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         ΜΟΝΗ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ 

 

      Διδακτικό Σενάριο 

 

Σκοπός 

Βασικός σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές  να έρθουν σε επαφή με πολιτιστικά 

μνημεία του τόπου τους,  να τα εξερευνήσουν κριτικά και να τα προσεγγίσουν 

βιωματικά, αναγνωρίζοντας και  εκτιμώντας  την πολιτιστική τους κληρονομιά. 

Εξάλλου, ένα σημαντικό στάδιο της γνωστικής και συναισθηματικής πορείας προς 

την ωριμότητα είναι η γνωριμία, η εξοικείωση και η συμφιλίωση με τον τόπο στον 

οποίο ζούμε. Ιδιαίτερα, μάλιστα, στη χώρα μας, για την οποία γράφει ο ποιητής ότι 

«η ρίζα σκοντάφτει στο μάρμαρο», τα θέματα της Τοπικής Ιστορίας συμβάλλουν στο 

άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία και συνδέονται με την Περιβαλλοντική 

(γνωριμία του τόπου) και Διαπολιτισμική (γνωριμία άλλων λαών που πέρασαν από 

τον τόπο) εκπαίδευση. 

Στη διδακτική πρόταση / σενάριο που ακολουθεί, οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με 

τη Μονή Μολυβδοσκέπαστης  που βρίσκεται στον  νομό Ιωαννίνων.   

 

Το σενάριο περιλαμβάνει τα εξής μέρη:  

 

1. Συνοπτική πρόταση / παρουσίαση της ιδέας του σεναρίου.  

2. Στόχοι (γνωστικοί, ψυχοκινητικοί, συναισθηματικοί).  

3. Εποπτικά μέσα.  

4. Προτεινόμενη διδακτική μεθοδολογία.  

5. Πορεία διδασκαλίας  (α. Πριν την επίσκεψη - Διδασκαλία στην τάξη. β. Επίσκεψη                   

στο πεδίο. γ. Αξιοποίηση της επίσκεψης στην τάξη). 

6. Αξιολόγηση.  

7.Διαγραμματική παρουσίαση του σεναρίου μέσω ενός αραχνογράμματος    

(θεματικού δικτύου).  

8. Λύσεις των ασκήσεων των φύλλων εργασίας. 
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Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο  

 

Η διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση κερδίζει τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο έδαφος με πολλές 

και ποικίλες προτάσεις και αξιώσεις στη στοχοθεσία, στη μεθοδολογία και στις άλλες 

διαδικασίες πρόσκτησης του γνωστικού αντικειμένου και της δημιουργικής 

επεξεργασίας και αξιοποίησής της. Η παράλληλη και επίκαιρη παρεμβολή της 

τοπικής στην εθνική ιστορία όχι μόνο υποβοηθεί στην κατανόησή της, αλλά 

διαμορφώνει και προσφέρει ελκυστικό περιεχόμενο στα διαφέροντα των μαθητών 

των σχολείων στις επιμέρους περιοχές της πατρίδας μας. Οι επισκέψεις, εξάλλου, των 

μαθητών σε χώρους ιστορικού-πολιτιστικού χαρακτήρα είναι σύμφωνες με την 

αντίληψη που διαπνέει τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) των 

μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου. 

  *        *       * 

    Μονή Μολυβδοσκέπαστης 

Πληροφοριακό υλικό 

Τοποθεσία  

Η Ιερά Σταυροπηγιακή και Βασιλική Μονή Μολυβδοσκέπαστης -περισσότερο 

γνωστή ως Μολυβδοσκέπαστη - βρίσκεται στο Β.Δ. τμήμα της Ηπείρου, 18 

χιλιόμετρα από την Κόνιτσα, σε ένα θαυμάσιο φυσικό και προστατευόμενο 

περιβάλλον με ψηλά και απόκρημνα βουνά, πανέμορφα δάση και ποτάμια. Η Μονή 

είναι κτισμένη στους πρόποδες του όρους Νεμέρτζικα, το οποίο τοπικά λέγεται και 

Μερόπη, δίπλα στο χωριό Μολυβδοσκέπαστος, πολύ κοντά στα ελληνοαλβανικά 

σύνορα, σε απόσταση 250 μέτρων από αυτά, και στο σημείο συμβολής του Αώου 

ποταμού με τον παραπόταμό του Σαραντάπορο.  

Η Ιερά Μονή Μολυβδοσκέπαστης, κατά την παράδοση, ιδρύθηκε από τον 

Αυτοκράτορα του Βυζαντίου Κωνσταντίνο Πωγωνάτο (Κωνσταντίνο τον Δ’, 668-

685), ο οποίος, επιστρέφοντας από εκστρατεία στην Σικελία, στρατοπέδευσε στην 

απέναντι από την Διπαλίτσα όχθη του Αώου, όπου έχτισε την πόλη Σεπάρια ή 

Σεσάριθα (σώζονται ελάχιστα υπολείμματα σήμερα). Μετά από θαύμα της Παναγίας, 

έχτισε και τη Μονή (671-672 μ.Χ.), την οποία έκανε έδρα της αρχιεπισκοπής 
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Πωγωνιανής. Την ίδρυσή της από τον Κωνσταντίνο Πωγωνάτο υποστηρίζει και μια 

επιγραφή του καθολικού της, που βρίσκεται πάνω από την πόρτα που οδηγεί από τον 

κυρίως ναό στον πρόναο (νάρθηκα). Ονομάστηκε Μολυβδοσκέπαστη, γιατί η στέγη 

του Καθολικού (Ναού)  ήταν σκεπασμένη με πλάκες μολυβιού. 

Η ανακαίνιση συνεχίστηκε και από τους κατοίκους της Πωγωνιανής, οι οποίοι 

αγιογράφησαν το καθολικό της, το έτος 1522.  Κατά τον Γκατσόπουλο, κάτω από την 

επιγραφή αυτή και τις σημερινές αγιογραφίες, υπάρχουν άλλες διαστρωματώσεις 

αγιογραφιών. Όπως αναφέρθηκε, η Μονή ονομάστηκε Μολυβδοσκέπαστη, γιατί η 

στέγη του Καθολικού (Ναού) ήταν σκεπασμένη με πλάκες μολυβιού. Η παράδοση 

αναφέρει πως το μολύβι το πήραν οι Τούρκοι, για να το κάνουν βόλια και έμεινε 

μόνο στο όνομα ως Μολυβδοσκέπαστη.  Κατά την τελευταία αποκατάσταση της 

στέγης (από τον επιμελητή αρχαιοτήτων των Ιωαννίνων) ανακαλύφθηκαν μολύβδινες 

πλάκες  διαστάσεων 40 χ 30 εκ.,  οι οποίες φυλάσσονται σήμερα στο μοναστήρι.    

Κατά την τουρκοκρατία, το μοναστήρι ήταν σπουδαίο πνευματικό κέντρο, με 

σημαντική βιβλιοθήκη και σχολή χειρογράφων, ενώ η φήμη του είχε φτάσει μέχρι τη 

Βλαχία και τη Ρωσία, όπου διατηρούσε πολλά μετόχια. Σεβαστό μέρος του 

καταστράφηκε στον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν βομβαρδίστηκε το 1943 από 

τους Γερμανούς και κάηκαν τα περισσότερα κειμήλια. Παρ' όλα αυτά, ο πολιτιστικός 

και θρησκευτικός πλούτος του ήταν τόσο μεγάλος, ώστε κατάφεραν και διασώθηκαν 

μέχρι σήμερα αρκετές εσωτερικές τοιχογραφίες του 14ου και 16ου αι., καθώς και 

αγιογραφίες εξαιρετικής τέχνης. 

Τον 20ο  αιώνα υπέστη πολλές λεηλασίες από τους Ιταλούς και το 1943  

βομβαρδίστηκε από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, όπου το συγκρότημα των 

κελιών της Μονής καταστράφηκε.  Το κτηριακό συγκρότημα της Μονής  

αναστηλώθηκε τελευταία με δαπάνες του Υπουργείου Πολιτισμού και κυρίως με τις 

προσπάθειες του ηγουμένου της Μονής, αρχιμανδρίτη Θεοδ. Διαμαντή. 

Την περίοδο του Δεσποτάτου της Ηπείρου από το 1204 έως το 1449 με την κατάληψη 

της Άρτας από τους Τούρκους στηρίζεται η Ορθοδοξία με περίλαμπρους ναούς και 

μοναστήρια. Με μοναστήρια, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις λειτούργησαν ως 

σχολεία, ως κέντρα ανάπτυξης του Ελληνισμού. Η Μονή Μολυβδοσκέπαστης 

αποτέλεσε στο διάβα των αιώνων ένα σημαντικότατο πολιτιστικό και θρησκευτικό 

κέντρο της ευρύτερης περιοχής.  Από το 14ο αιώνα λειτουργούσε σχολή χειρογράφων 
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στην οποία ιεροδιδάσκαλοι δίδασκαν χειρογραφία σε μοναχούς και λαϊκούς. Πολλοί 

λόγιοι και συγγραφείς της εποχής αποφοίτησαν από τη συγκεκριμένη σχολή.   

Στη διάρκεια της τουρκοκρατίας, ο οικισμός της Διπαλίτσας (δίπλα από τη Μονή) 

γνωρίζει άνθηση και ιδιαίτερα κατά τον 16ο και 17ο αιώνα, περίοδο κατά την οποία 

ανεγείρονται και διακοσμούνται αρκετά εκκλησιαστικά μνημεία στην περιοχή, ενώ η 

αρχιεπισκοπή έχει έδρα πλέον τη Μονή. Η ανάπτυξη, ωστόσο, διακόπηκε γύρω στα 

1770 μετά την καταστροφή του οικισμού από επιδρομές άτακτων παραστρατιωτικών 

ομάδων Τουρκαλβανών. Αναφέρεται ότι οι περισσότεροι από τους κατοίκους του 

οικισμού διώχτηκαν και πολλοί κατέφυγαν σε μακρινές περιοχές, ακόμα και στις 

ακμάζουσες Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Η μονή, σήμερα, είναι ενεργό ανδρικό 

μοναστήρι (από το 1988) με μεγάλη κοινωνική προσφορά. Αποτελεί τόπο 

προσκυνήματος και λατρείας και δέχεται καθημερινά πλήθος επισκεπτών από όλη 

την Ελλάδα. Γιορτάζει κάθε χρόνο τον δεκαπενταύγουστο. Προηγείται αγρυπνία από 

το βράδυ στις 14 Αυγούστου και ακολουθεί  λειτουργεία τα ξημερώματα. 

 

Αρχιτεκτονικά στοιχεία 

Το σημερινό μοναστήρι της Μολυβδοσκέπαστης έχει φρουριακό χαρακτήρα, 

περικλείεται εξωτερικά από ψηλά τείχη, με εξαιρετική τοιχοδομία από πέτρες και 

συνδετικό κονίαμα και αποτελείται από το καθολικό, τα κελιά που είναι πρόσφατα 

ανακαινισμένα, λοιπούς βοηθητικούς χώρους, δύο ανεξάρτητα καμπαναριά και 

εσωτερικό κήπο. Η τοξοειδής είσοδος στον περίβολο της μονής αποτελεί και τη βάση 

υπερυψωμένου καμπαναριού με δύο πατώματα. Το άλλο καμπαναριό είναι μικρό, 

δίπλα στο ιερό του ναού. Το καθολικό της είναι βυζαντινού ρυθμού, με ψηλό τρούλο.   

Στη βορειοδυτική και τη νότια πλευρά του περιβόλου βρίσκεται το συγκρότημα των 

κελιών που ακουμπούν στα εξωτερικά τείχη και αποτελούν μέρος τους.   

 

 

 

 Κάτοψη της Μονής 

 Μολυβδοσκέπαστη 

                                                                                                       (αρχείο Γ. Λιούγκου) 
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Στο κέντρο του περιβόλου της Μονής  υψώνεται το καθολικό της. Αποτελείται από το 

κύριο σώμα και προσθήκες που διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό σύνολο. 

Το κύριο τμήμα του ναού ανήκει στη βυζαντινή περίοδο. Η ίδια η κατασκευή του 

καθολικού μαρτυρά τρεις τουλάχιστον φάσεις (βλ. κάτοψη): ο αρχικός ιερός ναός 

βυζαντινός σταυροειδής, το ανατολικό τμήμα, είναι μικρός τρίκογχος χώρος, 

εσωτερικών διαστάσεων 4.60µ. µήκους και πλάτους 5µ. Στη διασταύρωση των 

κογχών του τρίκογχου ανατολικού τµήµατος υψώνεται ο ραδινός οκταγωνικός 

τρούλος, ύψους 15 μέτρων, που έχει  ψηλά και στενά ανοίγματα στα τύμπανα. Οι 

πλευρές του διαμορφώνονται πλαστικά µε τη βοήθεια επίµηκων διπλών τοξωτών 

βαθμιδωτών πλίνθινων πλαισίων. Εξωτερικά περιγράφονται στο καµπύλο τµήµα τους 

µε οδοντωτή πλίνθινη ταινία. Στο κέντρο του ύψους τους διατρυπώνται µε στενά 

µονόλοβα τοξωτά παράθυρα, µε πλίνθινα πλαίσια. Στη στέψη του τρούλου, στο ύψος 

του ανωτέρου τµήµατος των λοβών των κογχών, σχηματίζεται οριζόντιο οδοντωτό 

γείσο, κάτω από τη χαµηλή κωνική στέγασή του.  

Στη βόρεια και στη Νότια πλευρά του υπήρχαν δύο, κατεστραμμένα σήμερα, 

παρεκκλήσια που ήταν αφιερωμένα στον Αγ. Ιωάννη τον Πρόδρομο και την Αγ. 

Παρασκευή. Στην ανατολική πλευρά προβάλλει η σχετικά μεγάλη ανατολική κεραία. 

Ανατολικά σχηματίζεται πεντάπλευρη εξωτερικά αψίδα, που διατρυπάται από δίλοβο 

παράθυρο. Στις πλάγιες πλευρές του οικοδομήματος προεξέχουν οι δύο μικρότερες 

ημικυκλικές πλευρικές κόγχες. Στη δυτική πλευρά του τµήµατος αυτού ανοίγεται 

θύρα επικοινωνίας, αντίστοιχου εύρους µε το πλάτος της ανατολικής κόγχης. Το 

κεντρικό τµήµα διευρύνεται µε την βοήθεια τεσσάρων γωνιακών εσοχών. 

Η συνέχειά του, το δυτικό τμήμα, είναι η σταυρεπίστεγη μονόκλιτη αίθουσα του 14ου 

αιώνα (από τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο Παλαιολόγο) με τοιχογραφίες αρίστης 

βυζαντινής τεχνοτροπίας. Η αψίδα εξωτερικά διατρυπάται από δίλοβο παράθυρο µε 

τοξωτά πλίνθινα ανώφλια, το οποίο διαχωρίζεται από κτιστό πεσσίσκο. Το ανώτερο 

τµήµα της μορφοποιείται µε τέσσερα τυφλά αψιδώµατα µε πλίνθινα τόξα. Οι τοίχοι 

των πλάγιων χορών διατρυπώνται από µονόλοβα παράθυρα. Στις µακρές πλευρές, 

στο σηµείο της ένωσης των δύο τµηµάτων, σχηµατίζεται εσοχή που τα διαφοροποιεί. 

Στο δυτικό τµήµα, οι τοίχοι είναι αδιαµόρφωτοι. Στη νότια πλευρά, ανοίγεται η 

οικεία θύρα. Στο κέντρο, η τοιχοποιία καταλήγει σε τριγωνικά αετώµατα, που 

αντιστοιχούν στην εσωτερική εγκάρσια κάµαρα. Στο µέτωπο των αετωµάτων 

ανοίγονται δύο δίλοβα τοξωτά παράθυρα. Περιγράφονται µε πλίνθινα τοξωτά 
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πλαίσια που φτάνουν ως την ποδιά των παραθύρων. Ο διαχωρισµός των λοβών 

επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια πλίνθινων κτιστών πεσσών.   

Στο δυτικό τµήµα, η κάλυψη επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια δύο κατά µήκος καµαρών 

που βαίνουν στους πλάγιους τοίχους. Το κεντρικό τµήµα στεγάζεται µε την βοήθεια 

εγκάρσιας κάµαρας, που βαίνει στα τόξα µεταξύ των παραστάδων. Οι 

σχηµατιζόµενες εξωτερικές αψίδες των κογχών καλύπτονταν µε ηµικωνικές σκεπές,  

ενώ οι καµάρες µε δίκλινες στέγες. Στο δυτικό τµήµα, η στέγαση των τµηµάτων της 

στέγης γινόταν µε τη βοήθεια δίκλινων στεγών. Αρχικά φαίνεται ότι η εξωτερική 

στέγαση καλυπτόταν από φύλλα µολύβδου, όπως υποδηλώνει η ονοµασία 

“Μολυβδοσκέπαστος”.  

Σήµερα, µετά την απομάκρυνση των μεταγενέστερων προσκτισµάτων και της 

παλαιότερης πλακόστρωτης στέγασης, αποκαταστάθηκε η µορφή των αετωµάτων 

των δύο τµηµάτων, τα οποία,  όµως,  καλύπτονται µε τοπικές σχιστόπλακες. 

Νεότερη προσθήκη και τρίτη (ή τέταρτη) φάση του ναού αποτελεί ο νάρθηκας, που 

χωρίζεται  από τον κυρίως ναό με μια ξυλόγλυπτη δρύινη θύρα με παραστάσεις από 

την Αγία Γραφή.  Ο Νάρθηκας στεγάζεται με δίρριχτη ανισομερή στέγη, καθώς 

μέρος της νότιας πλευράς της στεγάζει το χαγιάτι, που εξέχει αυτού του τμήματος, 

και έχει δύο εισόδους προς τον Νάρθηκα.    

Ο ναός οικοδοµήθηκε µε εγχώριους πλακοειδείς λίθους µε παρεµβολή λίγων 

πλινθίων στους οριζόντιους αρµούς. Παράλληλα, έχει παρατηρηθεί και η εφαρµογή 

της “κρυµµένης πλίνθου”, στα τόξα των παραθύρων. Ο τρούλος είναι κτισμένος µε 

πλίνθους στο κάτω τµήµα, ολόπλινθος στο ανώτερο, ενώ παρεμβάλλεται ενδιάμεση 

ζώνη, µε κάθετα τοποθετηµένους πλίνθους. Βασικό χαρακτηριστικό του χαλαρού 

πλινθοπερίκλειστου συστήματος γενικά είναι η παρεμβολή μιας μονής ή σπανιότερα 

διπλής σειράς πλίνθων και ενός ή δύο πλίνθων στους οριζόντιους και κάθετους 

αρμούς που περιγράφουν αυστηρότερα ή πιο αραιά τους ενδιάμεσους λίθους. 

 

 

 

 

 

 

Κάτοψη ναού (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄  φάση) 
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Σημαντικά κειμήλια  /  Εικονογραφ 

 

Παρά το ότι η Μονή Μολυβδοσκέπαστης είναι τόσο παλαιά και ανέπτυξε σπουδαία 

θρησκευτική και εθνική δράση, τα ιστορικά στοιχεία που έχουν διασωθεί είναι 

ελάχιστα, αφού καταστράφηκαν από τις επανειλημμένες λεηλασίες και τη φθορά.  

Από την πλούσια βιβλιοθήκη της σώζεται μόνο το Χειρόγραφο Ευαγγέλιο του 12
ου

-

13
ου

 αι. με  την αργυρή επένδυση του 16ου αι., το οποίο φυλάσσεται στην 8η Εφορεία 

Βυζαντινών Μνημείων στα Ιωάννινα.  

Σπουδαία επίσης  κειμήλια για τη Μονή αποτελούν το ξυλόγλυπτο τέμπλο, 

πιθανότατα του 15-16ου αι. που φέρει βυζαντινές αξιόλογες εικόνες διαφόρων 

περιόδων σε καλή κατάσταση,  μεταξύ των οποίων η εικόνα του Χριστού 

Ανεξίκακου, κάποιες φορητές εικόνες και κυρίως η θαυματουργή εικόνα της 

Παναγίας και του Χριστού Παντοκράτορα, με την προσωνυμία «Πωγωνιανίτισσα». 

Το 1943 ιερόσυλος έκλεψε την χρυσή επένδυση της εικόνας και όλα τα αφιερώματα, 

την πέταξε πίσω από το μοναστήρι σε ποτιστικό αυλάκι. Βρέθηκε μετά από αρκετές 

μέρες, ύστερα από υπόδειξη της Παναγίας, αφού είχε υποστεί σημαντική φθορά. Το 

1948 συντηρήθηκε με τη συνδρομή των κατοίκων της Κόνιτσας και του Πωγωνίου.  

Το  καθολικό εσωτερικά διακοσμείται με τοιχογραφίες, σύμφωνα με επιγραφές του 

16ου αιώνα και συγκεκριμένα το 1522 και 1537. Κάτω από τις τοιχογραφίες του 

16ου αιώνα και στα σημεία που αυτές έχουν αποκολληθεί, διακρίνεται παλιότερο 

στρώμα τοιχογραφιών που χρονολογείται τον 14ο αιώνα.  Οι τοιχογραφίες του 

κυρίως ναού άρχισαν να συντηρούνται πρόσφατα και παρουσιάζουν εξαιρετικό 

ενδιαφέρον. Η ζωγραφική εικονογραφικά και τεχνοτροπικά παραπέμπει σε μνημεία 

της παλαιολόγειας εποχής στη Μακεδονία, και ιδιαίτερα στην Καστοριά, στην 

Αχρίδα, στην Πρέσπα. Παρατηρείται κάποια σχέση μεταξύ κάποιων από τα μνημεία 

του πρώτου μισού του 16
ου

  αιώνα με την τέχνη του λεγόμενου «Καστοριανού 

εργαστηρίου». Μέχρι τώρα δεν έχει εντοπιστεί κανένα σύνολο αυτού του 

εργαστηρίου στην Ήπειρο, ο απόηχος ωστόσο της τέχνης του είναι ορατός στις 

τοιχογραφίες του 1522 στη μονή Μολυβδοσκέπαστης. Ο νάρθηκας είναι ολόκληρος 

αγιογραφημένος, ακόμα και η εξωτερική του νότια πλευρά (το κομψό χαγιάτι), με 

βυζαντινές τοιχογραφίες από τους Χαιρετισμούς της Παναγίας και τη μέλλουσα 

Κρίση, ενώ στη δυτική πλευρά του νάρθηκα υπάρχουν τοιχογραφίες (αρκετά 
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ξεθωριασμένες πλέον), που απεικονίζουν τον Κωνσταντίνο Πωγωνάτο και τον 

Ανδρόνικο Παλαιολόγο, κτήτορες της Μονής.   

Βιβλιογραφία 

-Καμαρούλιας, Δημήτρης, «Τα Μοναστήρια της Ηπείρου», Εκδ. Μπάστας-Πλέσσας, 

Αθήνα, 1996, σελ 178-185 

-Παπαδοπούλου Βαρβάρα, Καραμπερίδη Αργυρώ. «Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά 

μνημεια Μολυβδοσκεπάστου», εκδ. Πολιτιστικός Σύλλογος Μολυβδοσκεπάστου, 2006   

- Νικόλαος Χ. Καπώνης, Η ναοδομική αρχιτεκτονική του Δεσποτάτου της Ηπείρου, 

την περίοδο της δυναστείας των Κομνηνών Αγγέλων 1204-1318 (Διατριβή επί 

διδακτορία), Α΄, Αγρίνιο 2005, σελ. 166-171, 240  

(https://www.academia.edu/1205144/2005) 

- Παπαδοπούλου Βαρβάρα, Στα ίχνη του Βυζαντίου, στο «Η Κόνιτσα και τα χωριά 

της», Επιμ. Βασίλης Νιτσιάκος, Εκδ. Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, Ιωάννινα 

2008 https://www.academia.edu/73-

118_On_the_Trail_of_Byzantium,_Konitsa_..._2008  

-Βασιλειάδης, Λ.: Η Αρχιεπισκοπή Πωγωνιανής και η Σταυροπηγιακή Μονή 

Μολυβδοσκέπαστου, Ηπειρωτικός Αστήρ, σελ.181-183, 1904 

-Γκατσόπουλος Στ.: Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Μολυβδοσκέπαστου, Κόνιτσα, Αριθμ. 

Τεύχους 30-31, Οκτώβριος-Νοέμβριος 1964, σελ. 1-18, Αριθμ. Τεύχους 32-33-34, 

Δεκέμβριος 1964-Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1965, σελ. 1-17. Αριθμ. Τεύχους 35-36-

37, Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος 1965, σελ. 5-20 και αριθ.τεύχους 38-39, Ιούνιος-

Ιούλιος 1965, σελ. 4-11 ) 

-Γκατσόπουλος Στ.: Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Μολυβδοσκέπαστου, Ηπειρωτική 

Εστία 3, 153-155, 1954 

-Αραβαντινός Π.: «Περιγραφή της Ηπείρου», εκδόσεις της Εταιρείας Ηπειρωτικών 

Μελετών, Ιωάννινα 1984. 

- Βοκοτόπουλος, Π.: «Βυζαντινά μνημεία του Δεσποτάτου της Ηπείρου», Ημερολόγιο 

1982 Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

- Βαράλης Ιωάννης, Παρατηρήσεις για τη θέση του Ευαγγελισμού στη μνημειακή 

ζωγραφική κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο , Δελτίον XAE 19 (1996-1997), Περίοδος 

Δ' σελ. 201-220, ΑΘΗΝΑ 1997, 

(http://www.deltionchae.org/index.php/deltion/article/viewFile/1170/1095  ) 

https://www.academia.edu/1205144/2005
https://www.academia.edu/73-118_On_the_Trail_of_Byzantium,_Konitsa_..._2008
https://www.academia.edu/73-118_On_the_Trail_of_Byzantium,_Konitsa_..._2008
http://www.deltionchae.org/index.php/deltion/article/viewFile/1170/1095
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-Παπαθεοφάνους-Τσουρή Ευαγγελία, Ξυλόγλυπτη πόρτα του καθολικού της Μονής 

Κοιμήσεως Θεοτόκου στη Μολυβδοσκέπαστη Ιωαννίνων, Μελέται Η εν Αθήναις 

Αρχαιολογική Εταιρεία, Τόμος 132, 1993, σελ. 83-106.  

- Niki Vassilicù, Le Chiese Della Metamorfosis A Repetista E Di Sant’Atanasio ad 

Ano Parakalamos. Svolgimenti pittorici a Palià Pogdoriani nell’area Epirota, dal XV 

secolo al 1546., Διδ.Διατριβή στο Università degli Studi di Padova,  Dipartimento di 

Storia delle Arti Visive e della Musica.  (σελ.207-210) 

 

 

Δικτυογραφία 

https://monastiriakonitsis.wordpress.com/     

http://www.molyvdoskepasto.gr/mnimeia.html 

http://cultureportalweb.uoi.gr/cultureportalweb/article.php?article_id=644&topic_id=

119&level=2&belongs=9&area_id=17&lang=gr  

http://issuu.com/esc33/docs/monastiria_ipeirou  

http://epirustreasures.gr/?p=957 (βίντεο)  

https://www.youtube.com/watch?v=TOcd0snjtLU 

http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic1188322.files/GSD%204355%20Program%2

013.pdf 

 
  
 
                Ι. Μονή Μολυβδοσκέπαστης 

1. Συνοπτική παρουσίαση της πρότασης- Ιδέα του σεναρίου 

 
Βασικό θέμα του σεναρίου είναι η γνωριμία των μαθητών με τη Μονή 

Μολυβδοσκέπαστης. Τα στάδια υλοποίησης του σεναρίου είναι τα εξής: Κατά 

πρώτον, οι μαθητές, προκειμένου να κατανοήσουν τη Μονή, γίνεται η σχετική 

προετοιμασία από τον διδάσκοντα, σε επίπεδο τάξης. Αποκτούν, δηλαδή, κάποιες 

γενικές πληροφορίες. Ακολουθούν, οι διδακτικές ενέργειες, κατά την επίσκεψή τους 

στον χώρο, όπου οι μαθητές προσεγγίζουν βιωματικά και εξερευνούν το τοπικό 

περιβάλλον. Το σενάριο ολοκληρώνεται με εμπεδωτικές ασκήσεις και άλλες 

https://monastiriakonitsis.wordpress.com/%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%82/%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AD%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C/
http://www.molyvdoskepasto.gr/mnimeia.html
http://cultureportalweb.uoi.gr/cultureportalweb/article.php?article_id=644&topic_id=119&level=2&belongs=9&area_id=17&lang=gr
http://cultureportalweb.uoi.gr/cultureportalweb/article.php?article_id=644&topic_id=119&level=2&belongs=9&area_id=17&lang=gr
http://issuu.com/esc33/docs/monastiria_ipeirou
http://epirustreasures.gr/?p=957
https://www.youtube.com/watch?v=TOcd0snjtLU
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic1188322.files/GSD%204355%20Program%2013.pdf
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic1188322.files/GSD%204355%20Program%2013.pdf
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δημιουργίες, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής τους και κατά την επιστροφή τους 

στην τάξη. 

 
 

2. Στόχοι 

  

Σε επίπεδο γνώσεων   

 Να γνωρίσουν τη Μονή Μολυβδοσκέπαστης 

 Να τοποθετήσουν το μνημείο στον χώρο και τον χρόνο 

 Να κατανοήσουν τη χρήση του μνημείου 

 Να συνδέσουν το μνημείο με την τοπική, αλλά και γενική ιστορία 

 Να εξερευνήσουν το μνημείο μέσα από την επιτόπια επίσκεψη 

 
 
Σε επίπεδο στάσεων 

 Να εντοπίσουν τη σημασία και τη διασύνδεση θρησκευτικών μνημείων με την  

τοπική κοινωνία 

 Να εκτιμήσουν την προσφορά του μνημείου στο ιστορικό γίγνεσθαι του τόπου 

 Να αξιοποιήσουν την ομαδική συνεργασία 

 
 
Σε επίπεδο δεξιοτήτων 

 Να κινητοποιήσουν  τη σκέψη και τη φαντασία τους 

 Να εξοικειωθούν με την παρατήρηση του μνημείου και την άντληση 

πληροφοριών από αυτό 

 Να δραστηριοποιηθούν στη διερευνητική μάθηση 

 Να προσεγγίσουν δημιουργικά το μνημείο με κατευθυνόμενη αυτενέργεια  

 Να αναγνωρίσουν τη διαχρονική αξία του μνημείου 

 Να αναπτύξουν την κριτική σκέψη 

 
3. Διδακτικά μέσα   

 Αίθουσα υπολογιστών με σύνδεση στο Διαδίκτυο και ένας υπολογιστής 

για κάθε ομάδα  
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 Ένας βιντεοπροβολέας για τον υπολογιστή του εκπ/κού 

 Φύλλα εργασίας  με σύντομες οδηγίες  

 Φωτογραφική μηχανή 

 
4. Προτεινόμενη διδακτική μεθοδολογία  

 

Διδακτική Μεθοδολογία: Ομαδοσυνεργατική,  Βιωματική-ανακαλυπτική μάθηση, 

Διαθεματική προσέγγιση. Μέσα από μία αποκαλυπτική πορεία μάθησης,  το σενάριο 

βασίζεται στην εργασία των μαθητών σε ομάδες, στην ανατροφοδότηση με πληροφορίες 

και αξιολογικές κρίσεις που προέρχονται από τον εκπαιδευτικό,  αλλά και από την  ίδια την 

ομάδα. Τα παραπάνω προκύπτουν ως αποτέλεσμα μιας διδακτικής πράξης εστιασμένης 

στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών.  

5. Πορεία διδασκαλίας 

 
5.1. Πριν την επίσκεψη 

 

Το σενάριο στηρίζεται σε μία φανταστική ιστορία, μέσω της οποίας τα παιδιά γνωρίζουν τη 

Μονή Μολυβδοσκέπαστης.  Ένας μοναχός αναλαμβάνει να ξεναγήσει τους δύο ήρωες της 

ιστορίας, οι οποίοι πληροφορούνται για τα ιστορικά στοιχεία της Μονής, τα κτίρια και την 

εικόνα της Παναγίας, η οποία αποτελεί το βασικό κειμήλιο. Η ιστορία έχει αφηγηματικό και 

κυρίως διαλογικό χαρακτήρα, διατηρώντας  αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών. Οι 

ερωτήσεις είναι απλές, ενώ οι απαντήσεις και η παρουσίαση της Μονής πλαισιώνονται από 

πλούσιο φωτογραφικό υλικό. 

5.2 Επίσκεψη στο πεδίο  

Αρχικά οι μαθητές περιηγούνται ελεύθερα στον εξωτερικό χώρο της Μονής και 

προσπαθούν να ταυτοποιήσουν οπτικά τις γνώσεις που αποκόμισαν μέσα στην  τάξη. Στη 

συνέχεια σχηματίζουν έναν κύκλο και εκφράζουν εντυπώσεις και συναισθήματα.  Μέσω της 

βιωματικής προσέγγισης και με τη βοήθεια ενός μοναχού εξερευνούν τον ναό της Μονής 

και αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας μία σειρά δραστηριοτήτων, οι οποίες τους 

εμπλέκουν ενεργά. 

5.3 Αξιοποίηση της επίσκεψης στην τάξη  
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Στη φάση αυτή ανακεφαλαιώνονται οι γνώσεις που αποκτήθηκαν από την επίσκεψη στη 

Μονή, ώστε να κινητοποιείται δημιουργικά η διαδικασία της ανατροφοδότησης. Οι 

μαθητές υλοποιούν δημιουργικές εργασίες που εμπνεύστηκαν από την επίσκεψή τους. 

Υποδύονται ρόλους, συστηματοποιούν το φωτογραφικό υλικό που συγκέντρωσαν, 

παράγουν γραπτό λόγο, παρουσιάζουν στην ολομέλεια τα αποτελέσματα της συνέντευξης 

από την επιτόπια επίσκεψη.  

 

 

6. Αξιολόγηση 

Κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί η ανταπόκριση των μαθητών στους στόχους (γνωστικούς, 

ψυχοκινητικούς, συναισθηματικούς) του σεναρίου, όπως αναπτύσσονται στη στοχοθεσία. Η 

αξιολόγηση μπορεί να είναι διαμορφωτική κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της διδακτικής 

πρακτικής, μέσω των επιζητούμενων εργασιών στα φύλλα δραστηριότητας. Η τελική 

αξιολόγηση μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός καταιγισμού ιδεών. Σύμφωνα με τη διδακτική 

αυτή τεχνική, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να αναφέρουν 

αυθόρμητα λέξεις ή φράσεις που τους έρχονται στον νου αναφορικά με τη Μονή 

Μολυβδοσκέπαστης. Οι λέξεις γράφονται στον πίνακα και στη συνέχεια με τη βοήθεια των 

μαθητών ομαδοποιούνται σε κατηγορίες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

 
 
 
 
 
7. Διαγραμματική παρουσίαση 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αξιοποίηση 

της 

επίσκεψης  

Επίσκεψη 

στη Μονή 

Χρήση στον 

χρόνο 

Εξωτερική 

περιγραφή 

Γιατί την 

έχτισε; 

Ποιος την 

έχτισε; 

Πότε 

χτίστηκε; 

Πού 

βρίσκεται; 

Μονή 

Μολυβδοσκέπα

στης 

 



14 

 

 
 
 
 
8. Λύσεις των ασκήσεων των φύλλων εργασίας 
 
 
 
Δραστηριότητα 1  
 
Περιγραφή τοπίου 
 

Βρίσκεται στο Β.Δ. τμήμα της Ηπείρου, σε ένα θαυμάσιο φυσικό και 

προστατευόμενο περιβάλλον με ψηλά και απόκρημνα βουνά, πανέμορφα δάση και 

ποτάμια. Η Μονή είναι κτισμένη πολύ κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα, σε 

απόσταση 250 μέτρων από αυτά, και στο σημείο συμβολής του Αώου ποταμού με τον 

παραπόταμό του Σαραντάπορου.  

 
 
 
Φύλλο εργασίας 1 
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Φύλλο εργασίας 2 
 
Κάποιες εικόνες είναι φτιαγμένες από χρυσό και ασήμι και άλλες είναι ζωγραφισμένες. 
Κυριαρχεί το κόκκινο, το μπλε και το χρυσό. Τα πρόσωπα παρουσιάζουν μία γαλήνη και 
ηρεμία. 
 
 
Φύλλο εργασίας 4 
 

 
 

βιβλιοθήκη 

φιλανθρωπικό 

κέντρο 

διατήρηση 

ελληνικής 

γλώσσας 

σχολή 

χειρογραφίας 

πολιτιστικό 

κέντρο 

θρησκευτικό 

κέντρο 

Προσφορά της 

Μονής 
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