
            

                                                                                          

        ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ 
                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                     Σπάρτη, 9 Νοεμβρίου 2021 

 

Κοινοποίηση προς τις  Διευθύνσεις  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης 

της Ελλάδας και μέσω αυτών διαμοιρασμός στις επιμέρους Σχολικές Μονάδες. 

 

Θέμα: Δήλωση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 

 «Γνωρίζω τις βυζαντινές τοιχογραφίες του Μυστρά» 

 

• Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ   

      ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΙΕΠ) σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 56/21-10-2021 Απόσπασμα του Πρακτικού   

     του  Δ.Σ. του ΙΕΠ. 

• Διεξάγεται με τη στήριξη της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

• Τελεί ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ της ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ. 

  

Η Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης συνεχίζει και κατά το τρέχον σχολικό έτος 

2021-2022 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η Σχολή Αγιογραφίας της      

Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας & Σπάρτης και το Γραφείο Νεότητας της Μητροπόλεως.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγεται: 

• Δια ζώσης εντός του αρχαιολογικού χώρου του Μυστρά. 

• Εξ αποστάσεως, με ταυτόσημο ψηφιακό υλικό, μέσω Cisco Webex Meetings στα σχολεία  

     όλης της Ελλάδας (το link θα αποσταλεί με email σε όσους δηλώσουν συμμετοχή). 

• Εξ αποστάσεως, με ταυτόσημο ψηφιακό υλικό, μέσω Cisco Webex Meetings σε Ελληνικά  

     Σχολεία της Ομογένειας του εξωτερικού. 

 

Το  εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα συνάδει με τα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ στη θεματική 

ενότητα «Φροντίζω το Περιβάλλον»  και στην υποενότητα: «Παγκόσμια και Τοπική 

Πολιτιστική Κληρονομιά». 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο, ώστε να φέρει  τους μαθητές και τις 

μαθήτριες σε επαφή με τον  Βυζαντινό Μυστρά και την εικονογραφική τέχνη της 

Παλαιολόγειας Αναγέννησης. Παρέχει πλήθος πληροφοριών για τις τοιχογραφίες των ναών 

και εμπλέκει δημιουργικά τους μαθητές και τις μαθήτριες με δραστηριότητες χρωμάτων, 

εντοπισμού απεικονιζόμενων αντικειμένων, βυζαντινής ενδυμασίας, δραματοποίηση, 

αντιπαραβολή βυζαντινής και σύγχρονης εποχής με ερωταποκρίσεις, δημιουργία με 

βυζαντινή γραφή χρυσόβουλλων ή ειληταρίων, κατασκευή παζλ, σταυρόλεξα με σχετική 

ορολογία και τέλος έντυπο αξιολόγησης του προγράμματος . 

 



Επισυνάπτεται  αναλυτικός, ηλεκτρονικός οδηγός (PDF)  που 

εστιάζει στις  τοιχογραφίες των ναών του Μυστρά κατά την  

Παλαιολόγεια Περίοδο (1204-1453). Γίνεται αναφορά στις τάσεις 

και τα ρεύματα που δέχτηκαν οι τοιχογραφίες, στην  τεχνοτροπία, 

καθώς επίσης και στα καινοτόμα στοιχεία της «Παλαιολόγειας 

Αναγέννησης».  

 

Το δεύτερο μέρος του οδηγού  περιγράφει τις  δραστηριότητες του 

εκπαιδευτικού προγράμματος, οι οποίες είναι χωρισμένες σε δύο 

επίπεδα (1ο επίπεδο - Δημοτικό Σχολείο, 2ο επίπεδο - Γυμνάσιο & 

Λύκειο) με αντίστοιχες μουσειοσκευές.  

 

Το πρόγραμμα συνοδεύεται από το παιδικό- εφηβικό βιβλίο: «Βυζαντινός περίπατος στον 

Μυστρά με τον κυρ Φώτη Κόντογλου» , καθώς είναι συναφές και αποτελεί συμπλη-

ρωματικό μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος. Περιέχει εικοσιπέντε φωτογραφίες (25) 

από το εσωτερικό των ναών του Μυστρά με άδεια χρήσης εικόνων από το ΥΠ.ΠΟ.Α 

(26/04/2021 Α.Π. 54253).                                                  

Το βιβλίο έχει θετική γνωμοδότηση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με το 

Απόσπασμα Πρακτικού: 30/10-06-2021 και προτείνεται  να αξιοποιηθεί από τον/την 

εκπαιδευτικό και τους/τις μαθητές- μαθήτριες  είτε στο πλαίσιο του εν λόγω εκπαιδευτικού 

προγράμματος είτε στο πλαίσιο άλλης συναφούς δράσης που υλοποιείται στο σχολείο. 

Όταν το βιβλίο είναι έτοιμο, θα αποσταλεί στην έντυπη ή ηλεκτρονική του μορφή  στη 

σχολική σας μονάδα. 

 

Περιμένουμε τις δηλώσεις συμμετοχής σας για να πραγματοποιήσουμε παρέα ένα 

ταξίδι  στον χρόνο, στον καιρό των Παλαιολόγων, τότε που γραφόταν η ιστορία του 

Βυζαντινού Μυστρά. 

 

Πληροφορίες: 

• Ελένη Παπαδόγιαννη 

τηλέφωνο:  6938778451 

email: papadogeleni33@gmail.com 

• π. Νικόδημος Καρκαμπάσης 

τηλέφωνο: 6955263564 

• Γραφεία Ι.Μ. Μονεμβασίας και Σπάρτης 

Τηλέφωνο: 2731026580 

 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικού προγράμματος 

Ελένη Παπαδόγιαννη, Εκπαιδευτικός, MSc & Αγιογράφος 
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