
Πρακτικές οδηγίες για να οργανώσετε την επίσκεψή σας  
στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 

 
Τι πρέπει να γνωρίζετε  

 Για να υλοποιήσετε εκπαιδευτικό πρόγραμμα μόνοι σας στον χώρο του μουσείου θα 
πρέπει να κλείσετε ραντεβού. 

 Η είσοδος στο Μουσείο για τα σχολικά τμήματα και τους εκπαιδευτικούς που τα 
συνοδεύουν είναι δωρεάν. 

 Συμμετέχει ένα μόνο σχολικό τμήμα κάθε φορά (ως 25 άτομα). 

 Χρειάζεται να συμμετέχουν ενεργά δυο εκπαιδευτικοί. 

 Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος οι 4 αίθουσες στις οποίες 
υλοποιείται παραμένουν ανοικτές για τους υπόλοιπους επισκέπτες του μουσείου. 

Πώς να προετοιμαστείτε για την επίσκεψή σας  

 Μελετήστε το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό (διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του 
μουσείου, www. mbp.gr). Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, επικοινωνήστε με τα Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα (2313-306400, mbp@culture.gr). 

 Επικοινωνήστε με το μουσείο (τηλ. 2313-306400) για να ορίσετε ημερομηνία και 
ώρα επίσκεψης, διευκρινίζοντας ότι θα υλοποιήσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σπίθα, 
φλόγα, φωτιά!». 

 Επισκεφτείτε μόνοι/ες το μουσείο πριν την υλοποίηση της δράσης, για να 
εξοικειωθείτε με τους χώρους και τα εκθέματα και να σχεδιάσετε την επίσκεψή σας. 

Τι πρέπει να κάνετε  στο σχολείο πριν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  

 Προετοιμάστε τους μαθητές/τριές σας (βλ. ενότητα «Σύντομη προετοιμασία στην 
τάξη πριν την επίσκεψη»).  

 Χωρίστε τα παιδιά σε τέσσερις ομάδες, προκειμένου με την άφιξή σας στο μουσείο 
να εξοικονομήσετε χρόνο αλλά και για να αποφευχθεί η φασαρία. 

Τι πρέπει να κάνετε μόλις φτάσετε στο μουσείο  

 Ενημερώστε το προσωπικό της υποδοχής ότι έχετε κλείσει ραντεβού για να 
υλοποιήσετε μόνοι σας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σπίθα, φλόγα, φωτιά!». 

 Συνεννοηθείτε για το πού θα αφήσουν οι μαθητές/τριες τα πράγματά τους 
(τσάντες, πανωφόρια). 

 Ζητήστε το υλικό του εκπαιδευτικού προγράμματος (τα 4 έντυπα, πινακίδες για να 
ακουμπούν τα παιδιά τα έντυπα και να γράφουν πάνω σ’ αυτά, μολύβια και, εφόσον 
επιλέξετε τον συνοπτικό τρόπο παρουσίασης, τις πλαστικοποιημένες φωτογραφίες και τα 
σκίτσα), καθώς και το έντυπο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού. 

 Το παιχνίδι γνώσεων θα το παραλάβετε σε δεύτερη φάση από το φυλακτικό 
προσωπικό της αίθουσας 7. 
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 Πριν ξεκινήσετε, θυμηθείτε με τους μαθητές/τριές σας ποια πρέπει να είναι η 
συμπεριφορά στο μουσείο (βλ. ενότητα «Σύντομη προετοιμασία στην τάξη πριν την 
επίσκεψη») 

Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος  

 Παραδώστε στην υποδοχή το σύνολο του υλικού που σας παρείχε το μουσείο εκτός 
από τα φύλλα εργασίας, που ανήκουν σε σας. 

 Συμπληρώστε το έντυπο αξιολόγησης και παραδώστε το στην υποδοχή. Μπορείτε 
ακόμη να το στείλετε με email (mbp@culture.gr) με τη σημείωση «Αξιολόγηση 
εκπαιδευτικού προγράμματος». Συμμετέχοντας στην αξιολόγηση συμβάλλετε στη βελτίωση 
του εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς και της εξυπηρέτησής σας από το μουσείο! 
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Στο σχολείο μετά την επίσκεψη 

 

Ως κλείσιμο του εκπαιδευτικού προγράμματος προτείνουμε την προβολή στην τάξη 

τεσσάρων βίντεο μικρής χρονικής διάρκειας που υπάρχουν στο διαδίκτυο, με θέμα τις 

τεχνικές της μεταλλουργίας και της υαλουργίας.  

Το πρώτο αφορά τη μεταλλουργία και είναι ένα βίντεο πειραματικής αρχαιολογίας. Η 

πειραματική αρχαιολογία είναι κλάδος της αρχαιολογικής έρευνας που ασχολείται με την 

εκτέλεση προσεκτικά ελεγχόμενων πειραμάτων, τα οποία βοηθούν στην ερμηνεία της 

αρχαιολογικής μαρτυρίας. Το συγκεκριμένο βίντεο έχει θέμα την τήξη του μπρούντζου (σε 

ανοιχτή φωτιά, μέσα σε λάκκο μικρού βάθους) και στη συνέχεια τη χύτευση μέσα σε 

μήτρες. Ο τίτλος του είναι "Le métal". 

https://www.youtube.com/watch?v=k600JRm-0jk 

Το δεύτερο βίντεο αφορά επίσης τη μεταλλουργία και συγκεκριμένα την κοπή και τη 

σφυρηλάτηση σιδήρου με παραδοσιακές τεχνικές. Μπορείτε να το αναζητήσετε στο 

youtube με τον τίτλο "Technique forge fabrication support" (4/4).wmv (Πρόκειται για το 

τέταρτο βίντεο μιας σειράς με τον ίδιο τίτλο, τα οποία είναι ολιγόλεπτα). 

http://www.youtube.com/watch?v=JGfSI0C2Tm0&feature=related 

Τέλος, το τρίτο βίντεο αφορά την υαλουργία (τεχνική εμφύσησης) και δημιουργήθηκε από 

το Βρετανικό Μουσείο, στο πλαίσιο έκθεσης που είχε διοργανωθεί το 2011 για το 

Αφγανιστάν. Στο βίντεο παρακολουθούμε τη δημιουργία ενός γυάλινου αγγείου σε σχήμα 

ψαριού, που αποτελεί αντίγραφο ενός από τα εκθέματα. Ο τίτλος του είναι "Making a glass 

fish replica".  

https://www.youtube.com/watch?v=jEeUCt0vNCI 

Τα παραπάνω βίντεο θα τα βρείτε και στην ιστοσελίδα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

στις πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 
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