
ARENA, από την έρευνα στην 
εκπαίδευση
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Νατάσα Μιχαηλίδου, Γιάννης Μούρθος

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές

ΕΚ Αθηνά/ΙΕΛ Ξάνθης

Προτάσεις αξιοποίησης
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Archaeological REsearch in the North Aegean

Πρόγραμμα ARENA

Αποθετήριο αρχαιολογικής βιβλιογραφίας 
→ Ερευνητές ανθρωπιστικών επιστημών 

Δημόσια Αρχαιολογία
→ Ευρύ κοινό

Από την ανασκαφή στο 3Δ



5 θέσεις
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Άβδηρα, Φίλιπποι, Αμφίπολη, Όλυνθος, Δίον

Πρόγραμμα ARENA: 
εκπαιδευτικό υλικό

5 θέσεις

• Γεωγραφικό – Χρονολογικό εύρος 
• Ποικίλες χρονικές περίοδοι (#Όλυνθος)
• Ελληνικές αποικίες - εγκαταστάσεις γηγενών
• Τμηματική αποκάλυψη των θέσεων
• Συνεχής ερευνητική δραστηριότητα 
• Ποικιλία στον αριθμό επισκεπτών (#Φίλιπποι)
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Τι & Για ποιον

Πρόγραμμα ARENA: 
εκπαιδευτικό υλικό

1. Συλλογή διαθέσιμου υλικού &
2. Πρόταση νέου ενδεικτικού περιεχομένου

• παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (κυρίως)
• συνοδοί ενήλικες (δάσκαλοι ή γονείς) 
• επαγγελματίες (ξεναγοί)
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Στόχος

Πρόγραμμα ARENA: 
εκπαιδευτικό υλικό

Συμβολή σε:
• εξοικείωση με τον αρχ. χώρο
• φυσική επίσκεψη
• σύνδεση με καθημερινότητα
• εξερεύνηση με παιγνιώδεις δράσεις
• ανακάλυψη μέσα από ιστορίες
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Μελέτη περίπτωσης:
Άβδηρα



5 θέσεις
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Πρόγραμμα ARENA: 
Άβδηρα

Πού: παράλια Αιγαιακής Θράκης
20 χλμ. από την Ξάνθη

Πότε: ελληνική αποικία - συνεχής κατοίκηση 
7ος αι. π.Χ. - 14ος αι. μ.Χ.

Σήμερα: διαφορετικά επίπεδα
τμήματα της πόλης

παράλια
Αιγαιακής Θράκης

Θάσος

αρχ.χώρος



5 θέσεις
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Πρόγραμμα ARENA: 
Άβδηρα

Ποιοι: διεπιστημονική ομάδα
αρχαιολόγοι, μουσειολόγος-ξεναγός, 
εκπαιδευτικός

Πώς: επιτόπιες επισκέψεις
1. Συλλογή διαθέσιμου υλικού, βιβλιογραφίας &
2. Πρόταση νέου ενδεικτικού περιεχομένου
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1. Συλλογή διαθέσιμου υλικού
Μελέτη βιβλιογραφίας



Ακολούθησε τον Οδυσσέα 
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Υπάρχον εκπαιδευτικό περιεχόμενο 
για αρχαιολογ. χώρους

Υπουργείο Πολιτισμού
• Εκπαιδευτικές δημοσιεύσεις ΕΦΑ
φυλλάδια, φύλλα εργασίας, φανταστικές διηγήσεις, 
για εκπαιδευτικούς και μαθητές, ευρύ κοινό
• Ακολούθησε τον Οδυσσέα (portal)
• Εκπαιδευτικά προγράμματα ΕΦΑ
Υπουργείο Παιδείας
• Φωτόδεντρο
• Δράσεις/σεμινάρια Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
• Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
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2. Πρόταση νέου ενδεικτικού 
περιεχομένου



Ενημερωτικό υλικό: Πριν & Μετά την επίσκεψη

Πρόταση νέου εκπαιδ. 
περιεχομένου

• ενημερωτικό/εκλαϊκευμένο κείμενο
• πρακτικά ζητήματα 
• προτεινόμενη διαδρομή
• εικόνες - βίντεο 
• λίστα εκπαιδευτικού υλικού
• βιβλιογραφία 
• φόρμα αξιολόγησης
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Πρόταση νέου εκπαιδ. περιεχομένου

http://arena.athenarc.gr/

Κείμενα 
Πολυμεσικό υλικό 
Υπερσύνδεσμοι

Αρχεία pdf
Ελεύθερα διαθέσιμα

http://arena.athenarc.gr/
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Πρόταση νέου εκπαιδ. περιεχομένου

http://arena.athenarc.gr/



Φύλλο εργασίας: Κατά την επίσκεψη

Πρόταση νέου εκπαιδ. 
περιεχομένου

• Θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης 
Howard Gardner

15



16

Πρόταση νέου εκπαιδ. περιεχομένου

Μοναδικότητα ατόμου – επισκέπτη αρχαιολογικού χώρου 

Γαρυφαλάκη, Ε. 2013. Πολλαπλή Νοημοσύνη. Αθήνα: Διόπτρα.



ΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

1η – ιδρυτικός μύθος 
Αβδήρων

Αφήγηση – Παιχνίδι μίμησης – Σχεδίαση 
Κόμικς

Γλωσσική / Κιναισθητική / Διαπροσωπική / 
Λογικομαθηματική / Χωρική

2η – αποικία των Αβδήρων Συγγραφή – Συνέντευξη από έναν 
πρώην μετανάστη

Χωροταξική / Ενδοπροσωπική / 
Διάπροσωπική / Γλωσσική 

3η – τα τείχη Σχέδιο / δραστηριότητα αναπαράστασης Χωροταξική / Σωματική-κιναισθητική / 
Διαπροσωπική

4η – το ρωμαϊκό λουτρό Δημιουργία διαφήμισης - Παιχνίδι 
δραματοποίησης 

Γλωσσική / Χωρική / Κιναισθητική / 
Διαπροσωπική

5η – οι χριστιανικοί τάφοι Ομοιότητες και διαφορές Χωροταξική / Λογικομαθηματική

6η – νομίσματα Σχεδίαση – παιχνίδι μίμησης ζώων Χωροταξική / Νατουραλιστική / Μουσική
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Πρόταση νέου εκπαιδευτικού 
περιεχομένου
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Διαμορφωτική αξιολόγηση



«Τα παιδία παίζει στον αρχαιολογικό χώρο και μουσείο των 
Αβδήρων-προτάσεις αξιοποίησης», 24/6/2020

Διαμορφωτική 
αξιολόγηση

80 εκπαιδευτικοί, 35% πρωτοβάθμιας

• «να πληροφορηθώ σχετικά με τις 
δραστηριότητες που μπορώ να κάνω στο 
μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο»

• «διασκεδαστικές και παιγνιώδεις δράσεις»
• «βέλτιστες πρακτικές αναφορικά με σχολεία σε 

αρχαιολογικούς χώρους»
• «δημιουργικές προτάσεις και στρατηγικές για 

διαφορετική και διαδραστική προσέγγιση του 
χώρου»
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Διαμορφωτική αξιολόγηση

Ερωτηματολόγιο
20 συμμετέχοντες

κλειστού & ανοιχτού 
τύπου 

παρανοήσεις: 
φύλλα εργασίας

προτάσεις: 
περισσότερα 
εργαλεία ΤΠΕ
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Άλλα εργαλεία 
του ARENA

πριν & μετά την επίσκεψη
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Αρχαία κείμενα & Επιγραφές

«Φωνή» αρχαίων 
συγγραφέων / 
ανθρώπων
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Χρονολόγιο

• Ιστορία 
βασικών θέσεων

• Γενική ιστορία 
ευρύτερης περιοχής και 
Ελλάδας
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Θεματικές

Συνολική προσέγγιση

• Αρχαία Θράκη
• Αταύτιστες θέσεις 

Χαλκιδικής
• Η Θάσος ως μελέτη 

περίπτωσης

Ερευνητικό και 
εκλαϊκευμένο 
περιεχόμενο
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Διάχυση:
παρουσιάσεις-συνέδρια

• Education VIA Culture Conference 18-20/12/2020
• Φοιτητές Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας & 

Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών, ΔΠΘ
• Workshop ‘Reframing Heritage Education in Egypt 

(ReHeED) - Heritage Education in the context of 
schools, museums and archaeological sites’



κατανόηση παρελθόντος/παρόντος
καλλιέργεια δεξιοτήτων
ιστορική ενσυναίσθηση

ελεύθερο περιεχόμενο/εργαλείο
τοπική κοινωνία/εκπαίδευση

5 θέσεις: Άβδηρα, Φίλιπποι, 
Αμφίπολη, Όλυνθος, Δίον 

επί τόπου επισκέψεις
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Τα παρουσιαζόμενα έργα υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 031 με τίτλο «ΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Αναλυτικά: "Υπολογιστικές 
Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης” (MIS 5002437) με 3 υποέργα: Υποέργο 1 
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης», Yποέργο 2 «Τεχνολογίες Ανάλυσης 
Περιεχομένου στον Πολιτισμό», Yποέργο 3 «ΜΕΔΑ: Μεγάλα Δεδομένα – Προκλήσεις, Μέθοδοι και Τεχνικές Αποδοτικής 
Διαχείρισης» και “Καινοτόμος εφαρμογή του βιομηχανικού διαδικτύου των πραγμάτων σε ευφυή περιβάλλοντα” (MIS 
5002434) με Υποέργο 1: “Καινοτόμος εφαρμογή του βιομηχανικού διαδικτύου των πραγμάτων σε ευφυή 
περιβάλλοντα”.



Ευχαριστούμε!


