
 

 
 

Βυζαντινά ψηφιδωτά. Ιστορική εξέλιξη, τεχνική και αισθητικός υπομνηματισμός. 
Σχολικό Έτος: 2011 - 2012 

 

Κυριακουλόπουλος Ευάγγελος ΠΕ1, Αργυρίου ΑγγελικήΠΕ2, Μπαλωμένου Αθανασία ΠΕ3, 
Μεσσαλάς Νικόλαος ΠΕ1 

 

30 μαθητές Γ΄ Γυμνασίου. 

 

Στόχος:  Γνωριμία με τα ψηφιδωτά της Βυζαντινής τέχνης. 
                

 

 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:  
 

  Έρευνα, 

  Εργαστηριακή προσέγγιση, 

 Πρακτική ενασχόληση 

 Συνεργασία και παράλληλη 
εκπόνηση του προγράμματος 
με αντίστοιχο του 
Πειραματικού Λυκείου. 
 

 
 

 Μελέτη της ιστορίας του ψηφιδωτού 
στον ελληνιστικό και ελληνορωμαϊκό 
κόσμο. 

 Μελέτη της μεταπήδησης της τέχνης 
του ψηφιδωτού στη χριστιανική 
τέχνη. 

 Παρουσίαση και μελέτη όλων των 
κέντρων ανάπτυξης ψηφιδωτών στην 
πρώιμη, μεσοβυζαντινή και 
υστεροβυζαντινή εποχή. 

 Εκπόνηση από τους μαθητές  
ατομικών εργασιών για τα σωζόμενα 
ψηφιδωτά ενός συγκεκριμένου 
κέντρου ή χρονικής περιόδου. 

  Παρουσίαση των τεχνικών στην 
κατασκευή και στη συντήρηση των 
ψηφιδωτών. 

 Συγγραφή βιβλίου (300 σελίδων)  
στο οποίο   παρουσιάζονται 
συγκεντρωτικά και αναλύονται  τα 
σπουδαιότερα ψηφιδωτά δείγματα 
όλων των κέντρων ανάπτυξης 
ψηφιδωτών  της Βυζαντινής τέχνης . 

 Δημιουργία 30 ατομικών ψηφιδωτών 
από τους μαθητές και έκθεσή τους. 

 
 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. 



Εκπαιδευτική επίσκεψη 
 

 Τέσσερις επισκέψεις στη Δημοτική Βιβλιοθήκη για επιτόπια έρευνα και 
συλλογή στοιχείων με βάση σχετική βιβλιογραφία που αφορούσε την 
εκπόνηση ατομικών εργασιών. 

 Δύο επισκέψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας  (μελέτη ψηφιδωτών 
εκθεμάτων) 

 Δύο επισκέψεις στο εργαστήρι συντήρησης και αποκατάστασης ψηφιδωτών 
του Αρχαιολογικού Μουσείου. (επίδειξη αποκατάστασης ευρεθέντος έργου) 

 Επίσκεψη σε εργαστήρι κατασκευής ψηφιδωτών στην Κερατέα Αττικής. 

 Επίσκεψη και ξενάγηση στα ψηφιδωτά της Μονής Δαφνίου. 

 Εκπαιδευτική εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη και μελέτη των ψηφιδωτών 
συνόλων στη Μονή Χώρας, στην Αγία Σοφία  και στη Μονή Παμμακαρίστου. 
 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΥΛΙΚΟ. 

 

    
Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2011. 
 Μελέτη της ιστορίας του ψηφιδωτού.                   Έρευνα στη Δημοτική βιβλιοθήκη.  

 

 

 

 
Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2012 
Μελέτη στο Αρχαιολογικό Μουσείο                          Εργαστήρι αποκατάσταση ψηφιδωτού.   



 
 

Φεβρουάριος – Μάρτιος 2012.                             Κερατέα Αττικής. 

Μελέτη τεχνικής ψηφιδωτών.                                   Εργαστήρι κατασκευής ψηφιδωτών.  

 

 

 

 
 

Μάρτιος 2012. 
Επίσκεψη στη Μονή Δαφνίου.                                Μελέτη ψηφιδωτών Μονής Δαφνίου. 

 

 

 

 
 

Απρίλιος 2012. 
Επίσκεψη στην Πόλη. Αγία Σοφία.                    Επίσκεψη στον Οικουμενικό Πατριάρχη.   



     
     

      Μελέτη ψηφιδωτών:  
        Μονής Χώρας.                                                           Μονής Παμμακαρίστου. 

 

 

      
 

     Μάρτιος – Απρίλιος 2012. 

     Συγγραφή ατομικών εργασιών και διαμόρφωση του βιβλίου μας.  

 

 

         
 

    Απρίλιος 2012. 
    Κατασκευή των ατομικών ψηφιδωτών μας έγων. 


