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ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

Μεγάλοσ είναι ο αρικμόσ των ςχολείων τα οποία επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτα 

εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουςείου Βυηαντινοφ Πολιτιςμοφ και γι' αυτό το λόγο 

είναι αδφνατον να ικανοποιθκοφν όλεσ οι αιτιςεισ για ςυμμετοχι.  Για να καλυφκοφν αυτζσ 

οι ανάγκεσ υπάρχει θ δυνατότθτα διεξαγωγισ διαφόρων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων 

από τουσ ίδιουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ. Ένα από τα προγράμματα που διαμορφϊκθκε με 

τρόπο ϊςτε να μπορεί να εφαρμοςτεί χωρίσ τθν παρουςία μουςειοπαιδαγωγοφ είναι και το 

ςυγκεκριμζνο. 

  Σο πρόγραμμα Σο Βυηαντινό Κάςτρο απευκφνεται ςε μακθτζσ  Ε' και τ' τάξθσ και οι 

ςτόχοι γφρω από τουσ οποίουσ δομικθκε είναι οι εξισ:  

 Να ανακαλζςουν ςτθ μνιμθ τουσ οι μακθτζσ τισ πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με 

τθν Βυηαντινι Αυτοκρατορία.  

 Να εξοικειωκοφν οι μακθτζσ με τθν ζννοια τθσ πόλθσ-κάςτρου ςτθ μεςοβυηαντινι 

εποχι. 

 Να παρατθριςουν τα αντικείμενα που εκτίκενται ςτθν αίκουςα "Σο βυηαντινό 

κάςτρο" και ερμθνεφοντάσ τα να βγάλουν ςυμπεράςματα για τα επαγγζλματα τθσ 

εποχισ, τθν κακθμερινι ηωι και τον πολεμικό εξοπλιςμό. 

Σο πρόγραμμα διαρκρϊνεται ςε τρεισ ενότθτεσ. Η χρονικι διάρκεια του 

προγράμματοσ υπολογίηεται περίπου ςτθν 1 ϊρα και 30 λεπτά, εφόςον και οι τρεισ 

ενότθτεσ πραγματοποιθκοφν ςτον χϊρο του μουςείου. Εναλλακτικά, οι πρϊτεσ δφο 

ενότθτεσ κα μποροφςαν να υλοποιθκοφν ςτθν ςχολικι τάξθ και ςτο μουςείο να υλοποιθκεί 

μόνο θ τρίτθ ενότθτα. Έτςι ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ μειϊνεται ςτα 40 λεπτά. 
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ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ 
 

 Είναι χριςιμο πριν ζρκετε ςτο μουςείο να ζχετε ςυηθτιςει με τουσ μακθτζσ για το 

τι μποροφν και τι δεν μποροφν να κάνουν ςτο μουςείο. Επειδι ςε όλεσ τισ αίκουςεσ 

εκτίκενται τα αυκεντικά αντικείμενα εκτόσ προκθκϊν, κα πρζπει να τουσ γίνει ξεκάκαρο 

πωσ δεν επιτρζπεται να ακουμποφν τα εκκζματα για τθν αςφάλεια των ίδιων αλλά και των 

εκκεμάτων. Επίςθσ ηθτάμε από τα παιδιά να κινοφνται ςτο μουςείο βαδίηοντασ και όχι 

τρζχοντασ, ϊςτε να αποφευχκοφν τυχόν ατυχιματα. Κατά τθν παραμονι ςασ ςτο μουςείο 

φροντίςτε όλεσ οι ςυηθτιςεισ να γίνονται ςε χαμθλοφσ τόνουσ ϊςτε να μθν ενοχλοφνται οι 

υπόλοιποι επιςκζπτεσ του μουςείου. Καλό είναι ςτο ςχολείο να γίνει και ο χωριςμόσ των 

μακθτϊν ςε 3 ομάδεσ, για να εργαςτοφν ςτο χϊρο του μουςείου, ςτο 3ο μζροσ του 

προγράμματοσ. 

 Όταν φτάςετε ςτο μουςείο κα εξθγιςετε ςτουσ φφλακεσ ότι πρόκειται να 

υλοποιιςετε μόνοι ςασ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Σο βυηαντινό κάςτρο". Θα ηθτιςετε 

από το προςωπικό του μουςείου να ςασ δϊςουν 3 πινακίδεσ για τα παιδιά. 

 τθ ςυνζχεια κα πάτε ςτθν αίκουςα "Σο βυηαντινό κάςτρο". Μπορείτε να 

παρατθριςετε για λίγο τθν αίκουςα για να διαπιςτϊςουν τα παιδιά ότι κυμίηει κάςτρο, με 

τθ μεταλλικι καταςκευι αριςτερά να μοιάηει με πφργο. Σο δάπεδο μιμείται το χϊμα ζξω 

από ζνα κάςτρο. (Παρακαλοφμε να προςζχετε τα παιδιά να μθν βγάηουν τα πετραδάκια 

από το πάτωμα. Σουσ αρζςει πολφ να το κάνουν, καταςτρζφεται όμωσ ζτςι το πάτωμα). 

Εδϊ κα μιλιςετε για τα κάςτρα και τα μζρθ τουσ. Οι μακθτζσ κα κακίςουν ςτο πάτωμα. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 

Σόςο θ πρϊτθ όςο και θ δεφτερθ ενότθτα του προγράμματοσ ςτθρίηονται ςε 

ερωταποκρίςεισ. Οι ερωτιςεισ που δίνονται είναι ενδεικτικζσ. Μπορείτε να τισ 

εμπλουτίςετε ι και να αφαιρζςετε κάποιεσ από αυτζσ. Οι απαντιςεισ, όςον αφορά τθν 

αρχαιολογικι πλθροφορία, είναι οι ςωςτζσ. ε κάποιεσ περιπτϊςεισ μπορεί να προςτεκοφν 

και άλλεσ πλθροφορίεσ. Μπορεί οι μακθτζσ να δϊςουν παρεμφερείσ ι και διαφορετικζσ 

απαντιςεισ. Εάν δεν μασ δϊςουν τισ απαντιςεισ που επικυμοφμε δεν τισ απορρίπτουμε ωσ 

λανκαςμζνεσ, αλλά με επιπλζον ερωτιςεισ, τουσ βοθκάμε να ανακαλφψουν τισ ςωςτζσ. 

Παρακάτω δίνεται θ αναλυτικι περιγραφι των ενοτιτων του προγράμματοσ, ενϊ δίνεται 

και όλο το απαραίτθτο πλθροφοριακό υλικό και το ςχετικό εποπτικό υλικό για τθν 

διεξαγωγι του προγράμματοσ.  

 

Ενότθτα 1: 

 Η ςυγκεκριμζνθ ενότθτα ζχει ωσ ςτόχο να ανακαλζςουν τα παιδιά ςτθν μνιμθ τουσ 

πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθν Βυηαντινι Αυτοκρατορία. Είναι βαςικό, πριν ξεκινιςει θ 

εναςχόλθςθ των παιδιϊν με τθν κεματικι των κάςτρων να τουσ είναι ξεκάκαρο για ποια 

χρονικι περίοδο μιλάμε και ποιεσ είναι οι ευρφτερεσ ςυνκικεσ ςτθν περιοχι. Έτςι οι 

ερωτιςεισ που κα μποροφςαν να γίνουν ςε αυτιν τθν ενότθτα είναι οι εξισ: 

 

_Παρατθρϊντασ τον χάρτθ (εικόνα  1)1 ρωτάμε τα παιδιά ποια είναι θ αυτοκρατορία που 

απεικονίηεται. οι ςωςτζσ απαντιςεισ ςε αυτι τθν ερϊτθςθ είναι 2: Ρωμαϊκι και Βυηαντινι. 

_Πϊσ είναι δυνατόν να υπάρχουν 2 ςωςτζσ απαντιςεισ; Επειδι ο χάρτθσ απεικονίηει τθν 

αυτοκρατορία ςτθν μεταβατικι τθσ φάςθ. 

_Ποιο γεγονόσ ςθματοδοτεί τθν μετάβαςθ τθσ Ρωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ ςτθ Βυηαντινι; Η 

μετακίνθςθ τθσ πρωτεφουςασ. 

_Ποια ιταν θ πρωτεφουςα τθσ Ρωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ; Η Ρϊμθ. 

_Ποια ιταν θ πρωτεφουςα τθσ Βυηαντινισ Αυτοκρατορίασ; Η Κωνςταντινοφπολθ. 

_Ποιοσ ζχτιςε τθν Κωνςταντινοφπολθ; Ο Μζγασ Κωνςταντίνοσ. 

_Πότε ζχτιςε ο Μζγασ Κωνςταντίνοσ τθν Κωνςταντινοφπολθ; Σο 330 μ. Χ.  

_Πότε και με ποιο γεγονόσ τελειϊνει θ Βυηαντινι εποχι; Σο 1453 με τθν Άλωςθ από τουσ 

Οκωμανοφσ. 

_ε πόςεσ και ποιζσ περιόδουσ χωρίηουν οι Ιςτορικοί τθν Βυηαντινι Εποχι (εικόνα 2); 

ε 3. Σθν Πρωτοβυηαντινι (από τθν ίδρυςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ το 330 μ. Χ. ζωσ τθν 

άνοδο ςτο κρόνο του Ηράκλειου το 610 μ. Χ.), τθν Μεςοβυηαντινι (από  τθν άνοδο ςτο 

κρόνο του Ηράκλειου το 610 μ. Χ.  μζχρι τθν Άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ από τουσ 

ταυροφόρουσ το 1204 μ. Χ.) και τθν Τςτεροβυηαντινι (από τθν Άλωςθ τθσ 

Κωνςταντινοφπολθσ από τουσ ταυροφόρουσ το 1204 μ. Χ. μζχρι τθν Άλωςι τθσ από τουσ 

Οκωμανοφσ το 1453 μ. Χ.) 

 

                                                           
1
 Οι εικόνεσ παρατίκενται ςτο παράρτθμα 
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*θμειϊνουμε πωσ οι πόλεισ - κάςτρα για τισ οποίεσ κα μιλιςουμε δθμιουργικθκαν ςτθ 

μεςοβυηαντινι και τθν υςτεροβυηαντινι περίοδο και διατθρικθκαν ζωσ το τζλοσ τθσ 

Βυηαντινισ εποχισ. 

 

Ενότθτα 2: 

 τθν ςυγκεκριμζνθ ενότθτα ηθτοφμενο είναι τα παιδιά να παρατθριςουν τισ εικόνεσ 

και βάςει των παρατθριςεϊν τουσ να εξάγουν ςυμπεράςματα για τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ 

πόλθσ - κάςτρου, τα κριτιρια επιλογισ τθσ κζςθσ για μια πόλθ - κάςτρο και άλλα ςυναφι 

κζματα. Έτςι, χρθςιμοποιϊντασ τισ εικόνεσ οι ενδεικτικζσ ερωτιςεισ είναι οι εξισ: 

 

_Περιγράψτε τθν εικόνα που βλζπετε (εικόνα 3)    → Επίπεδο 

ζδαφοσ. Πολλά ςπίτια χτιςμζνα το ζνα δίπλα ςτο άλλο, μεγάλοσ κάκετοσ δρόμοσ και 

μικρότεροι οριηόντιοι (Ιπποδάμειο ςφςτθμα, Ρυμοτομία). Αρκετά "ανοίγματα"/πφλεσ ςε 

διάφορα ςθμεία του τείχουσ για τθν είςοδο και ζξοδο των ανκρϊπων. 

* Ο τρόποσ που ζχτιηαν τισ πόλεισ ςτα Ρωμαϊκά χρόνια και τθν Πρωτοβυηαντινι περίοδο 

(αρχι 7ου αι μ. Χ.) 

 

_Περιγράψτε τθν εικόνα που βλζπετε (εικόνα 4)   → Απότομο 

ζδαφοσ. Λίγα ςπίτια, χτιςμζνα άτακτα το ζνα δίπλα ςτο άλλο, δεν υπάρχει ρυμοτομία. 

Μονά και διπλά τείχθ για καλφτερθ προςταςία. Σα ςπίτια είναι χτιςμζνα μζςα ςτθν περιοχι 

των διπλϊν τειχϊν και ςτο υψθλότερο ςθμείο τθσ πόλθσ (ΑΚΡΟΠΟΛΗ) Λιγότερα 

"ανοίγματα"/ πόρτεσ για τθν είςοδο και ζξοδο των ανκρϊπων 

*Από τον 7ο - 8ο αι μ.Χ. άρχιςαν διάφορεσ επιδρομζσ ςτθν Βυηαντινι Αυτοκρατορία και 

πολλζσ πόλεισ καταςτράφθκαν. Έτςι για λόγουσ άμυνασ αλλάηει ο τφποσ δόμθςθσ των 

πόλεων. 

 

_υγκρίνετε τισ δφο εικόνεσ (εικόνα 3 και εικόνα 4) 

 

_Σι είναι μία πόλθ - κάςτρο; Μία πόλθ με τείχθ γφρω -  γφρω.  Άρα όταν μιλάμε για κάςτρο, 

εννοοφμε το ςφνολο: ςπίτια, πφργοι, τείχθ. Δεν υπάρχουν πριν από τον 7ο αι. μ.Χ. (χτίηονται 

ςτθ μεςοβυηαντινι εποχι) 

 

_Παρατθριςτε τθν εικόνα (εικόνα 5). Ποφ χτίηονται οι πόλεισ κάςτρα; → ε 

υψϊματα (φυςικά οχυρωμζνα μζρθ) κοντά ςτθ κάλαςςα, δθλαδι ςε τοποκεςίεσ με κζα και 

εποπτεία τθσ περιοχισ για να βλζπουν τουσ εχκροφσ από μακριά. 

 

*Από τον 9ο αι. μ.Χ. οι πόλεισ ςυρρικνϊκθκαν και οχυρϊκθκαν λόγω των εχκρϊν ι 

εγκαταλείφκθκαν και ιδρφκθκαν νζεσ πόλεισ με πιο γερά τείχθ. Έτςι, δθμιουργικθκαν οι 

πόλεισ-κάςτρα. 

 

 

Παιχνίδι: βρίσκουμε τα μέρη του κάστρου 

Μοιράηουμε τισ φωτογραφίεσ (εικόνα 6, 7, 8 και 9) ςτισ τρεισ ομάδεσ παιδιϊν που ζχουν 

δθμιουργθκεί από το ςχολείο και τουσ δίνουμε 1-2 λεπτά για να τισ παρατθριςουν. 
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Ομάδα 1: Πφλεσ (εικόνα 6 &7)  

Ομάδα 2: Πφργοι (εικόνα 8) 

Ομάδα 3: Περίδρομοσ (εικόνα 9) 

 

τθν ςυνζχεια προχωράμε ςτισ ερωταποκρίςεισ. 

 

Ομάδα 1: Πφλεσ (εικόνα 6 & 7)  

Παρατθριςτε τισ φωτογραφίεσ. Σι βλζπετε; → Πφλεσ (ανοίγματα). 

Πϊσ είναι οι πφλεσ;    → Οι πφλεσ ςτισ πόλεισ-κάςτρα είναι 

       μικρζσ και ςτενζσ. 

Γιατί;      → Για να φυλάςςονται ευκολότερα 

       και να μθν μποροφν να περάςουν 

       πολλοί άνκρωποι ταυτόχρονα. 

Οι πφλεσ κα είχαν κάποια πόρτα;  → Ναι 

Γιατί δε ςϊηεται ςιμερα;   → Γιατί ιταν ξφλινθ, και το ξφλο δε 

       διατθρείται. 

Πόςεσ πφλεσ κα είχε μια πόλθ-κάςτρο;  → Λίγεσ, για να ελζγχονται καλφτερα 

       και ευκολότερα. 

Ομάδα 2: Πφργοι (εικόνα 8 και ςτθ ςυνζχεια εικόνα 5) 

Παρατθριςτε τθ φωτογραφία. Σι βλζπετε; → Πφργουσ 

Σι ςχιματα ζχουν οι πφργοι;   → Σετράγωνο, Κυκλικό, Πολυγωνικό 

Για ποιο λόγο χτίηονται οι πφργοι;  → Καταρχάσ για τθ ςτακερότθτα του 

       τείχουσ, ζπειτα για παρατθρθτιριο 

       και τζλοσ για να κάνουν άμυνα οι 

       ςτρατιϊτεσ. 

Ποφ βρίςκονται οι πφργοι ςτθ φωτογραφία  

με το κάςτρο του Πλαταμϊνα (εικόνα 5) → Γφρω-γφρω και ςε διάφορα μζρθ 

       του τείχουσ 

Ομάδα 3: Περίδρομοσ (εικόνα 9) 

Παρατθριςτε τθ φωτογραφία. Σι βλζπετε; → Ένα τείχοσ με πφργουσ. 

Ποιο είναι το μζςα και ποιο το ζξω ςτθ  

φωτογραφία;     → Έξω θ κάλαςςα, άρα εμείσ  

       βλζπουμε το τείχοσ μζςα από τθν 

       πόλθ-κάςτρο 

Παρατθριςτε αυτόν το ςτενό διάδρομο που  

βρίςκεται ςτο ανϊτερο μζροσ του. Γνωρίηετε  

πϊσ λζγεται;     → Περίδρομοσ 

ε τι χρθςίμευε;    → Για να περπατοφν και να  

       μετακινοφνται εφκολα οι  

       ςτρατιϊτεσ και να βλζπουν ζξω. 

 

Πϊσ λζγεται το πάνω μζροσ του τείχουσ,  

μπροςτά από τον περίδρομο, από όπου  

πολεμοφςαν οι ςτρατιϊτεσ;   → Πολεμίςτρεσ, επάλξεισ ι μετερίηια. 
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υνοψίηουμε τα μζρθ μιασ πόλθσ - κάςτρου: ςπίτια, τείχθ, πφλεσ, πφργοι, περίδρομοσ και 

πολεμίςτρεσ. 

 

Η κακθμερινι ηωι ςε μία πόλθ - κάςτρο: 

Σι είναι μια πόλθ-κάςτρο;   → Μία πόλθ οχυρωμζνθ, καταφφγιο 

       πλθκυςμοφ από τισ εχκρικζσ  

       επιδρομζσ. 

Ωςτόςο, οι άνκρωποι που κατοικοφςαν ςε  

μια τζτοια πόλθ δε κα πολεμοφςαν ςυνζχεια. 

Σι δουλειζσ και τι αςχολίεσ είχαν ςε περίοδο 

 ειρινθσ.     → Γεωργικι καλλιζργεια,   

       κτθνοτροφία, βιοτεχνία,  

       εργαςτιρια, ναυτιλία, εμπόριο, 

       πολεμικζσ αςκιςεισ. 

 

Ενότθτα 3 

Καιημερινθ ζωθ των κατοίκων μιασ πόλησ - κάςτρου. Εργαςία ςε ομάδεσ. 

 

 το παράρτθμα υπάρχει φωτογραφία τθσ αίκουςασ (εικόνα 10) και ςε αυτιν 

ςθμειϊνονται τα ςθμεία ςτα οποία κα πρζπει να τοποκετθκοφν οι τρεισ ομάδεσ.   

1. Επαγγζλματα – Εργαςτιρια (Φφλλο εργαςίασ 1) 

2. Κακθμερινι Ζωι (Φφλλο εργαςίασ 2) 

3. Άμυνα – Πολεμικόσ εξοπλιςμόσ (Φφλλο εργαςίασ 3). 

 Η κάκε ομάδα κα πάρει από ζνα φφλλο εργαςίασ. Παρατθρϊντασ τα αντικείμενα 

που αντιςτοιχοφν ςτθν ομάδα τουσ τα παιδιά ςυμπλθρϊνουν τα κενά πεδία του φφλλου 

εργαςίασ. Όταν ςυμπλθρωκεί όλο το φφλλο θ κάκε ομάδα κα πρζπει να προετοιμαςτεί 

ϊςτε να παρουςιάςει τα αποτελζςματα τθσ παρατιρθςθσ και τθσ ερμθνείασ ςτισ 

υπόλοιπεσ. Οι μακθτζσ κάκε ομάδασ, χωριςμζνοι ςε ομάδεσ, κα πρζπει να παρουςιάςουν 

με παντομίμα τθ χριςθ των αντικειμζνων που μελζτθςαν.  Όταν όλεσ οι ομάδεσ είναι 

ζτοιμεσ αρχίηουν οι παρουςιάςεισ. Πρϊτα παρουςιάηει θ ομάδα 1 τα δεδομζνα που 

αναγράφονται ςτο φφλλο εργαςίασ και ςτθ ςυνζχεια το ςτιγμιότυπο τθσ παντομίμασ. Σα 

παιδιά από τισ άλλεσ ομάδεσ εφόςον κα ζχουν ενθμερωκεί για τα αντικείμενα που 

μελζτθςε θ ομάδα κα είναι ςε κζςθ να ονομάςουν το αντικείμενο που αναπαριςτάται ςτθν 

παντομίμα. τθν ςυνζχεια με τον ίδιο τρόπο κα ακολουκιςουν και οι άλλεσ 2 ομάδεσ.  

 Σο πρόγραμμα ολοκλθρϊνεται όταν ζχουν τελειϊςει και οι τρεισ παρουςιάςεισ. ε 

αυτό το ςθμείο μπορείτε να κάνετε μια ςφντομθ ςυηιτθςθ με τα παιδιά ϊςτε να 

ανιχνεφςετε τι ζχουν αποκομίςει από το πρόγραμμα, ςε ποια ςθμεία δυςκολεφτθκαν και 

ποια τουσ φάνθκαν περιςςότερο διαςκεδαςτικά. Σουσ ηθτάτε να ςυγκεντρϊςουν τα 

μαξιλάρια κακϊσ και όποιο άλλο υλικό ζχετε δανειςτεί από το Μουςείο για να το 

επιςτρζψετε ςτθν υποδοχι. 

 

 



10 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ - ΕΙΚΟΝΕ 
 

 
Εικόνα 1 

 

 
Εικόνα 2 



11 

 

 

 
Εικόνα 3 



12 

 

 
Εικόνα 3 



13 

 

 
Εικόνα 4 

 



14 

 

 
Εικόνα 4 



15 

 

 

 
Εικόνα 5 



16 

 

 
Εικόνα 6 



17 

 

 
Εικόνα 7 



18 

 

 
Εικόνα 8 



19 

 

 
 

Εικόνα 9 



20 

 

 
 

Εικόνα 9 



21 

 

 

Εικόνα 10 

 

 


