχνες που αυτές 
αντιπροσώπευαν, προσέλαβε δε ποικίλες σημασίες ανά τους αιώνες. Σήμερα 
για τη χώρα μας: «ως μουσείο νοείται ο οργανισμός μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα ,με ή χωρίς ίδια νομική προσωπικότητα που αποκτά, δέχεται, 
φυλάσσει, συντηρεί , καταγράφει, τεκμηριώνει, ερευνά, ερμηνεύει και κυρίως 
εκθέτει και προβάλλει στο κοινό συλλογές αρχαιολογικών , καλλιτεχνικών, 
εθνολογικών ή άλλων υλικών μαρτυριών του ανθρώπου με σκοπό τη μελέτη, 
την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία». (ΦΕΚ 153/2862002).
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Η επίσκεψη στο μουσείο δημιουργεί μια σειρά προσδοκιών. Η 
πρόσβαση στη γνώση, η εκπαίδευση, η ευχαρίστηση, ο θαυμασμός,  η 
αναγνώριση της αξίας του πραγματικού και του μοναδικού είναι μερικές 
από αυτές. Υπάρχουν εντούτοις  ομάδες ατόμων που δεν επισκέπτονται 
τα μουσεία. Αυτοί είναι μεταξύ άλλων άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, από 
διαφορετικό πολιτιστικό και κοινωνικό υπόβαθρο, έφηβοι και 
ηλικιωμένοι. Έτσι είναι απαραίτητο για το μουσείο να αναζητήσει 
διόδους επικοινωνίας και ανάπτυξης σχέσεων με αυτούς τους 
ανθρώπους και να γίνει ένα «ανοιχτό» μουσείο που να απευθύνεται σε 
ολόκληρη την κοινωνία. Το διαδίκτυο και ιδιαίτερα η ψηφιακή τεχνολογία 
είναι εκείνα τα μέσα που παρέχουν αυτές τις διόδους επικοινωνίας διότι 
προσφέρουν νέες δυνατότητες προβολής των δραστηριοτήτων του 
μουσείου και βοηθούν στην προσέλκυση νέου κοινού. Η εξέλιξη λοιπόν 
του μουσείου σε «ψηφιακό» ή «ηλεκτρονικό» ή «εικονικό», όροι που 
έχουν την ίδια σημασία, ήταν απαραίτητη ώστε να γίνει κατανοητή η 
χρησιμότητα της ιστορικής και αρχαιολογικής επιστήμης.
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Το μουσείο πλέον δεν είναι ένας χώρος όπου εκτίθενται  έργα 
τέχνης αυτόνομα και ανεξάρτητα από τα συμφραζόμενα της 
εποχής τους, όπως ήταν για πολλούς αιώνες στο παρελθόν. 
Ούτε μπορεί να αποτελεί μια στείρα παράθεση εκθεμάτων 
αποκομμένων από την προβολή τους στο παρόν .Σε μια 
κοινωνία ψηφιακής πληροφόρησης οφείλει να είναι μια 
δεξαμενή γνώσεων διαρκώς εμπλουτιζόμενη 
προσαρμοσμένη στα νέα συστήματα για αμεσότερη 
πρόσβαση και επικοινωνία.
Το ψηφιακό Μουσείο δεν αποτελεί ανταγωνιστή ή κίνδυνο για 
το πραγματικό μουσείο καθώς, εξαιτίας της ψηφιακής φύσης 
του , δεν μπορεί να προσφέρει πραγματικά αντικείμενα στους 
επισκέπτες του όπως συμβαίνει με το παραδοσιακό μουσείο. 
Μπορεί όμως να επεκτείνει τις ιδέες και τις έννοιες των 
συλλογών στον ψηφιακό χώρο και με αυτόν τον τρόπο να 
αποκαλύψει την ουσιαστική φύση του μουσείου.
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Κείμενα-γραπτές δημιουργίες μαθητών Σχολικού Έτους 2014-2015(στο πλαίσιο 
καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος για τα Μουσεία στο Διαδίκτυο)

«Εκφάνσεις Μουσειοπαιδαγωγικής στο Γυμνάσιο: Ελληνικά Ψηφιακά Μουσεία» 
(Συντονίστρια: Ηλιάδη Αμαλία ΠΕ02, Διευθύντρια 3ου Γυμνασίου Τρικάλων )

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ
Ναυσικά Κουγιούτα, Σωτηρία Κωνσταντάκου, μαθήτριες Β΄ Τάξης  3ου 

Γυμνασίου Τρικάλων 

Από μικρές είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε πάρα πολλά 
μουσεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι οικογένειες μας μας 
μετέδωσαν την αγάπη  για αυτούς  τους ναούς  του πολιτισμού 
.Μεγαλώνοντας, στις παρέες μας  συνειδητοποιήσαμε  πως δεν 
μοιραζόμασταν αυτόν τον ενθουσιασμό με τους φίλους μας. Οι πιο 
πολλοί βαριούνται τις περιηγήσεις στα μουσεία .Προτιμούν τις 
περιηγήσεις στο διαδίκτυο. Σήμερα που υπάρχουν αμέτρητα 
ψηφιακά μουσεία  κάθε παιδί και κάθε ενήλικος μπορεί να 
συνδυάσει  την ενασχόληση με το διαδίκτυο με την επίσκεψή του σε 
ένα μουσείο στον Κυβερνοχώρο. 
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Το ψηφιακό μουσείο είναι ένα διαδικτυακό παράθυρο στον πολιτισμό 
.Διατίθενται συλλογές, εικονικές περιηγήσεις, ηλεκτρονικά βιβλία μουσείων και 
άλλων αρχαιολογικών χώρων , ψηφιακές αφηγήσεις και πολλά άλλα. Γιατί όμως 
είναι τόσο σπουδαίο ;  Γιατί δίνει έμφαση  στην εξασφάλιση απρόσκοπτης  
πρόσβασης στο υλικό του κάθε μουσείου στην γνωστική και συγκινησιακή 
εμπλοκή του κοινού μέσα από νέες καινοτόμες προσεγγίσεις και ιδιαίτερα στην 
αύξηση της  φυσικής και διαδικτυακής επισκεψιμότητας η οποία στη δύσκολη 
οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα μας , μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση 
του τουρισμού και της οικονομίας .
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Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μαθήτρια    

    Γ’ τάξης 3ου Γυμνασίου Τρικάλων

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, με έδρα την Αθήνα, είναι ένα από τα εθνικά μουσεία της χώρας και 
ένα από τα σημαντικότερα μουσεία διεθνώς για την τέχνη και τον πολιτισμό των βυζαντινών και 
μεταβυζαντινών χρόνων. Διαθέτει περισσότερα από 25.000 αντικείμενα, οργανωμένα σε συλλογές, τα 
οποία χρονολογούνται από τον 3ο έως τον 20ό αιώνα και προέρχονται κυρίως από τον ευρύτερο 
ελλαδικό, μικρασιατικό και βαλκανικό χώρο.
Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ιδρύεται τελικά το 1914 με τον Νόμο 401. Διοικείται από Εφορευτική 
Επιτροπή με επικεφαλής τον πρίγκιπα Νικόλαο και διευθυντή τον καθηγητή Αδαμάντιο Αδαμαντίου. Το 
1923 ο βασικός πυρήνας των συλλογών του είχε ήδη σχηματισθεί. Η συλλογή γλυπτών δημιουργήθηκε 
από έργα που είχαν περισυλλεχθεί από τα μνημεία της Αττικής και είχαν συγκεντρωθεί στο Θησείο και στις 
αποθήκες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Οι συλλογές εικόνων, μικροτεχνίας, χειρογράφων και 
υφασμάτων συγκροτήθηκαν τόσο από αγορές και δωρεές έργων, όσο και από την κατάθεση κειμηλίων 
που προέρχονταν από μονές της Ελλάδας και από διαλυμένες ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού.
Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το Μουσείο ανοίγει για το κοινό το 1946. Με τη βοήθεια του σχεδίου 
Μάρσαλ κτίζεται νέα αίθουσα και αναδιοργανώνεται το εργαστήριο συντήρησης. Τη δεκαετία του 1950 
αρχίζουν οι πρώτες περιοδικές εκθέσεις, η μία με τις αγιογραφίες του Φώτη Κόντογλου και η άλλη με 
αντίγραφα από τα ψηφιδωτά της Ραβέννας. Δίπλα στον τότε διευθυντή  Σωτηρίου εργάζεται συνεχώς, 
ακούραστη ερευνήτρια, η Μαρία Σωτηρίου, πρώτη Ελληνίδα βυζαντινολόγος.
Όμως το Βυζαντινό Μουσείο του 21ου αιώνα συγκροτείται στη βάση μιας εντελώς νέας μουσειολογικής 
πρότασης, που υπακούει στις απαιτήσεις της σύγχρονης μουσειολογίας.
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Σιάγκα Βαρβάρα Χριστίνα
Γ2- 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων
Τα μουσεία ευημερούν στο Internet, παρουσιάζοντας τις απέραντες πηγές τους από καλλιτεχνικές και 

πολιτιστικές πληροφορίες, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ανταπόκριση του κοινού 
είναι εντυπωσιακή. Ορισμένα μουσεία απαριθμούν περισσότερες επισκέψεις στον Κυβερνοχώρο παρά 
στον φυσικό χώρο, με το κοινό των ψηφιακών μουσείων να υπολογίζεται σε περισσότερο από 1 
δισεκατομμύριο παγκοσμίως. Ο αριθμός των ιστοσελίδων των μουσείων στο Internet είναι μεγάλος και 
καθημερινά αυξάνεται. Ένας online κατάλογος αριθμεί πάνω από 10.000 μουσεία σε 120 χώρες, με ένα 
μουσείο να προστίθεται στη λίστα σχεδόν κάθε μέρα. Ωστόσο πολλά μουσεία ανά τον κόσμο, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών της χώρας μας, έχουν μόλις αρχίσει τη διαδικασία εκκίνησης των 
προγραμμάτων και δραστηριοτήτων τους στο Internet.

Εκπαιδευτικά προγράμματα μουσείων στο διαδίκτυο και η σημασία τους.
Τα διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων δημιουργούνται µε 

στόχο να αναπτυχθούν σχέσεις συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ του µουσείου που 
παρέχει αυτά τα  προγράμματα και των χρηστών του διαδικτύου. Τα προγράμματα αυτά 
σχετίζονται άµεσα µε το είδος του µουσείου και τις συλλογές του, πραγματοποιούνται 
μέσα από τον ψηφιακό χώρο του διαδικτύου και στοχεύουν στη μάθηση και διασκέδαση 
του χρήστη. Μπορούμε να διακρίνουμε έξι μοντέλα εκπαιδευτικών προγραμμάτων κυρίως 
μουσείων του εξωτερικού που κυριαρχούν στο διαδίκτυο. 
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ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Μαθήτρια Β΄ Τάξης  3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Αλήθεια όμως, ξέρουμε τι είναι ΜΟΥΣΕΙΟ; Και τι είναι ηλεκτρονικό ΜΟΥΣΕΙΟ; Τα μουσεία 
αποτελούν «δεξαμενές» γνώσης και πολιτισμού. Φιλοξενούν εκείνα τα στοιχεία του 
παρελθόντος αλλά και του παρόντος που χαρακτηρίζουν ένα έθνος και διαμορφώνουν την 
πολιτιστική του ταυτότητα.
Το διαδίκτυο αποτελεί ένα «παράθυρο» στον κόσμο. Μέσα από αυτό μπορούμε να φτάσουμε 
στο πιο απομακρυσμένο γεωγραφικά σημείο του πλανήτη και να λάβουμε αμέτρητες 
πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε θέμα. Με την εμφάνιση του διαδικτύου και την εξέλιξη 
της τεχνολογίας έφτασε και η στιγμή της δημιουργίας του Ηλεκτρονικού Μουσείου.
Το ψηφιακό μέλλον για τα μουσεία, ωστόσο, είναι λαμπρό. Πολλά μουσεία έχουν αρχίσει να 
φιλοξενούν ψηφιακές εκθέσεις, με τη χρήση των πιο προηγμένων τεχνολογιών. Οι 
πληροφορίες σχετικά με την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά γίνονται ευρέως διαθέσιμες 
για ακαδημαϊκή και όχι μόνο χρήση. Η ανταπόκριση του κοινού είναι εντυπωσιακή. Ορισμένα 
μουσεία απαριθμούν περισσότερες επισκέψεις στον Κυβερνοχώρο παρά στον φυσικό χώρο, 
με το κοινό των ψηφιακών μουσείων να υπολογίζεται σε περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο 
παγκοσμίως.
Πέρα όμως από το Υπουργείο Πολιτισμού, πληροφορίες για τα μουσεία στην Ελλάδα 
μπορούμε να βρούμε και από τον Online Οδηγό για τα Ελληνικά Μουσεία (URL: http://gr.
greece-museums.com/). Πρόκειται για κατάλογο, μη εμπορικού χαρακτήρα που παρουσιάζει 
μια πλειάδα μουσείων από όλες τις  περιοχές της Ελλάδας. Μέσα απ’ αυτόν τον κατάλογο 
ξεχώρισα την ιστοσελίδα του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ.

http://gr.greece-museums.com/
http://gr.greece-museums.com/
http://gr.greece-museums.com/
http://gr.greece-museums.com/
http://gr.greece-museums.com/
http://gr.greece-museums.com/
http://gr.greece-museums.com/
http://gr.greece-museums.com/
http://gr.greece-museums.com/
http://gr.greece-museums.com/
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Παρόλο που η είσοδος στα μουσεία είναι ανοιχτή σε όλους, είναι πρακτικά αδύνατο να επισκεφτούμε όλα 
όσα μας κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Ωστόσο, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έλυσε το τεράστιο αυτό 
πρόβλημα δημιουργώντας τα ψηφιακά ή εικονικά μουσεία. Αυτό σημαίνει ότι διαμέσου του διαδικτύου, 
έχουμε τη δυνατότητα να <<επισκεφτούμε>> ένα μουσείο το οποίο εντοπίζεται στην άλλη άκρη του κόσμου. 
Έτσι μπορούμε να αντλήσουμε ποικίλες πληροφορίες για την ιστορία του, το κτίριο στο οποίο τοποθετείται, 
τους δωρητές του καθώς και για τα πολιτιστικά, επιστημονικά ή τεχνολογικά ευρήματα που φιλοξενεί. Τα 
εικονικά μουσεία διαθέτουν επίσης πλούσιο φωτογραφικό υλικό, στο οποίο συνήθως απεικονίζεται η 
εξωτερική τους όψη και τα ευρήματά τους.
Έπειτα από μεγάλη έρευνα, αποφάσισα να ασχοληθώ με το   Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Ιδρύθηκε το 
1986, με σκοπό να φιλοξενήσει την ιδιωτική συλλογή της οικογένειας Γουλανδρή. Έκτοτε προστέθηκαν και 
άλλα εξίσου αξιόλογα ευρήματα και έτσι δημιουργήθηκαν τρεις πολιτισμικές ενότητες : η Κυκλαδική, η 
αρχαία Ελληνική και η αρχαία Κυπριακή τέχνη.
Το μουσείο απέκτησε τεράστια απήχηση διότι τα εκθέματά του, αποτελούσαν και αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Για τον λόγο αυτό, οι δωρητές του αποφάσισαν να 
δημιουργήσουν ένα αντίστοιχο εικονικό μουσείο, που να παρουσιάζει όλες τις συλλογές ψηφιακά. Έτσι 
μαρμάρινα ή πήλινα ειδώλια και αγγεία, σφραγιδόλιθοι με επικάλυψη φύλλων χρυσού και κάθε λογής 
«αγαθά» εκτίθενται πλέον και ηλεκτρονικά.
Κατά τη γνώμη μου, τα παραπάνω εκθέματα είναι σαγηνευτικά και συμπληρώνουν σημαντικά την ιστορία 
του τόπου μας. Παρόλο που τα ψηφιακά μουσεία «αντικαθιστούν» τα πραγματικά και μας διευκολύνουν 
στην εύρεση διαφόρων πληροφοριών, δεν μας συγκινούν το ίδιο όπως το να δούμε από κοντά τα αυθεντικά 
ευρήματα. Συνοψίζοντας θα έλεγα πως ο κάθε τύπος μουσείου διαθέτει και πλεονεκτήματα αλλά και 
μειονεκτήματα. 
                                                    
Η μαθήτρια της Β’ τάξης του 3ου

Γυμνασίου Τρικάλων
Μπαταγιάννη Μαρία-Κωνσταντίνα
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ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
     
     Χαρακτηριστικό δείγμα ψηφιακού μουσείου αποτελεί το Βυζαντινό και χριστιανικό  μουσείο 
με έδρα την Αθήνα, το οποίο  είναι ένα από τα εθνικά μουσεία της χώρας και ένα από τα 
σημαντικότερα μουσεία διεθνώς για την τέχνη και τον πολιτισμό των βυζαντινών και 
μεταβυζαντινών χρόνων. Διαθέτει περισσότερα από 25,000 αντικείμενα, οργανωμένα σε 
συλλογές, τα οποία χρονολογούνται από τον 3ο έως τον 20ό αιώνα και προέρχονται κυρίως 
από τον ευρύτερο ελλαδικό, μικρασιατικό και βαλκανικό χώρο.
       Στην ιστοσελίδα του μουσείου περιλαμβάνεται φωτογραφικό υλικό από τις συλλογές και 
αντίστοιχα επεξηγηματικά κείμενα. Οι συλλογές αποτελούνται από γλυπτά, τοιχογραφίες, 
εικόνες, είδη μικροτεχνίας, κεραμικά, υφάσματα, χειροτεχνίες – έντυπα – χάρτινα 
αντικείμενα, πίνακες, αντίγραφα ψηφιδωτών. Ακόμα περιέχει πληροφορίες για τις περιοδικές 
εκθέσεις όπως η έκθεση <<Μια έκθεση μέσα στην έκθεση. Οι μουσειακές συλλογές 
δημιουργούν συνεκτικούς δεσμούς>> που θα διαρκέσει έως το Φεβρουάριο του 2015. Η μόνιμη 
έκθεση έχει ως θέμα την βυζαντινή αυτοκρατορία και αποτελείται από πέντε θεματικές 
ενότητες. Τέλος, υπάρχει ένα διάγραμμα από το οποίο ο επισκέπτης του ιστότοπου μπορεί να 
περιηγηθεί στον χώρο του μουσείου και να γνωρίσει τα εκθέματά του.
    Αν τα μουσεία είναι ο χώρος όπου ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να μελετήσει το 
παρελθόν και το παρόν, να ψυχαγωγηθεί, να εμπλουτίσει τις γνώσεις του και να 
προβληματιστεί, τότε τα ψηφιακά μουσεία προσφέρουν την δυνατότητα να τα επισκεφτούν οι 
ενδιαφερόμενοι, χωρίς να είναι αναγκασμένοι να κάνουν μεγάλα ταξίδια. Επίσης προσελκύει 
και το ενδιαφέρον ανθρώπων που υπό άλλες συνθήκες δεν θα επισκέπτονταν μουσεία.
Παράσχη Δήμητρα, μαθήτρια  Γ2 του 3ου Γυμνασίου Τρικάλων 
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Κείμενα-γραπτές δημιουργίες μαθητών Σχολικού Έτους 2014-2015(στο πλαίσιο καινοτόμου εκπαιδευτικού 
προγράμματος για τα Μουσεία στο Διαδίκτυο)
«Εκφάνσεις Μουσειοπαιδαγωγικής στο Γυμνάσιο: Ελληνικά Ψηφιακά Μουσεία»  (Συντονίστρια: Ηλιάδη 
Αμαλία ΠΕ02, Διευθύντρια 3ου Γυμνασίου Τρικάλων )
Εργασία των μαθητών της β΄τάξης του 3ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: Αδάμου Αθανασίας, Μάνου 
Σωτηρίας και Κουτή Αικατερίνης.
Ψηφιακά Μουσεία
Με τον όρο ψηφιακό μουσείο εννοούμε το σύνολο ψηφιακά καταγεγραμμένων εικόνων , βίντεο και άλλων 
δεδομένων. Σε ένα ψηφιακό μουσείο δεν εκτίθενται πραγματικά έργα τέχνης, αλλά τα αντίγραφα 
αντικειμένων σημαντικής ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας. Το περιεχόμενο ενός ψηφιακού μουσείου, ίσως 
δεν είναι τόσο παραστατικό και ρεαλιστικό όσο τα πραγματικά εκθέματα αλλά είναι μια εύκολη λύση για 
όποιον δεν μπορεί να επισκεφτεί  τα γνήσια μνημεία.

Με την περιήγησή μας στο ψηφιακό μουσείο Μπενάκη, ενημερωθήκαμε για την ιστορία του 
μουσείου, τα προγράμματα και παρακολουθήσαμε βίντεο και εικόνες που απεικόνιζαν το 
εσωτερικό του μουσείου. Εντυπωσιαστήκαμε από τα ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα και 
την τεράστια ιστορική σημασία των εκθεμάτων. Καθένας που επισκέπτεται  το μουσείο ή την 
ιστοσελίδα του και έρχεται σε οπτική επαφή με αυτά, σίγουρα θα προσέξει την εποχή στην 
οποία χρονολογούνται. Αυτό αξίζει να αναφερθεί, γιατί τα εκθέματα που φιλοξενεί το μουσείο 
Μπενάκη είναι ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας. Η περιήγηση στο ψηφιακό μουσείο Μπενάκη, 
μάς κίνησε το ενδιαφέρον ώστε να αναζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες για το μουσείο 
και τα εκθέματά του σε άλλες πηγές.  Θα μάς άρεσε πολύ να επισκεφτούμε το μουσείο, 
ιδιαίτερα μέσα από μία εκπαιδευτική εκδρομή για να δούμε από κοντά όσα παρακολουθήσαμε 
με την περιήγησή μας  στην ιστοσελίδα του μουσείου.
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Το ηλεκτρονικό μουσείο  δηλαδή αποτελεί ένα μουσείο δίχως τοίχους. Είναι μία 
συλλογή από ψηφιακά καταγεγραμμένες εικόνες, αρχεία ήχων, έγγραφα 
κειμένων και άλλα δεδομένα ιστορικού, επιστημονικού ή πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω ηλεκτρονικών μέσων. Στην 
Ελλάδα πληροφορίες πέρα από το Υπουργείο Πολιτισμού, μπορούμε να  βρούμε 
από τους online  οδηγούς για τα ελληνικά μουσεία (
http://newsbomb.gr/politismos/story/337556/to-,ouseiogetty-mas-dinei-ilektroniki-prosvasi-stin-tehni#ixzz3BZD0Kj8f
 )
 Αναζητώντας λοιπόν σε αυτόν τον κατάλογο το μουσείο της Ακρόπολης βρήκα 
πληροφορίες σχετικά με την περίοδο που κτίστηκε, τα πρώτα  εκθέματα και την 
πορεία του. Μας παρουσιάζει  τα σημαντικότερα εκθέματα ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΊΟΥ και 
τις  σχετικές με αυτά πληροφορίες. Από τις συλλογές που φιλοξενεί μας συνδέει 
με αυτήν των Αρχαίων Ιππέων και με τη ζωοφόρο του Ναού Αθηνάς Νίκης. 
Προσφέρει συνδέσμους με τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης ,  με το 
εθνικό  Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας και με το Επιγραφικό Μουσείο της 
Αθήνας.
Διαθέτει γενικές πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία με το μουσείο , το 
ωράριο λειτουργίας και τις τιμές των εισιτηρίων .
Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη και στην αγγλική γλώσσα  URL:http//
www.culture.gr/2/21/211/21101m/g211lam01.htm. 

http://newsbomb.gr/politismos/story/337556/to-,ouseiogetty-mas-dinei-ilektroniki-prosvasi-stin-tehni
http://www.culture.gr/2/21/211/21101m/g211lam01.htm
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Το μουσείο της Ακρόπολης στην 
ψηφιακή εποχή, της μαθήτριας 
Μπλαντή Νικολέττας, β΄τάξη 3ου 
Γυμνασίου Τρικάλων

Στη λίστα με τα 50 καλύτερα Μουσεία 
του κόσμου που δημοσίευσε η εφημερίδα 
Sunday Times το μουσείο της Ακρόπολης 
κατατάχθηκε στην τρίτη θέση. Το 
ελληνικό Μουσείο βρίσκεται στην τρίτη 
θέση, πίσω από το Σμιθσόνιαν στην 
Ουάσιγκτον και το Βρετανικό Μουσείο 
στο Λονδίνο.
Κάτω από τον «ιερό βράχο», όπου ο 
μεγαλοπρεπής Παρθενώνας δεσπόζει 
πάνω από την Αθήνα, βρίσκεται το 
Μουσείο της Ακρόπολης. Ένα νέο 
αστραφτερό οίκημα για τη φιλοξενία της 
πιο γνωστής κληρονομιάς του κλασσικού 
πολιτισμού. Κάθε χρόνο, εκατοντάδες 
χιλιάδες άνθρωποι το επισκέπτονται για 
να δουν τα πολιτιστικά θαύματα ενός 
δοξασμένου παρελθόντος. Αυτά 
στέκονται πλημμυρισμένα από φυσικό 
φως με υποβλητικό φόντο την απίθανη 
θέα του αυθεντικού μνημείου.
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Μπορεί το κορυφαίο να γίνει καλύτερο;
Ναι με το έργο CHESS (Cultural-Heritage Experiences through Socio-personal interactions and 
Storytelling  δηλ. πολιτιστική κληρονομιά μέσω κοινωνικο-προσωπικής αλληλεπίδρασης και 
εξιστόρησης) που σκοπεύει να κάνει την εμπειρία ξενάγησης στα μουσεία ελκυστικότερη και πιο 
διαδραστική για όλους.
Το Μουσείο Ακρόπολης είναι κεντρικός εταίρος στην έρευνα και την ανάπτυξη ενός τεχνολογικού 
πλαισίου που θα επιτρέψει σε μουσεία και άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς να παρέχουν στους 
επισκέπτες εξατομικευμένες διαδραστικές εμπειρίες με βάση την ψηφιακή αφήγηση.
Μια ξενάγηση είναι μια γραμμική εμπειρία, κατά την οποία ο επισκέπτης παραμένει σχετικά 
παθητικός. Με την εφαρμογή CHESS η επίσκεψη στο μουσείο μοιάζει με μια εμπειρία παιχνιδιού, 
βοηθώντας τον επισκέπτη να συμμετέχει ενεργά στην πολιτιστική κληρονομιά. Οι επισκέπτες 
ενημερώνονται, αλλά και προκαλούνται και ψυχαγωγούνται. Αυτό το στοιχείο είναι ζωτικής σημασίας 
για να διατηρηθεί το ενδιαφέρον των επισκεπτών, ειδικότερα της νεότερης γενιάς, η οποία είναι 
απορροφημένη με τα παιχνίδια που έχει στις κονσόλες της, στα smartphones και τα tablets. 
Αντίθετα με τους παραδοσιακούς οδηγούς των μουσείων, η εφαρμογή CHESS αφηγείται στον κάθε 
επισκέπτη μια συγκεκριμένη ιστορία που επικεντρώνεται στα εκθέματα που είναι πιο σχετικά με τα 
ενδιαφέροντά του, με λιγότερες ή περισσότερες λεπτομέρειες ανάλογα με την επιθυμία του. Οι ιστορίες 
μπορούν να εμπλουτιστούν με πολυμέσα, παιχνίδια 3D και ενισχυμένης πραγματικότητας, ενώ σε 
κάποιες περιπτώσεις τα αντικείμενα μιλούν και προσκαλούν τους επισκέπτες να αλληλεπιδράσουν μαζί 
τους.
Φεύγοντας από το μουσείο, ο επισκέπτης θα μπορεί να βρει ενθύμια -π.χ. ένα βίντεο ή μια εικόνα- της 
επίσκεψής του στην ιστοσελίδα του μουσείου, έχοντας πλέον τη δυνατότητα να μοιραστεί μια 
προσωπική ανάμνηση με την οικογένεια και τους φίλους τους. Το πρόγραμμα έχει τη δυναμική να 
φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε και λειτουργούμε όταν επισκεπτόμαστε 
ένα μουσείο.
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Από τα παραπάνω, δύο ζητήματα που μπορούν να τεθούν είναι αν το ηλεκτρονικό-μουσείο 
μπορεί να αντικαταστήσει επάξια το ¨κλασσικό¨ μουσείο που όλοι γνωρίζουμε και κατά 
πόσο θα είναι αποτελεσματικό στην εκπαίδευση του κοινού, δεδομένου ότι η άμεση επαφή 
με το αντικείμενο είναι αναντικατάστατη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ηλεκτρονικό 
μουσείο λειτουργεί ως επέκταση, ως μία από τις υπηρεσίες του παραδοσιακού μουσείου. 
Επομένως, το όφελος για το κοινό είναι προφανές καθώς του δίνεται η δυνατότητα για 
εναλλακτική αναζήτηση πληροφοριών εκτός από τα ήδη υπάρχοντα. Επίσης οι 
πληροφορίες είναι περισσότερες μέσω του υπολογιστή, άρα ο χρήστης ενημερώνεται 
καλύτερα. Τα εκθέματα επίσης προστατεύονται καλύτερα και αποφεύγονται οι συνεχείς 
μετακινήσεις τους· είναι προσβάσιμα μόνο μέσω της οθόνης του υπολογιστή. Ωστόσο η 
άμεση επαφή με το χώρο του μουσείου και τα ίδια τα αντικείμενα δεν αντικαθίσταται. Αυτό 
είναι και το βασικό πλεονέκτημα των συμβατικών μουσείων. Η όλη ατμόσφαιρα, το κλίμα, 
η επαφή με τους ιθύνοντες ακόμα και η μυρωδιά του χώρου δεν αντικαθίσταται από μία 
απλή οθόνη  Θα πρέπει να τονίσουμε τέλος ότι τα σημερινά μουσεία οδηγούνται στη 
ψηφιοποίηση και κάτω από την πίεση των γενικότερων τάσεων και εξελίξεων που σχεδόν 
επιβάλλουν την μετατροπή των ¨πάντων¨ σε ψηφιακή μορφή. Είναι μία αναμενόμενη και 
αναπόφευκτη συνέπεια.
Ευαγγελίνα Κόκκα, μαθήτρια της Γ’1 τάξης του 3ου Γυμνασίου Τρικάλων.
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Μάθημα (ή μαθήματα, σε περίπτωση διαθεματικής προσέγγισης στο πλαίσιο του ΔΕΠΠΣ Γυμνασίου):
Ιστορία, Ψηφιακές αναπαραστάσεις, Μνημεία Βυζαντινού Πολιτισμού
Θεματική ενότητα ή θεματικές ενότητες αναλυτικού προγράμματος σε μάθημα ή μαθήματα:
Διαδραστικό παιχνίδι ρόλων με τίτλο: Η κλοπή. Μια βυζαντινή ιστορία μυστηρίου.
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες που  πραγματοποιήθηκαν/Μεθοδολογία/Αναμενόμενα αποτελέσματα για 
τους μαθητές: Διάδραση, Συνεργασία, Εμβάθυνση στην καθημερινότητα του βυζαντινού πολιτισμού και 
κοινωνίας.
Ονοματεπώνυμο/α εκπαιδευτικού/ων –ειδικότητα που συνόδευσαν τους μαθητές/τριες: Ηλιάδη Αμαλία 
ΠΕ02-Διευθύντρια, Μαγαλιού Καλλιόπη ΠΕ19
Τόπος πραγματοποίησης του μαθήματος/Φορείς Συνεργασίας:
Φρούριο-Βυζαντινό Κάστρο Τρικάλων 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων-Διαδραστικό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Διαδραστικό παιχνίδι ρόλων με τίτλο: Η κλοπή. Μια βυζαντινή ιστορία μυστηρίου
Το 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων πραγματοποίησε διδακτική επίσκεψη στο Φρούριο,  στις 26-09-2014,       

σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΥΑ 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2796/2011), όπως περιγράφεται 
παρακάτω:
Ημερομηνία πραγματοποίησης του μαθήματος:26/09/2014.
Ώρα αναχώρησης από τη σχολείο:09:45΄π.μ.
Ώρα άφιξης στο τόπο πραγματοποίησης:10:00΄ π.μ. 
Ώρα επιστροφής στο σχολείο:11:30΄π.μ.
Μεταφορικό μέσο που  χρησιμοποιήθηκε: Πεζοπορία
Τάξη/Τμήμα/Αριθμός μαθητών: Β΄ & Γ ΄Γυμνασίου-μεικτό τμήμα με  15 μαθητές/τριες
Η Διευθύντρια
Ηλιάδη Αμαλία ΠΕ02
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3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Του Σδόγκου Ηλία, μαθητή Γ΄Γυμνασίου
Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014, μία ομάδα μαθητών του σχολείου μας 
επισκεφτήκαμε το πρωί το  Κάστρο Τρικάλων για να λάβουμε  μέρος σε ένα 
διαδραστικό και πρωτοπορειακό Παιχνίδι  Ρόλων  με αφορμή μια βυζαντινή 
ιστορία μυστηρίου με τίτλο «Η κλοπή». Το παιχνίδι    διοργάνωσε η 19η  Εφορία 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων σε συνεργασία με την ομάδα  gamecraft  στα πλαίσια του 
εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς . Η  gamecraft   
είναι μια δημιουργική ομάδα που ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 
πρωτότυπων εκδηλώσεων ,  όπως τα ζωντανά παιχνίδια ρόλων  και τα διαδραστικά 
παιχνίδια σε ανοιχτό ή κλειστό χώρο, σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.   Σε 
συνεργασία με τους υπεύθυνους του εκάστοτε αρχαιολογικού χώρου, η ομάδα, 
συλλέγει υλικό για τη θεματική ενότητα που θα αναδειχθεί μέσω του δρώμενου και 
έχει τεράστιο εκπαιδευτικό ενδιαφέρον.  Παιχνίδι ρόλων   είναι ένα παιχνίδι στο 
οποίο οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν το ρόλο φανταστικών χαρακτήρων και μέσω 
συνεργασίας δημιουργούν ή παρακολουθούν ιστορίες, με βάση ένα απλό σύστημα 
κανόνων και οδηγιών. Στο πλαίσιο των κανόνων, οι παίκτες μπορούν να 
αυτοσχεδιάσουν ελεύθερα οι δε επιλογές τους καθορίζουν την κατεύθυνση και την 
έκβαση των παιχνιδιών.
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Η ομάδα μας, αποτελούμενη από 15 μαθητές, καλείται να λάβει μέρος σε μια περιπέτεια που 
διαδραματίζεται κατά  τη βυζαντινή εποχή , τότε που άρχισε η ανάπτυξη του εμπορίου.  Έτσι  
βρεθήκαμε στη θέση  φανταστικών  εμπόρων της εποχής.  Ξεκινήσαμε  από τα Γιάννενα με 
προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Όταν άρχισε να σκοτεινιάζει βρεθήκαμε στα Τρίκαλα και η 
απόφαση για διανυκτέρευση στο κάστρο ήταν επιβεβλημένη και τούτο διότι το κάστρο  
προσέφερε στέγη, τροφή και όλα τα απαραίτητα για μια άνετη διαμονή. Την επόμενη μέρα το 
πρωί και ενώ είμαστε έτοιμοι προς αναχώρηση μας περίμενε κάτι αναπάντεχο. Κατηγορηθήκαμε 
 ότι κλέψαμε ένα πολύτιμο περιδέραιο το οποίο ήταν καλά φυλαγμένο στα ιδιαίτερα 
διαμερίσματα του φρούραρχου. Ο διοικητής του κάστρου διέταξε να κλείσουν οι πύλες έως 
ότου βρούμε τον πραγματικό κλέφτη για να αποδείξουμε πως δεν είμαστε εμείς  οι ένοχοι. Από 
τη στιγμή εκείνη άρχισε η μεγάλη εικονική περιπέτεια στον εσωτερικό χώρο του κάστρου. Με 
τη βοήθεια ενός αφηγητή ο οποίος έπαιζε και το ρόλο εικονικού ξεναγού προσπαθήσαμε να 
ξεπεράσουμε τα εμπόδια που εμφανίζονταν στο δρόμο μας ώσπου  τελικά τα καταφέραμε. 
Το παιχνίδι πέτυχε το σκοπό του. Ως παίκτες ,επιδιώκοντας στόχους μέσα σε ένα φανταστικό 
σκηνικό που αντιπροσωπεύεται από τον πραγματικό κόσμο, αναπτύξαμε  την κριτική μας 
σκέψη.  Αποκομίσαμε γνώση για τα έθιμα και τις συνθήκες που διαμόρφωσαν έναν ολόκληρο 
πολιτισμό. Γνωρίσαμε την ιστορία του μνημείου και τα ακριβή στοιχεία για την κατασκευή  και 
τη λειτουργία του κατά τη βυζαντινή εποχή. Τα τείχη, τα διαζώματα, τα ευρήματα, το μυστικό 
πέρασμα, παρουσιάστηκαν μέσω του παιχνιδιού, αναδεικνύοντας την ιστορική αξία του χώρου. 
Αποκτήσαμε γνώσεις διασκεδάζοντας με πρωτότυπο τρόπο και διαπιστώσαμε πως η βιωματική 
εκπαίδευση αποτελεί ένα παντοδύναμο εργαλείο μάθησης.
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ΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ  

ΣΔΟΓΚΟΣ  ΗΛΙΑΣ
ΤΑΞΗ Γ2

Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 επισκεφτήκαμε συνοδευόμενοι από 
τη διευθύντρια του σχολείου μας κ. Αμαλία Ηλιάδη το Οθωμανικό 
τέμενος «Κουρσούμ Τζαμί», όπου εφιλοξενείτο η έκθεση 
φωτογραφίας «Τζουμέρκα –  Περιστέρι –  Ασπροπόταμος: 
Δημιουργήματα της Φύσης και του Ανθρώπου». Η έκθεση η οποία 
διοργανώθηκε από το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου 
Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου σε συνεργασία με 
το Δήμο Τρικκαίων και τη Φωτογραφική Ομάδα Τρικάλων, ήταν 
πλαισιωμένη με μεγαλόπρεπα μνημεία της Φύσης και της Κτίσης, με 
τα οποία είναι σπαρμένη η προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού 
Πάρκου. Οι φωτογραφίες, με τα μοναδικά τοπία ιδιαίτερης αισθητικής 
και περιβαλλοντικής αξίας, ήταν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των 
Τζουμέρκων, του επίγειου παράδεισου στην Πίνδο.
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Το Εθνικό Πάρκο είναι μια ανοιχτή χερσαία περιοχή περίπου 
820 τετρ. χιλ. που γεωγραφικά απλώνεται στις ορεινές 
περιοχές των νομών Ιωαννίνων, Άρτας και Τρικάλων και ο 
κύριος σκοπός ίδρυσής του είναι η διατήρηση της φυσικής και 
της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και της άγριας ζωής, 
παράλληλα με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που 
εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης. Περιλαμβάνει 
πληθυσμούς σπάνιων και προστατευόμενων ειδών, όπως το 
αγριόγιδο, την αρκούδα, τη βίδρα, το ελάφι, το ζαρκάδι, το 
χρυσαετό, την ορεινή πέστροφα κ.ά. Αποτελεί σημαντική 
γέφυρα συνέχειας των πληθυσμών της ορεινής ορνιθοπανίδας 
και ιδιαίτερα των βαλκανικών πληθυσμών της, καθώς και των 
πληθυσμών των μεγάλων θηλαστικών, όπως του λύκου και 
του ζαρκαδιού, αφού κατέχει κεντρική γεωγραφική θέση στην 
οροσειρά της Πίνδου. 
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Το Συρράκο, το χωριό πάνω από τα σύννεφα που σκεπάζουν τη χαράδρα, με τα αρχοντικά, 
τους ραφτάδες και τους πολυταξιδεμένους εμπόρους, οι Καλαρρύτες, ένα χωριό αετοφωλιά 
πάνω από την μαύρη χαράδρα του Χουρσιά σε υψόμετρο 1200 μ., το πέτρινο το στολίδι 
των Τζουμέρκων με τον Καλαρρύτικο ποταμό, όπου έδρασαν και μεγαλούργησαν χρυσικοί 
και ασημιτζήδες, το εντυπωσιακό ακατοίκητο μοναστήρι της Κηπίνας  που κυριολεκτικά 
μοιάζει σφηνωμένο σε μια σχισμή του κάθετου βράχου, τα Κατσανοχώρια με σημείο 
αναφοράς τον Άραχθο ποταμό και το ονομαστό ομώνυμο μονότοξο Γεφύρι της Πλάκας του 
1866 που ήταν κάποτε ανυπολόγιστα πολύτιμο για τους κατοίκους των Τζουμέρκων αφού 
ήταν το μοναδικό σημείο προσπέλασης στον κάμπο της Αρτας, οι αφρίζουσες πηγές της 
Κλίφκης, τα Πράμαντα, το ονομαστό κεφαλοχώρι που φωλιάζει στη σκιά της Στρογκούλας, 
μια από τις ψηλότερες και πιο επιβλητικές κορυφές της οροσειράς, οι Μελισσουργοί, όπου 
λημέριαζε ο Κατσαντώνης με τα πρωτοπαλίκαρά του, ο Καταρράκτης, το Βουργαρέλι και 
δεκάδες ακόμη παραδοσιακοί οικισμοί, περιτριγυρισμένοι από χαράδρες, φαράγγια και 
επιβλητικά βουνά, συνθέτουν ένα τοπίο γοητευτικό και συγχρόνως άγριο και επιβλητικό.
Παρατηρώντας τις φωτογραφίες θαυμάσαμε την τόλμη αυτών των ανθρώπων που 
αποφάσισαν να κατοικήσουν σε έναν τόσο άγριο τόπο. Αποκομίσαμε μια ολοκληρωμένη 
εικόνα της ανεξάντλητης φυσικής ομορφιάς που καθηλώνει και μας γεννήθηκε το 
ενδιαφέρον να περιηγηθούμε, να διασχίσουμε και να ανακαλύψουμε τη μοναδικότητα των 
φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων της προστατευόμενης περιοχής, να συναντήσουμε 
μερικά από τα σπάνια και ενδημικά είδη φυτών και ζώων αλλά και να γνωρίσουμε την 
παράδοση και τη σύγχρονη ζωή στα Τζουμέρκα, στο Περιστέρι και στον Ασπροπόταμο.
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Τα εντυπωσιακά δημιουργήματα της 
φύσης, συμπληρώνουν με μοναδικό 
τρόπο οι άνθρωποι, που από πολύ 
παλιά εγκαταστάθηκαν σε 
διαφορετικές θέσεις, δημιούργησαν 
τους πανέμορφους πετρόκτιστους 
οικισμούς που στολίζουν κάθε πλαγιά 
των Τζουμέρκων και εναρμονίζονται 
ιδανικά με το τοπίο. Σε αυτόν τον 
ορεινό τόπο, μεταξύ του Άραχθου και 
του Αχελώου, συναντά ο περιηγητής 
τοπία αυθεντικής φυσικής ομορφιάς 
διανθισμένα με σημαντικά μνημεία 
σκαρφαλωμένα σε απότομα ρέματα, 
βαθιές χαράδρες, γυμνά βράχια, 
επιβλητικά φαράγγια, ψηλές κορυφές 
.
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Το 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων σε γοητευτική περιήγηση στον κόσμο του βιβλίου!
Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα αποτυπωμένα σε φωτογραφίες από την εκπαιδευτική 
επίσκεψη του τμήματος Β4 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη  του Δήμου Τρικκαίων. 
Συνοδοί οι καθηγήτριες  κ. Ηλιάδη Αμαλία ΠΕ02, Δ/ντρια, και η κ. Σιούλα Αφροδίτη 
ΠΕ02. 
Ιδιαίτερα ενδιαφέροντες οι χώροι-τμήματα  των σπανίων βιβλίων, του ηλεκτρονικού 
εργαστηρίου-σύγχρονου αναγνωστηρίου, των τοπικών σπουδών-αρχείων τοπικών 
εφημερίδων και συγγραφέων με εντοπιότητα, το γραφείο με προσωπικά αντικείμενα 
και ενθύμια του Τρικαλινού ποιητή Νίκου Παππά και της συζύγου του, επίσης 
αξιόλογης ποιήτριας, Ρίτας Μπούμη –Παππά. Σας συστήνουμε ανυπερθέτως την 
εκπαιδευτική αυτή περιήγηση στο πνευματικό παρελθόν, παρόν και μέλλον της 
πόλης μας! Και όπως εκφράστηκαν αυθόρμητα στο τέλος  της επίσκεψης οι 
μαθητές και οι μαθήτριές μας  σας προτρέπουμε όλοι μας: «σώστε τα βιβλία, μην 
καταστρέφετε την πολιτιστική μας κληρονομιά, αφού στις βιβλιοθήκες το παρελθόν 
επιζεί, το παρόν απλά ζεί, το μέλλον εξιστορεί…».
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«Η ποίηση της πέτρας: εντυπώσεις από το μικρό μας ταξίδι στα 
Ζαγοροχώρια»

Γράφει η Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, Δ/ντρια 3ου Γυμνασίου 
Τρικάλων

Το 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων, έχοντας υπόψη την με αριθμό 129887/Γ2/2-
12-2011 απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ, πραγματοποίησε διήμερη  εκπαιδευτική 
επίσκεψη στα Ζαγοροχώρια. Η επίσκεψη υλοποιήθηκε στις 5 & 6-12-2014(ημέρες: 
Παρασκευή-Σάββατο). Ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών ήταν 
33  με  3 συνοδούς καθηγητές: κ. Ηλιάδη Αμαλία, φιλόλογο-ιστορικό, Δ/ντρια και 
αρχηγό της εκδρομής, κ. Σιούλα Αφροδίτη, φιλόλογο-συντονίστρια του 
Περιβαλλοντικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος με το οποίο συνδέθηκε 
επιστημονικά και παιδαγωγικά η εκπαιδευτική μας περιήγηση με τίτλο «Σπίτι μου 
σπιτάκι μου», κ. Μπρέλλα Ευαγγελία, φιλόλογο, υπεύθυνη καθηγήτρια του εν 
λόγω προγράμματος).
Η διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της περιβαλλοντικής ομάδας της Β΄ Τάξης 
του σχολείου μας στα Ζαγοροχώρια ως αποκάλυψη της ποίησης της Πέτρας 
και του Χρόνου υπήρξε μια βιωμένη ταξιδιωτική εμπειρία από κείνες που η 
αισθητική τους αξία κυριαρχεί κάθε άλλης.
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Φημισμένα για τα πέτρινα γεφύρια, τη φιλοξενία και την ήπια τουριστική τους 
ανάπτυξη, συνιστούν από τα πιο προικισμένα μέρη της Ελλάδας. Αρκεί να  επιλέξετε 
ένα από τα υπέροχα χωριά του Ζαγορίου, όποιο σας ταιριάζει καλύτερα, και έχοντάς το 
ως ορμητήριο, να γυρίσετε και τα υπόλοιπα για να ανακαλύψετε όλες τις ανεξερεύνητες 
ομορφιές τους. Εμείς  ως τόπο διαμονής της διήμερης εξόρμησής μας επιλέξαμε το 
Μονοδένδρι.
Πουθενά αλλού, όσο στο Ζαγόρι, δεν χαρήκαμε την αισθητική αξία της ξερολιθιάς. Και 
μου θύμισε αυτή η καθαρή  της αποτύπωση μιαν υψηλή αισθητική χαρά που ζει κανείς  
σπάνια. Και δεν ξέρεις αν είναι κάτι το αποχαιρετιστικό ή κάτι το προσδοκώμενο -τόσο 
συμπλέκονται οι χρόνοι του παρελθόντος και του παρόντος. Κι έχει τούτη η τραχιά, 
απτή αίσθηση μια μοναδική συναισθηματική δόνηση και αισθητική επιβολή.

Με την αυθεντικότητα του υλικού   του δομημένου περιβάλλοντος και την ειλικρίνεια 
των προθέσεων των ανθρώπων έχομε μιαν επιστροφή στα αρχέγονα μέτρα της 
υπάρξεως. Γιατί το Ζαγορίσιο κτίσμα-σπίτι  δεν έγινε με αφηρημένα ή αυθαίρετα 
μέτρα- έγινε με (και «για») το ίδιο το ανθρώπινο σώμα. «Το σπίτι έγινε με το κορμί! 
Όταν ο μάστορας έπαιρνε τα μέτρα του σπιτιού, ήταν όλος αίσθηση ζεστή και 
εγρήγορση. Μετρούσε με το μάτι του, με τις παλάμες των χεριών του, με την ' αναπνοή 
του». 
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Το πρόγραμμά μας περιελάμβανε χωριά με ζωή και με σύμμαχο την ηρεμία, γραφικούς οικισμούς με θέα που 
κόβει την ανάσα ή κρυμμένους στην αγκαλιά της φύσης ... ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ, ΒΙΤΣΑ , ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ… Τα 
χωριά του Ζαγορίου δεν είναι ένα, αλλά 46, τόσο όμοια και την ίδια στιγμή τόσο διαφορετικά. Με κοινό τους 
χαρακτηριστικό το σεβασμό στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική, που δίνει έμφαση στην πέτρα και το ξύλο, 
αλλά και τις τοπικές σπεσιαλιτέ που μπορεί ο επισκέπτης να απολαύσει σε όλες σχεδόν τις ταβέρνες, τα 
Ζαγοροχώρια δεν θεωρούνται τυχαία ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς  της χώρας 
μας. Ιδανικά για όλες τις εποχές του χρόνου, μας χάρισαν μια μοναδική χειμωνιάτικη εμπειρία που ξεκίνησε 
από τη διαμονή σ' ένα υπέροχο δωμάτιο ενός εξαιρετικού ξενώνα, μέχρι τις εκπαιδευτικές-μορφωτικές 
δραστηριότητές μας  (Επίσκεψη στο Ριζάρειο Χειροτεχνικό κέντρο, στο κτίριο Ριζάρη, στη 
φωτογραφική έκθεση για τα παλιά Ιωάννινα στο Ριζάρειο Πνευματικό κέντρο στο Μονοδένδρι, 
περιήγηση  στο χωριό της Βίτσας και στα μοναδικά αρχοντικά της: Βελογιάννη,  Βασδέκη  και  Σκεύη,  
στα πετρόχτιστα γεφύρια Μίσιου, Λαζαρίδη και Κοκκόρου, στους αρχαιολογικούς χώρους του 
βασιλείου των Μολοσσών της Ηπείρου, στο  γραφικό, πανέμορφο Τσεπέλοβο  με ευλαβικό προσκύνημα 
στον κατάγραφο Άγιο Νικόλαο  και αναστοχαστική ενατένιση στον τάφο του ποιητή Ιωάννη Βηλαρά με 
παράλληλη περιδιάβαση στην Πινακοθήκη Μοντέρνας Τέχνης στην οποία έχει μετατραπεί η παλιά και 
ταπεινή του οικία… Το Τσεπέλοβο, ένα μικρό ταξίδι   στη λιθόστρωτη πλατεία της ψυχής μας καθώς 
και στο παραδοσιακό κτίριο του  Δημαρχείου μια  στάση στις  αναζωογονητικές πεζοπορίες μας σε 
μοναδικά φυσικά αξιοθέατα (πεζοπορία στη χαράδρα του Βίκου στο μοναστηράκι της Αγίας 
Παρασκευής)…
Αρχή του τέλους: με ενδιάμεση στάση στο κοσμοπολίτικο και χριστουγεννιάτικα στολισμένο 
Μέτσοβο,   αναχωρήσαμε και  στη συνέχεια αφιχθήκαμε στα αγαπημένα μας Τρίκαλα, μαθητές και 
καθηγήτριες ως μια ψυχικά δεμένη και ανανεωμένη πνευματικά και σωματικά σχολική 
υποκοινότητα. 
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Εκπαιδευτική επίσκεψη  του 3ου Γυμνασίου Τρικάλων στο Κέντρο Ιστορίας και 
Πολιτισμού Κλιάφα στις 27-1-2015: Παρακολούθηση οπτικοακουστικού 
εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα τη Σχολική Ζωή και Ιστορία της πόλης των 
Τρικάλων τα τελευταία 100 χρόνια.
Συνοδός καθηγήτρια: κ. Ηλιάδη Αμαλία, Φιλόλογος-Δ/ντρια
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3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο Ιστορίας και Πολιτισμού Κλιάφα στις 27-
1-2015: Παρακολούθηση οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού προγράμματος με 
θέμα τη Σχολική Ζωή και Ιστορία της πόλης των Τρικάλων τα τελευταία 100 
χρόνια.
Όμορφη μέρα ξημέρωσε και τα παιδιά της Γ’ τάξης με όρεξη και  χαμόγελα 
ξεκινήσαμε για μια επίσκεψη σε χώρους που παράγουν πολιτισμό. Θα 
επισκεπτόμασταν το κέντρο ιστορίας και πολιτισμού Κλιάφα. Αυτόν τον χώρο τον 
γνωρίζω πολύ καλά. Μας πήγαινε η μητέρα μου από πολύ μικρά εμένα και την 
αδερφή μου για να περάσουμε δημιουργικές ώρες. Εκεί γνωρίζαμε άλλα παιδάκια, 
διαβάζαμε παραμύθια, φτιάχναμε παζλ, κάναμε μικρά θεατρικά, μαθαίναμε Η/Υ, 
ζωγραφίζαμε κλπ. 
Έτσι λοιπόν, όταν η διευθύντρια του σχολείου μας κ. Ηλιάδη Αμαλία και η μουσικός 
μας κ. Κίτρου Ευαγγελία μας ανακοίνωσαν πως θα επισκεπτόμασταν τον 
συγκεκριμένο χώρο, χάρηκα πολύ. Το θέμα της επίσκεψης πολύ ενδιαφέρον: 
«Σχολική ζωή και ιστορία της πόλης των Τρικάλων τα τελευταία 100 χρόνια».  
Στις 27 Ιανουαρίου κατευθυνθήκαμε  στο Κέντρο Ιστορίας και Πολιτισμού Κλιάφα.
Η κυρία Κλιάφα με ανοιχτή την αγκαλιά της  κι όπως πάντα, χαμογελαστή και 
καλοσυνάτη, μας υποδέχτηκε στο χώρο της. Αφού πήραμε τις θέσεις μας στο άνετο 
αμφιθέατρο ξεκίνησε η ενημέρωσή μας για την εκπαίδευση στην παλιά εποχή των 
Τρικάλων, παρακολουθώντας οπτικοακουστικό υλικό.
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Τα σχολεία γύρω στον 20ό αιώνα περίπου δεν ήταν ίδια με τα σημερινά.
Το Γυμνάσιο για παράδειγμα λεγόταν εξατάξιο. Δηλαδή υπήρχαν οι τάξεις Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Στη 
συνέχεια αντίστοιχα με τις τάξεις του Λυκείου ήταν η Έκτη, η Εβδόμη και η Ογδόη. Τα κορίτσια δεν 
πήγαιναν στο ίδιο σχολείο με τα αγόρια. Το σχολείο των κοριτσιών λεγόταν Θηλέων και των αγοριών 
Αρρένων. Τα κορίτσια επίσης φόραγαν ποδιές μπλε χρώματος με τσέπες και γιακαδάκι  πλεκτό λευκό. Οι 
καλύτερες αλλά ακριβές ήταν του Τσεκλένη. Οι τσάντες , όλες στο ίδιο σχήμα. Ορθογώνιες αλλά κυρίως  
ελαφριές. Τα βιβλία όμορφα με έντονα χρώματα, και τα τετράδια περιποιημένα και ατσαλάκωτα. Και όλα 
μπλε. Οι ετικέτες με τα ονόματα γραμμένες με τα καλύτερα γράμματα.

Τα  σχολεία εκείνη την εποχή λειτουργούσαν 6 ημέρες την εβδομάδα , δηλαδή ήταν εξαήμερα. Κάθε 
δάσκαλος είχε στην κατοχή του μια βέργα περίπου 20 εκατ. Φτιαγμένη από οξιά. Τα θρανία ήταν πράσινα 
και ξύλινα όπως και ο πίνακας που έγραφαν. Στο διάλειμμα τα αγόρια κλωτσούσαν τη μπάλα και τα 
κορίτσια έκαναν βόλτα στην αυλή αγκαζέ. Και βέβαια δε θα μπορούσαν να λείψουν οι εκδηλώσεις στο 
τέλος της χρονιάς...γυμναστικές επιδείξεις.
 Η παρουσίαση ήταν καταπληκτικά εντυπωσιακή! Εντυπωσιακές και οι πολυάριθμες φωτογραφίες στους 
τοίχους! Στο τέλος της παρουσίασης η κυρία Κλιάφα, γενναιόδωρη όπως πάντα, μας πρόσφερε 
αναψυκτικά της εταιρείας Κλιάφα. Να σας πω την αλήθεια ήθελα να μείνουμε κι άλλο… Η επιστροφή ήταν 
λίγο δύσκολη…όμως είπαμε στις συνοδούς μας  ότι θα το ξανακάνουμε….γιατί ήταν το καλύτερο μάθημα.
Δεν ξέρω αν μπορούν μέσα από τις συγκρίσεις να βγουν συμπεράσματα. Πάντα και σε όλες τις εποχές 
όλα  έχουν τα υπέρ αλλά και τα κατά τους. Αυτό που μετράει είναι να αποφεύγονται τα λάθη του 
παρελθόντος, όπου υπάρχουν ,αλλά ταυτόχρονα να διδασκόμαστε και από αυτό.
Ένα είναι σίγουρο όμως: τα σχολικά μας χρόνια είναι και θα είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας, που 
ούτε ξεχνιέται ούτε ξεπερνιέται ,ούτε  σβήνεται . Απλά το   ζείς  και το θυμάσαι για πάντα .
Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου
μαθήτρια Γ΄ Τάξης  3ου Γυμνασίου Τρικάλων 
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3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Όλα τα παιδιά της  Α' Γυμνασίου αποφασίσαμε να οργανώσουμε μία εκπαιδευτική 
εκδρομή. Ο προορισμός μας; Η πανέμορφη πόλη των Ιωαννίνων. Έτσι, το πρωί της 
Δευτέρας 27 Απριλίου του 2015 όλοι οι  συμμετέχοντες στην εκδρομή, μαθητές της Α'  
Γυμνασίου, επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο το οποίο θα μας μετέφερε στον προορισμό 
μας. Γεμάτοι όλοι ενθουσιασμό και αγωνία ξεκινήσαμε το ταξίδι μας.
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Παρόλο που καθυστέρησε η αναχώρηση μας από τα Τρίκαλα και 
συνέβησαν  κάποια ατυχή συμβάντα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
μας , στο λεωφορείο, φτάσαμε στην πόλη των Ιωαννίνων. Εκεί 
ξεκίνησε η περιήγησή μας σε κάποια από τα πιο όμορφα και 
ενδιαφέροντα αξιοθέατα της πόλης.

   Περιηγηθήκαμε στο Κάστρο των Ιωαννίνων, επισκευτήκαμε το  Βυζαντινό μουσείο της 
πόλης,τα παλιά μαγειρία που οικοδομήθηκαν στα μισά του 19ου αιώνα και σήμερα 
λειτουργούν ως αναψυκτήριο του αρχαιολογικού χώρου. Βορειοδυτικά του κτηρίου 
βρίσκεται το μνημείο που φιλοξενεί τους κτιστούς τάφους του Αλή Πασά και μιας απο 
της συζύγους του.Ακόμα επισκευτήκαμε και τον αρχαιο θέατρο της Δωδώνης, που είναι 
ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα σωζώμενα ελληνικά θέατρα. 
Η χωρητικότητα του θεάτρου είναι 18.000 θεατές και κατασκευάστηκε απο τον βασιλιά 
της Ηπείρου Πύρρο τον 3ο αιώνα π.Χ. Το Μαντείο της Δωδώνης που βρίσκεται σε μικρή 
απόσταση από το αρχαίο θέατρο, ήταν το πολιτικό και θρησκευτικό κέντρο των 
Πελασγών της προϊστορικής εποχής, αφιερωμένο στον θεό Δία. 
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Αυτό που μας έκανε περισσότερο εντύπωση ήταν ότι όλα τα αρχαιολογικά μνημεία και 
οι χώροι που επισκεφτήκαμε ήταν πολύ καλοδιατηρημένα. Επιπλέον συμπεραίναμε ότι 
οι άνθρωποι των αρχαίων χρόνων παρά τις ελάχιστες ανέσεις και τη δυσκολία 
κατασκευής έργων κατάφεραν να μεγαλουργήσουν δημιουργώντας πολύ σπουδαία και 
λεπτομερή έργα που θαυμάζονται μέχρι και σήμερα απ΄όλο τον κόσμο.
    Το μεσημέρι απολαύσαμε την πανέμορφη θέα της λίμνης Παμβώτιδας τρώγοντας σε 
ένα από τα παραλίμνια εστιατόρια.
Το απόγευμα  απολαύσαμε τη βόλτα μας στο κέντρο της πόλης και αγοράσαμε 
αναμνηστικά αντικείμενα από τα τουριστικά μαγαζιά. Έτσι πέρασε ο ελεύθερος χρόνος 
μας. Φυσικά δεν παραλείψαμε να τραβήξουμε και πολλές αναμνηστικές φωτογραφίες.
    Αργότερα επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο για να ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής. 
Όμως η εκδρομή μας δεν είχε τελειώσει ακόμη καθώς όλοι οι μαθητές συνεχίσαμε να 
διασκεδάζουμε και μέσα στο λεωφορείο. Αργά το βράδυ φτάσαμε στα Τρίκαλα 
κουρασμένοι,  αλλά γεμάτοι γνώσεις και εμπειρίες που θα μας μείνουν αξέχαστες.
    
                                                                        Από τις μαθήτριες 
                  Καρκανιά  Αλεξάνδρα-Μαρία και Μανθέλα  Αθανασία 
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«Το 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων στα Γυάλινα Γιάννενα και Μαλαματένια»
Γράφει η Αμαλία Κ. Ηλιάδη, Φιλόλογος-Ιστορικός, Δ/ντρια 3ου Γυμνασίου 

Τρικάλων
Το 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων, έχοντας υπόψη την με αριθμό 129887/Γ2/2-12-2011 
απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ, πραγματοποίησε ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη των 
μαθητών/τριών  της Α΄ Τάξης στα Γιάννενα στις 27-4-2015, ημέρα 
Παρασκευή. Ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών ήταν 62  με 4 
συνοδούς καθηγητές: κ. Ηλιάδη Αμαλία, φιλόλογο-ιστορικό, Δ/ντρια και αρχηγό 
της εκδρομής, κ. Σιούλα Αφροδίτη, φιλόλογο, κ. Ψάλλα Αθανασία, καθηγήτρια 
Γερμανικών και κ. Αβέλλα Χάιδω, Θεολόγο. Το  Εκπαιδευτικό μας  Πρόγραμμα 
με το οποίο συνδέθηκε, επιστημονικά και παιδαγωγικά, η εκπαιδευτική μας 
περιήγηση στα Γιάννενα είχε σχέση με τα Μουσεία, τη φύση και τον πολιτισμό 
της περιοχής τους.
Αναχωρήσαμε την  Παρασκευή, 27 Απριλίου 2015 από το χώρο του σχολείου για 
την πόλη των Ιωαννίνων. Η  άφιξή και η παραμονή μας   στα Γιάννενα 
περιλάμβανε περιήγηση στο Κάστρο, ξενάγηση στο Βυζαντινό και Δημοτικό 
Εθνογραφικό Μουσείο, φωτογράφιση της παλιάς πόλης, των ιστορικών της 
κτιρίων και της παραλιμνίου περιοχής. 
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Η ζωντανή καστροπολιτεία έμοιαζε  με σκηνικό από άλλη εποχή, παραδοσιακά κτίρια και 
αναπάντεχες χρωματιστές πινελιές, ιδιαίτερα καφέ αλλά και σημαντικά μουσεία. Έξω από 
τα τείχη, περπατήσαμε στον παραλίμνιο δρόμο, απολαμβάνοντας τους κωπηλάτες που 
προπονούνται στην Παμβώτιδα και τα καραβάκια που γλιστρούσαν αθόρυβα στα νερά.. 
Περιηγούμενοι στους ιστορικούς λόφους των Ιωαννίνων και στο κάστρο του Ιτς Καλέ 
που περιέχει το Φετιχιέ Τζαμί, τον τάφο του Αλή Πασά και το Βυζαντινό Μουσείο  
όπως και την αίθουσα έκθεσης Αργυροχρυσοχοΐας, θυμηθήκαμε τους στίχους του 
Μιχάλη Γκανά για τα Γυάλινα Γιάννινα και τα Μαλαματένια…
Το Βυζαντινό Μουσείο που θαυμάσαμε για την επιβλητική, παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική του, εξωτερική και εσωτερική δομή στεγάζεται σε κτίριο που 
ανοικοδομήθηκε στα ερείπια του σεραγιού του Αλή -Πασά, και καταστράφηκε 
ολοκληρωτικά αργότερα από πυρκαγιά. Το Μουσείο εγκαινιάστηκε το 1995 με 
σκοπό να διαφυλάξει τα ευρήματα της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου, που 
χρονολογικά καλύπτουν την παλαιοχριστιανική, βυζαντινή και μεταβυζαντινή 
περίοδο. Επίσης, εκτός από την έκθεση των συλλογών του, αποτελεί και 
πολιτιστικό κέντρο, αφού φιλοξενεί μουσικές και θεατρικές εκδηλώσεις, περιοδικές 
εκθέσεις. Στις συλλογές του περιλαμβάνονται παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά 
γλυπτά, ευρήματα από την Άρτα, κεραμικά, βιβλία, χριστιανικές εικόνες και 
αξιόλογη συλλογή αργυροχρυσοχοΐας.
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Το τέμενος του Ασλάν Πασά  σήμερα στεγάζει το τριπλό Δημοτικό Εθνολογικό 
Μουσείο με Ελληνικό Τμήμα, Εβραϊκό Τμήμα και Μουσουλμανικό τμήμα.  Βρίσκεται 
στην Ακρόπολη των Ιωαννίνων εντός του Κάστρου, που χτίστηκε το 1618 από τον 
Ασλάν πασά. Στο Μουσείο εκτίθενται τοπικές ενδυμασίες, υφαντά, ξυλόγλυπτα, 
είδη αργυροχοΐας και άλλα, ενώ το έκθεμα που ξεχωρίζει είναι το Δαμασκηνό σπαθί 
του Γεωργίου Καραϊσκάκη. Επίσης στον περίβολο του μουσείου σώζονται τάφοι 
επιφανών Τούρκων, καθώς επίσης και ο τάφος του Ασλάν πασά. Ακόμη έξω από 
το Μουσείο βρίσκονται κανόνια και μπαρουτόμπαλες-μπομπάρδες της εποχής 
εκείνης.
Το μουσείο Φωτίου Ραπακούση  βρίσκεται στο κτιριακό συγκρότημα του Τεμένους 
Ασλάν Πασά, στη βορειοδυτική ακρόπολη του κάστρου των Ιωαννίνων. Ο Δήμος 
Ιωαννιτών, με αμοιβαία σχέση παραχώρησης μεταξύ αυτού και του συλλέκτη, 
φιλοξενεί τη συλλογή στους χώρους του, από το 2000. Το ενέταξε έτσι στο 
πολιτιστικό δυναμικό του και λειτουργεί σήμερα παράλληλα με το Δημοτικό 
Λαογραφικό & Εθνογραφικό Μουσείο, το οποίο στεγάζεται μέσα στο Ασλάν Τζαμί. 
Ολόκληρη η συλλογή περιλαμβάνει 6.000 αντικείμενα, που κατατάσσονται σε 
τέσσερις κατηγορίες: Όπλα με τα εξαρτήματά τους, κοσμήματα του 18ου και του 
19ου αιώνα, διάφορα, κεραμικά (ισλαμικής τέχνης, αγγειοπλαστικής τέχνης του 
ελληνικού χώρου).
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Θαυμάσαμε επίσης μέσα στην ανοιξιάτικη φύση τον ερειπιώνα του 
κάστρου, απολαμβάνοντας τα γοητευτικά αισθητικά του χαρακτηριστικά  
όπως αποτυπώνονται στην Οθωμανική Βιβλιοθήκη ( μη επισκέψιμο 
εγκαταλελειμμένο κτίριο), στην οικία του Χουσείν Ματέι ή οικία του 
Δεσπότη, στο Οθωμανικό τέμενος του Βελή Πασά. Και καταλήγοντας στην 
παλιά αγορά και στο εμπορικό κέντρο όπου  συνυπήρχαν, για πολλά 
χρόνια, οι τρεις θρησκευτικές εθνότητες της πόλης, Χριστιανοί, Εβραίοι και 
Μουσουλμάνοι πήραμε αρχιτεκτονικά και πολιτιστικά μαθήματα βιωμένης 
αυτοκρατορικής πολυπολιτισμικότητας… 
Στο  ιστορικό κέντρο που εκτείνεται περιμετρικά του κάστρου και διεκδικεί έντονα 
τη θέση του στην καθημερινότητα της πόλης, με νέα αγαπημένα σημεία να 
ξεφυτρώνουν σε στοές και διατηρητέα κτίρια, ανηφορίσαμε την «ασημένια» οδό 
Αβέρωφ προς το σύγχρονο κέντρο και περνώντας το Ρολόι στην κεντρική πλατεία, 
καταλήξαμε σε παραδοσιακές ταβέρνες,  μοντέρνα εστιατόρια και, βέβαια, τα 
πολυάριθμα τσιπουράδικα που συνθέτουν το γευστικό τοπίο της πόλης.  
Δοκιμάσαμε παραδοσιακές ηπειρώτικες πίτες και γιαννιώτικο μπακλαβά στα καφέ-
ζαχαροπλαστεία της πόλης και ενωθήκαμε με τον φοιτητόκοσμο, που χαρίζει στην 
πόλη το νεανικό της παλμό. 
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Μετά το  μεσημεριανό μας γεύμα δίπλα στην ήρεμη λίμνη της Παμβώτιδας, μεταβήκαμε 
στη Δωδώνη για ξενάγηση στα αρχαία  μας μεγαλεία:  το υποβλητικό μαντείο και το 
εκπληκτικό αρχαίο θέατρο. Έτσι, μετά τα Γιάννενα που μας άφησαν την αίσθηση μιας 
μικρογραφίας επαρχιώτικης Οθωμανικής Κωνσταντινούπολης, η οπτική και πνευματική 
μας επαφή με τα επιβλητικά μνημεία της αρχαίας,  ακμάζουσας Ηπείρου μας έπεισε, με 
τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, για τις ποικίλες όψεις της Ιστορίας της περιοχής.
Μετά την  επιστροφή μας στα Γιάννενα για απογευματινή βόλτα στην κεντρική περιοχή 
της λίμνης και το καταλάγιασμα της έντασης και  του δημιουργικού ξαφνιάσματος από 
την εξάσκηση της παρατηρητικότητάς μας στη λήψη φωτογραφιών ποικίλων οπτικών 
γωνιών και εκφάνσεων τοπίων, αστικών και φυσικών, αναχωρήσαμε γεμάτοι θεσπέσιες 
εικόνες για τα Τρίκαλα, αφού όλοι οι στόχοι, όλες οι τοποθεσίες της εκπαιδευτικής μας 
εκδρομής «ενσαρκώθηκαν» με αντίστοιχες στάσεις και περιηγήσεις, οι οποίες 
λειτούργησαν ως μέσα μάθησης από το διαδίκτυο που τις πρωτοσυναντήσαμε, στη 
βιωμένη ταξιδιωτική εμπειρία… Γιατί οι εκπαιδευτικές  εκδρομές ως ευκαιρίες 
αξιοποίησης  των  άτυπων  σχολικών  πρακτικών  στο  πλαίσιο  του  πολιτισμικού, 
γλωσσικού  και ψηφιακού γραμματισμού μπορούν να προσφέρουν «νοστιμιά» και μια 
άλλου είδους κοινωνικότητα στη σχολική καθημερινότητα.
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