
Βυζαντινή Τέχνη και Περιβάλλον: Εξερευνώντας το Βυζαντινό Μουσείο  του Πεδουλά 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Προδημοτικής 

και για τους/τις μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων της Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

 

Ανάλογα με την τάξη που συμμετέχει στο πρόγραμμα εφαρμόζονται διαβαθμισμένες 

δραστηριότητες. Ενδεικτικές δραστηριότητες παρουσιάζονται στο στάδιο εφαρμογής 

του προγράμματος.  

 

Το πρόγραμμα είναι μονοήμερο (9:00-13:30 ή 9:00-16:00).  

 

 

Σημείωση: Σε συνεργασία με το προσωπικό του Κέντρου και τους/τις συνοδούς 

εκπαιδευτικούς, το γενικό πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος, όπως παρουσιάζεται 

παρακάτω, μπορεί να αναπροσαρμοστεί και να διαφοροποιηθεί ως προς τις 

δραστηριότητες και τον τρόπο ανάπτυξής του, με βάση τις ανάγκες της κάθε ομάδας.  

 

ΣΤΟΧΟΙ 

Οι μαθητές/μαθήτριες αναμένεται: 

 να ενημερωθούν για τα στάδια της τέχνης της αγιογραφίας, 

 να κατανοήσουν τη σημασία της επίδρασης του περιβάλλοντος στη 

διαμόρφωση της Βυζαντινής Τέχνης, 

 να γνωρίσουν τη Βυζαντινή Τέχνη και τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που 

τη διέπουν, 

 να αντιληφθούν την τεράστια πολιτιστική αξία της περιοχής μέσα από τη 

γνωριμία τους με μνημεία της μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς του Τροόδους, 

 να γνωρίσουν και να συζητήσουν τους συμβολισμούς της Βυζαντινής Τέχνης. 

 να εκτιμούν και να σέβονται τη θρησκευτική μας παράδοση, 

 να συνειδητοποιήσουν  τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη θρησκεία  την τέχνη 

και τον πολιτισμό μας με το περιβάλλον της περιοχής,  

 να κατανοήσουν τη σημασία διατήρησης της θρησκευτικής μας παράδοσης ως 

σημαντικού παράγοντα πολιτισμού.  

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

9:00 – 9:30   

 Άφιξη-καλωσόρισμα και ξενάγηση στο Κέντρο 

 

9:30-11:00   

Ξενάγηση και επιτόπια μελέτη στη Βυζαντινή Εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που 

εντάσσεται στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco. Μελέτη 

και παρατήρηση των τοιχογραφιών της εκκλησία, της τεχνοτροπίας τους και σύνδεση 

των χαρακτηριστικών τους με τα φυσικά στοιχεία της περιοχής και γενικά του 



περιβάλλοντος. Παράλληλα, μέσα από τη μελέτη της εκκλησίας οι μαθητές/μαθήτριες 

εντοπίζουν στοιχεία που αποτυπώνουν την  ιστορική εξέλιξη του λαού μας.  

 

11:30-12:30 

 

Επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο της κοινότητας του Πεδουλά. Οι μαθητές/μαθήτριες 

εκτιμούν τη θρησκευτική μας κληρονομιά μέσα από τη μελέτη θρησκευτικών εικόνων, 

ενδυμάτων και αντικειμένων της βυζαντινής εποχής. Επιδιώκεται η συνειδητοποίηση 

από τους/τις μαθητές/μαθήτριες των αλληλοσυνδέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στο 

φυσικό, πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον της περιοχής. Αναφορά σε μύθους και 

δοξασίες που συνδέουν τη θρησκεία με το περιβάλλον και τη ζωή των κατοίκων της 

περιοχής.  

 

12:30-13:30: Επιστροφή στο Κέντρο και συζήτηση των αποτελεσμάτων και των 

παρατηρήσεων των μαθητών/τριών όπως αυτές προέκυψαν από τις δύο επισκέψεις-

μελέτες πεδίου. Αναχώρηση και επιστροφή στο σχολείο.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Σε περίπτωση που επιλεγεί από την ομάδα το απογευματινό πρόγραμμα (9:00-16:00) 

για ανάπτυξη του συγκεκριμένου θέματος, οι μαθητές/μαθήτριες συνεχίζουν το 

πρόγραμμα με ανατροφοδοτικού τύπου δραστηριότητες. 

 

Στο απογευματινό πρόγραμμα οι μαθητές/μαθήτριες έχουν μεσημεριανό διάλειμμα. 

Για τον σκοπό αυτό μπορούν να έχουν μαζί τους μεσημεριανό φαγητό ή το σχολείο 

μπορεί να κάνει διευθετήσεις για να φάνε σε εστιατόριο της περιοχής. 

 

Συστήνεται όπως οι μαθητές/μαθήτριες: 

 Έχουν μαζί τους κασετίνα στην οποία να υπάρχουν ψαλίδι, γόμα και χρωματιστά. 

  Φορούν αθλητικά παπούτσια και να είναι κατάλληλα ντυμένοι/ντυμένες με βάση 

το κλίμα και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά στην περιοχή.  

 Θα ήταν χρήσιμο η ομάδα να έχει μαζί της φωτογραφική μηχανή και 

μαγνητοφωνάκι για ηχογράφηση της ξενάγησης στο μουσείο και βιντεοκάμερα, για 

βιντεοσκόπηση των δραστηριοτήτων και δρώμενων στο μουσείο. Η φωτογράφιση 

στην εκκλησία απαγορεύεται.  

Τα φύλλα εργασίας και τα όργανα ή οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός χρειάζεται για 

την εφαρμογή των προγραμμάτων παρέχεται από το Κέντρο.  

 

 

 

 

 

 

 


