
Αναζητώντας αγάλματα: Διδασκαλία Ιστορίας «εκτός των θυρών» 

Τθν Πζμπτθ 23 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιικθκε ζνα μάκθμα «εκτόσ των κυρϊν» με 

τουσ μακθτζσ του Γ6. Οι μακθτζσ χωριςμζνοι ςε ομάδεσ ζκαναν ζναν περίπατο ςτθν 

περιοχι γφρω από το ςχολείο τουσ (Λεωφόροσ Αλεξάνδρασ, Λεωφόροσ Βαςιλίςςθσ Σοφίασ, 

Πλατεία Μαβίλθ, Οδόσ Παναγι Κυριακοφ) παρατθρϊντασ και καταγράφοντασ με τθν 

τεχνικι του προςανατολιςμοφ (orienteering) πλθροφορίεσ από τα αγάλματα που κοςμοφν 

το δθμόςιο χϊρο, τισ ονομαςίεσ των δρόμων, κτιρια ιςτορικισ ςθμαςίασ. Τουσ ηθτικθκε 

μεταξφ άλλων να παρατθριςουν τθν υψομετρικι διαφορά ανάμεςα ςε ζνα βυηαντινό ναό 

και τα ςφγχρονα κτιρια επιχειρϊντασ ζτςι να διαβάςουν κάκετα τθν εξζλιξθ τθσ πόλθσ, να 

παρατθριςουν γλυπτά ςφγχρονθσ τζχνθσ επιχειρϊντασ ερμθνείεσ τουσ, να 

προβλθματιςτοφν ςχετικά με τθν τοποκζτθςθ των ςυγκεκριμζνων γλυπτϊν (π.χ. ποιοσ, γιατί 

και πότε τα τοποκζτθςε, γιατί επιλζχτθκαν οι προτομζσ των ςυγκεκριμζνων ατόμων κτλ.), 

να διερευνιςουν τθ γνϊςθ των περιοίκων ςχετικά με τθν ιςτορία τθσ πόλθσ τουσ και τθν 

τοποκζτθςθ οριςμζνων από τα αγάλματα, να ςυςχετίςουν τισ ιςτορικζσ τουσ γνϊςεισ με τα 

τοποκετθμζνα αγάλματα ι τα ονόματα των οδϊν τθσ περιοχισ ςτθν οποία βρίςκεται το 

ςχολείο τουσ. Οριςμζνεσ από τισ δραςτθριότθτεσ ηθτοφςαν από τουσ μακθτζσ να βγάλουν 

φωτογραφίεσ και να διαςκεδάςουν τον ιςτορικό τουσ περίπατο επιχειρϊντασ να ςυνδζςουν 

τθν ιςτορικι γνϊςθ του παρελκόντοσ, όπωσ αναπαρίςταται ςτο δθμόςιο χϊρο, με τθ 

βιωματικι μάκθςθ.  

 Ακολουκοφν ενδεικτικζσ φωτογραφίεσ από το μάκθμα: 

    

Το μάκθμα αξιοποίθςε μεκοδολογία που αποκτικθκε κατά τθ διάρκεια τθσ 

ενδοχπθρεςιακισ κατάρτιςθσ Reading the City ςτθν Τοςκάνθ τθσ Ιταλίασ. Τθ δράςθ 

παρακολοφκθςε μεταπτυχιακι φοιτιτρια του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν 

«Θεωρία, Πράξθ και Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου», Κατεφκυνςθ «Εκπαιδευτικόσ 

Σχεδιαςμόσ και Διδαςκαλία» ςτο πλαίςιο τθσ Πρακτικισ τθσ Άςκθςθσ. Σε επόμενο μάκθμα 

ςτθν τάξθ οι μακθτζσ αξιολόγθςαν τθ δραςτθριότθτα και ενθμερϊκθκαν για τθν ψθφιακι 

πλατφόρμα http://www.athenssculptures.com των Atenistas που περιλαμβάνει μία λίςτα 

των γλυπτϊν τθσ Ακινασ, δίνοντασ ραντεβοφ για τθν οργάνωςθ αντίςτοιχθσ 

δραςτθριότθτασ ςε άλλα ςθμεία τθσ πόλθσ. 
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