Η μονή του Αγίου Νικολάου των Φιλανθρωπηνών
ή του Σπανού στο Νησί των Ιωαννίνων
Διδακτικό Σενάριο
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α. Ιστορικό πλαίσιο
Το Νησί της λίμνης Παμβώτιδας βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της. Έχει έκταση 200 στρέμματα και μέγιστο υψόμετρο 520 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας ή 59 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της λίμνης και είναι το μοναδικό στην Ευρώπη κατοικημένο νησί σε λίμνη.
Στο Νησί διασώζονται Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά μοναστήρια που χρονολογούνται από τον 13ο έως τις αρχές του 19ου αιώνα και εντάσσονται στις δύο
περιόδους ακμής των Ιωαννίνων.
− Η πρώτη σχετίζεται με την ίδρυση του Δεσποτάτου της Ηπείρου, τον 13ο
αιώνα.
− Η δεύτερη είναι η περίοδος διακυβέρνησης της περιοχής από τον Αλή Πασά, στο τέλος του 18ου και κατά τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα.
Τα μοναστήρια του Νησιού είναι εφτά:
− Η Μονή Αγίου Νικολάου των Φιλανθρωπηνών (13ος αι.)
− Η Μονή Αγίου Νικολάου Στρατηγόπουλου ή Ντίλιου (13ος αι.)
− Η Μονή της Ελεούσας (16ος αι.)
− Η Μονή Προδρόμου (16ος αι.)
− Η Μονή του Αγίου Παντελεήμονα (17ος αι.)
− Η Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρα (17ος αι.)
− Η Μονή Προφήτη Ηλία (17ος αι.)
Η μονή των Φιλανθρωπηνών ή του Σπανού είναι αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο, αρχιεπίσκοπο Μύρων της Λυκίας. Βρίσκεται στη δυτική, μη κατοικημένη,
πλαγιά του Νησιού και σε οπτική επαφή με την πόλη των Ιωαννίνων.
Η κύρια ονομασία της Μονής συνδέεται με τη βυζαντινή οικογένεια των Φιλανθρωπηνών από την Κωνσταντινούπολη. Κλάδος της οικογένειας μετοίκησε στα
Ιωάννινα μετά την κατάληψη της Πόλης από τους Φράγκους το 1204 μ.Χ. και την
ίδρυση του Δεσποτάτου της Ηπείρου. Η δεύτερη επωνυμία της Μονής σχετίζεται
με την οικογένεια Σπανού, που την ευεργέτησε κατά την τουρκοκρατία, και ιδιαίτερα με τον Αλέξιο Σπανό.
Για την ίδρυση του μοναστηριού δεν υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες. Το
καθολικό πρέπει να χτίστηκε αρχικά κατά τη βυζαντινή εποχή, πριν όμως το 1292,
οπότε το ανακαίνισε ο Μιχαήλ Φιλανθρωπηνός, ιερέας και οικονόμος της Μητροπόλεως Ιωαννίνων.
Η μονή γνώρισε ιδιαίτερη ακμή το 16ο αιώνα, όταν, με πρωτοβουλία των ηγουμένων Νεόφυτου και κυρίως του Ιωάσαφ Φιλανθρωπηνού, ανακαινίζεται, επεκτείνεται και τοιχογραφείται το καθολικό της μονής. Το 1560 ο Ιωάσαφ πρόσθεσε
γύρω από τις τρεις πλευρές του καθολικού τρεις εξωνάρθηκες. Στην ίδια εποχή
ανάγονται τα λοιπά κτίσματα που περιβάλλουν το πρόπυλο και πιθανόν το συγκρότημα των κελιών της Μονής.
Την περίοδο αυτή, το εσωτερικό του καθολικού της μονής ιστορήθηκε σε
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τρεις φάσεις: κατά την πρώτη, του έτους 1531-32, αγιογραφήθηκε ο κυρίως ναός,
κατά τη δεύτερη το 1542, ο θόλος του ναού και ο νάρθηκας, και στην τρίτη το
1560, κατά αγιογραφήθηκαν οι εξωνάρθηκες.
Από τα σπουδαιότερα κειμήλια της Μονής είναι ο γνωστός «Κουβαράς».
Ήταν ένας ογκώδης χειρόγραφος κώδικας, που τυλιγόταν σαν κουβάρι γραμμένος
πιθανόν κατά τον 14ο με 15ο αιώνα, από τους μοναχούς Πρόκλο και Κομνηνό, αλλά και από άλλους άγνωστους συγγραφείς. Σήμερα σώζεται μόνο ένα αντίγραφό
του καθώς κάηκε το 1820 στην πυρκαγιά που προκάλεσε και άλλες ζημιές στο μοναστήρι.
Η Μονή Φιλανθρωπηνών προσαρτήθηκε το 1892 στη Μονή Ελεούσας του
Νησιού και σήμερα είναι διατηρητέο μνημείο. Κατά καιρούς έχουν γίνει εργασίες
αναστήλωσης του καθολικού και συντήρησης των τοιχογραφιών του. Ο θεσμός
του μοναχισμού στο Νησί έχει σβήσει εδώ και δεκαετίες, παρά τη μεγάλη παράδοση.
Β. Αρχιτεκτονικά στοιχεία
Ο ναός που ανακαίνισε ο Μιχαήλ Φιλανθρωπηνός το 1292, ήταν μία μονόκλιτη βασιλική με ξύλινη στέγη. Αποτελούταν από τον κυρίως ναό, με την αψίδα
του Ιερού εγγεγραμμένη στο πάχος του ανατολικού τοίχου, χωρίς δηλαδή να φαίνεται εξωτερικά, και από τον νάρθηκα.
Κατά το 16ο αιώνα ο ναός ανακαινίστηκε, επεκτείνεται και τοιχογραφείται, η
ξυλόστεγη αντικαθίσταται με λίθινη καμάρα και οι τοίχοι υπερυψώνονται και παράλληλα ολοκληρώνεται το συγκρότημα με τα υπόλοιπα κτίσματα, το πρόπυλο και
πιθανόν τα κελιά, στο ανατολικό μέρος της αυλής της Μονής σε επαφή με τη νοτιανατολική πλευρά του καθολικού. Η τοιχοποιία είναι φτιαγμένη με ακανόνιστους
λίθους και αραιά διάσπαρτα τούβλα.
Στο καθολικό προστέθηκαν τρεις εξωνάρθηκες σε σχήμα Π και του δίνουν
την όψη τρίκλιτης βασιλικής με υπερυψωμένο το μεσαίο κλίτος με μικρά τοξωτά
παράθυρα για φωτισμό. Στο δυτικό τμήμα των εξωναρθήκων διαμορφώθηκαν τυφλά διαμερίσματα, σε ένα από τα οποία η παράδοση της περιοχής τοποθετεί το
κρυφό σχολειό. Αυτό όμως δεν θεωρείται πιθανό, αφού στα Ιωάννινα υπήρχαν ελληνικά σχολεία με την έγκριση ή την ανοχή της οθωμανικής διοίκησης.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το μικρής κλίμακας αρχιτεκτονικό
οικοδόμημα είναι πλήρως ενταγμένο και εναρμονισμένο στο τοπίο του Νησιού, με
λιθοδομή και στέγη από υλικά του περιβάλλοντος.
Από το μοναστήρι σώζονται σήμερα τμήματα από τα τείχη, το καθολικό με
τα ερείπια της Τράπεζας στην άκρη του, το κτήριο των κελιών και το κοιμητήριο.
Όσο το μοναστήρι ήταν λειτουργικό, τα μέρη του άλλαζαν, νέες κατασκευές συμπλήρωναν τις παλιότερες, τοιχογραφίες οργάνωναν εκ νέου τη χωρική αντίληψη,
κλπ. Στην παρούσα φάση το μνημείο αποκατεστημένο, αποτυπώνει μία επιλεγμένη
χρονική φάση από τις διαδοχικές τις οποίες έχει περάσει στη μακρά ιστορία του.
Γ. Εικονογραφία
Το εσωτερικό του ναού είναι κατάγραφο από αγιογραφίες που συνιστούν ένα
ευρύτατο θεματολόγιο εξαιρετικής τέχνης τοιχογραφιών και που αποτέλεσαν, εικονογραφικό πρότυπο για πολλούς μεταγενέστερους αγιογράφους.
Αναλυτικότερα, στον βόρειο τοίχο του εσωνάρθηκα εικονίζεται ο Αγ. Νικόλαος και δεξιά του οι πέντε άρχοντες Φιλανθρωπηνοί και και τον Χριστό στην κορυφή.
Στο Νότιο εξωνάρθηκα και αριστερά της εισόδου υπάρχει τοιχογραφία στην
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οποία παριστάνονται επτά αρχαίοι σοφοί: ο Πλάτωνας, ο Απολλώνιος ο Τυανεύς,
ο Σόλωνας ο Αθηναίος, ο Αριστοτέλης, ο Πλούταρχος, ο Θουκυδίδης και ο Χίλωνας ο Λακεδαιμόνιος. Πάνω από τις παραστάσεις μια επιγραφή εξηγεί την ύπαρξή
τους στο ναό και αναφέρει ότι οι σοφοί διακήρυξαν τη θεία ενανθρώπιση και την
παρουσία του Χριστού. Η παρουσία των μορφών αυτών αποτελεί στοιχείο σπάνιο
στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη που φανερώνει την ευρύτητα μόρφωσης
και το βάθος των θεολογικών γνώσεων των εμπνευστών του εικονογραφικού εγχειρήματος. Οι παραστάσεις αυτές χαρακτηρίζονται από δύο κυρίως ιδιομορφίες.
Αφενός δημιουργούνται χωρίς φωτοστέφανο, καθώς πρόκειται για «προ Χριστού
Χριστιανούς», και αφετέρου αγιογραφούνται αποκλειστικά στους νάρθηκες των
ναών μαζί με παραστάσεις από την Κρίση των νεκρών ή την Δευτέρα Παρουσία.
Τέτοιες τοιχογραφίες του είδους βρίσκονται σε μονές του Αγίου Όρους όπως και
σε μονές της Μακεδονίας αλλά και στα Μετέωρα. Πρόκειται κυρίως για υστεροβυζαντινές τοιχογραφίες χωρίς να λείπουν και σύγχρονες δημιουργίες σε νεώτερους ναούς.
Συνολικά στην ιστόρηση της Μονής υπάρχουν γύρω στις 170 μορφές αγίων
και περίπου 350 συνθέσεις παραστάσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν περισσότερες
από 750 επιμέρους σκηνές και επεισόδια, ενώ τα πρόσωπα των σκηνών ανέρχονται σε μερικές χιλιάδες.
Οι μόνοι γνωστοί αγιογράφοι του μοναστηριού είναι ο Φράγκος Κατελάνος
και οι αδελφοί Γεώργιος και Φράγκος Κονταρής, που κατάγονταν όλοι από τη
Θήβα. Η τεχνοτροπία τους και η ιδιότυπη ζωγραφική τους γλώσσα χαρακτηρίζεται
από ζωηρά και τολμηρά χρώματα, ρεαλισμό στη φόρμα, την προσωπική ερμηνεία
σε θέματα εικονογραφίας.
Οι τοιχογραφίες της Μονής Φιλανθρωπηνών αποτελούν μοναδική πολιτιστική κληρονομιά και η σχέση αρχιτεκτονικής και ζωγραφικής είναι καθοριστική. Η
ζωγραφική στο παρελθόν αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής. Η
οργάνωση του χώρου συντελείται από την αλληλεπίδρασή τους, η οποία επιπλέον
δεν συμβαίνει σε μία χρονική φάση, αλλά είναι αποτέλεσμα αλλαγών και μεταβολών και στα δύο συστήματα.
Δ. Ενδεικτική Βιβλιογραφία
− Δάκαρης Σωτήριος Ι., Το νησί των Ιωαννίνων. Ιστορία, Μνημεία, Μουσείο.
Εκδόσεις Δήμου Ιωαννιτών, 1986.
− Επτά Ημέρες (Ένθετο της εφημερίδας Καθημερινή), Αφιέρωμα: Το Νησί
των Ιωαννίνων, 22/8/1993.
− Καμαρούλιας Δημήτρης, Τα Μοναστήρια της Ηπείρου. Αθήνα, 1996.
− Λέκκος Ευάγγελος Π., Τα μοναστήρια του Ελληνισμού, Τόμ. Α-Β, Πειραιάς,
1997.
− Γαρίδης Μιλτιάδης Κ. – Παλιούρας Αθανάσιος Δ., Μοναστήρια Νήσου Ιωαννίνων (Πρακτικά Συμποσίου). Ιωάννινα, 1999.
− Κοιλάκου Χαρίκλεια, «Επισήμανση τοιχογραφιών του εργαστηρίου των
Θηβαίων ζωγράφων Γεωργίου και Φράγκου Κονταρή στην περιοχή της γενέτειράς τους». Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, Τόμος
ΚΒ' (2001), σελ. 191-208.
− Ντεκάστρο Μαρίζα, Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου. Βυζαντινό και
Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Μεταίχμιο, Αθήνα 2010.
− Αχειμάστου-Ποταμιάνου Μυρτάλη, Οι Τοιχογραφίες της Μονής των Φιλανθρωπηνών στο νησί των Ιωαννίνων. Αθήνα 2004.
− Παπαδοπούλου Βαρβάρα, Τα μοναστήρια του Νησιού των Ιωαννίνων. Ιωάννινα, 2004.
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Ε. Σύνδεσμοι στο διαδίκτυο
− www.culture.gr (H ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, στην οποία εμπεριέχονται όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται από
τις Εφορείες Αρχαιοτήτων, καθώς και το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό)
• Η Μονή
νών: http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=1504
− Σύστημα Περιήγησης για τα μνημεία στη Ήπειρο: http://epirustreasures.gr/
• Η Μονή Φιλανθρωπηνών : http://epirustreasures.gr/?p=965
− Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι σε τοιχογραφίες Ναών της Ορθόδοξης Εκκλησίας: http://alliotikathriskeytika.blogspot.com/2014/06/blogpost_1629.html#ixzz3Kln84iJQ
− Οπτικό υλικό για τη Μονή Φιλανθρωπηνών:
• http://www.youtube.com/watch?v=2iG85kwanAA
• https://www.youtube.com/watch?v=mqTxiysZq3s
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2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Α. Γενικοί στόχοι
Η πολιτιστική και καλλιτεχνική εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει μέσο για την
ευρύτερη πνευματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων για τους
μαθητές, όπως η έκφραση και η επικοινωνία, η ευρηματικότητα, η δημιουργικότητα
και η πρωτότυπη σκέψη.
Αντικείμενο του σεναρίου είναι η αξιοποίηση στοιχείων της αρχιτεκτονικής του
μνημείου με στόχο:
α) τη διαμόρφωση πολιτιστικής ταυτότητας και συνείδησης μέσω μιας σειράς
εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών παρεμβάσεων, και
β) την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του αρχιτεκτονικού πλούτου
της περιοχής της Ηπείρου.
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν σε σχέση με το μνημείο,
συμβάλλουν στην ενίσχυση των δεσμών των μαθητών με την πολιτισμική κληρονομιά του τόπου τους.
B. Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο
Η διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας στην Πρωτοβάθμια αλλά και στη 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.
Γ. Εκπαιδευτικοί Στόχοι
Το σενάριο περιλαμβάνει τα εξής μέρη:
Συνοπτική πρόταση και παρουσίαση της ιδέας του σεναρίου.
Στόχοι (γνωστικοί, ψυχοκινητικοί, συναισθηματικοί).
Διδακτικά μέσα.
Πορεία διδασκαλίας (α. Πριν την επίσκεψη - Διδασκαλία στην τάξη. β.
Επίσκεψη στο πεδίο. γ. Αξιοποίηση της επίσκεψης στην τάξη).
5. Αξιολόγηση.
6. Λύσεις των ασκήσεων των φύλλων εργασίας.

1.
2.
3.
4.
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1. Συνοπτική παρουσίαση της πρότασης - Ιδέα του σεναρίου
Βασικό θέμα του σεναρίου είναι η γνωριμία με το Μοναστήρι των Φιλανθρωπηνών στο Νησί των Ιωαννίνων.
Τα στάδια υλοποίησης του σεναρίου είναι τα εξής: Κατά πρώτον, προκειμένου
οι μαθητές να κατανοήσουν τους χώρους του μνημείου, εξωτερικούς και εσωτερικούς, γίνεται η σχετική προετοιμασία από τον διδάσκοντα, σε επίπεδο τάξης. Αποκτούν, δηλαδή, κάποιες γενικές πληροφορίες για τα μοναστήρια, και έπειτα εστιάζουν
στο μοναστήρι των Φιλανθρωπηνών. Ακολουθούν οι διδακτικές ενέργειες, κατά την
επίσκεψή τους στον χώρο, όπου οι μαθητές προσεγγίζουν βιωματικά και εξερευνούν
το τοπικό περιβάλλον. Το σενάριο ολοκληρώνεται με τις εμπεδωτικές ασκήσεις και
άλλες δημιουργίες, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής τους και κατά την επιστροφή τους στην τάξη.
2. Στόχοι
α. Σε επίπεδο γνώσεων (γνωστικοί στόχοι)
Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα:

•

Να γνωρίσουν το μοναστήρι των Φιλανθρωπηνών και να το τοποθετήσουν
στον χώρο και τον χρόνο.
Να αποκτήσουν γενικές γνώσεις για τα μοναστήρια και τον μοναχισμό.

•

Να αποκτήσουν γενικές γνώσεις για το Νησί των Ιωαννίνων.

•

Να μάθουν για τους τύπους των ναών και να εξοικειωθούν με τα μέρη τους.

•

Να αποκτήσουν γενικές γνώσεις σχετικά με την αγιογράφηση των ναών (θε-

•

ματική, αγιογράφοι κ.α.).
•

Να συνδέσουν το μνημείο με την τοπική και τη γενική ιστορία.

•

Να αντλήσουν πληροφορίες για το μνημείο από το διαδίκτυο.
β. Σε επίπεδο δεξιοτήτων (ψυχοκινητικοί στόχοι)
Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα:

•

Να εξοικειωθούν με την ιστορική-ερευνητική παρατήρηση του μνημείου και
του φυσικού του περιβάλλοντος και να το προσεγγίσουν δημιουργικά.

•

Να εξερευνήσουν το μνημείο μέσα από την επιτόπια επίσκεψη.

•

Να εξοικειωθούν με τη διαχείριση πληροφοριών: παρατήρηση, περιγραφή,
αναζήτηση, ταξινόμηση, παραβολή πριν και μετά την επίσκεψη.

•

Να ασκηθούν στη διαθεματική προσέγγιση του μνημείου.
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γ. Σε επίπεδο στάσεων (συναισθηματικοί στόχοι)
Οι μαθητές επιδιώκεται:
•

Να θαυμάσουν και να απολαύσουν το πολιτιστικό μνημείο και παράλληλα να
υιοθετήσουν στάση σεβασμού, προστασίας και ανάδειξής του.

•

Να νιώσουν τη χαρά της δημιουργίας μέσα από την επιτυχή ολοκλήρωση των
ατομικών και ομαδικών εργασιών τους.

3. Διδακτικά Μέσα
Θα χρησιμοποιηθούν:
•

Αίθουσα υπολογιστών με σύνδεση στο Διαδίκτυο και ένας υπολογιστής με βιντεοπροβολέα για τον εκπαιδευτικό.

•

Φύλλα εργασίας.

•

Φωτογραφική μηχανή.

•

Πυξίδα.

•

Τοπογραφικό σχέδιο του μοναστηριού.

•

Κάτοψη του καθολικού.

•

Υλικά οργάνωσης αρχείου (δελτία, χάρτινα κουτιά).

4. Προτεινόμενη διδακτική μεθοδολογία
α. Πριν την επίσκεψη - Διδασκαλία στην τάξη
Η ενότητα που αφορά το μοναστήρι των Φιλανθρωπηνών μπορεί να αναπτυχθεί
διαθεματικά και να συσχετιστεί με την ιστορία (γενική και τοπική), τη γεωγραφία, τα
θρησκευτικά αλλά και τα καλλιτεχνικά.
Αρχικά, οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν μια εισαγωγή σχετικά με τους βασικούς
όρους του μοναχισμού. Αμέσως μετά θα τοποθετήσουν το μοναστήρι των Φιλανθρωπηνών στο χώρο και το χρόνο αξιοποιώντας τις πληροφορίες που υπάρχουν τόσο στο
εκπαιδευτικό υλικό των μαθητών όσο και στο πιο αναλυτικό πληροφοριακό υλικό
που παρέχεται στους εκπαιδευτικούς.
Μετά από τις γενικές πληροφορίες, θα αναδειχθούν τα στοιχεία που σχετίζονται
με την κατασκευή, την αρχιτεκτονική δομή και τις λειτουργίες του μοναστηριού αλλά
και τον διάκοσμο του καθολικού. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να εστιάσουν στα γνωστικά στοιχεία που αφορούν τοπωνύμια, ονόματα, σημαντικές ημερομηνίες, αρχιτεκτονικούς όρους και τη θεματική της εικονογραφίας ώστε η διαθεματική προσέγγιση του μνημείου να είναι πληρέστερη.
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Στη συνέχεια, οι μαθητές θα εξασκήσουν στην τάξη τις γνώσεις τους με τα προτεινόμενα Φύλλα Εργασίας και θα εξοικειωθούν περισσότερο με το μνημείο και τα
ιστορικά και αρχιτεκτονικά του στοιχεία.
β. Επίσκεψη στο πεδίο
Κατά την εκπαιδευτική επίσκεψη στο μοναστήρι κατ’ αρχάς επισημαίνουμε τη
θέση που χτίστηκε σε σχέση με τον ευρύτερο χώρο της λίμνης και της πόλης των Ιωαννίνων. Καλούμε τους μαθητές να διερευνήσουν τους λόγους που επιλέχτηκε η συγκεκριμένη τοποθεσία (ασφάλεια, απόσταση από την κοσμική ζωή).
Μέσα στον περίβολο του μοναστηριού, οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες με
σκοπό την εξοικείωση με το μνημείο μέσα από δραστηριότητες καταγραφής όσων
γνωρίζουν αλλά και ευρύτερης διερεύνησης. Οι μαθητές καλούνται να συλλέξουν
οπτικό υλικό (φωτογραφίες ή video) και να καταγράψουν εντυπώσεις με σύντομες
σημειώσεις περιηγητικού ύφους.
Ειδικότερα στο καθολικό, που αποτελεί και τον κυριότερο χώρο του μνημείου,
θα εξοικειωθούν με τα μέρη του ναού και θα δουν από κοντά τις τοιχογραφίες που
ήδη γνωρίζουν από την τάξη. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να αναλύσουν
από κοντά τις εικόνες με τους Φιλανθρωπηνούς και τους επτά σοφούς, να δείξουν
στους μαθητές την κτητορική επιγραφή και γενικά να ενθαρρύνουν τους μαθητές να
ανακαλύψουν εικόνες με θέματα οικεία από τα θρησκευτικά ή την ιστορία.
γ. Αξιοποίηση της επίσκεψης στην τάξη
Στη φάση αυτή ανακεφαλαιώνονται, μέσα από καίριες ερωτήσεις του εκπαιδευτικού, οι γνώσεις που αποκτήθηκαν από την επίσκεψη στο μοναστήρι, ώστε να κινητοποιείται δημιουργικά η διαδικασία της ανατροφοδότησης. Παράλληλα, προτείνονται δραστηριότητες οργάνωσης και παρουσίασης του υλικού που συνέλεξαν οι μαθητές, τόσο στο διαδίκτυο όσο και στο πεδίο της επίσκεψης.
5. 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.
6. Απαντήσεις στα Φύλλα Εργασίας
− Φύλλο Εργασίας 1
Α-3, Β-2, Γ-4, Δ-3, Ε-2

− Φύλλο Εργασίας 2
Πλάτωνας – Φιλόσοφος
Κουβαράς – Κώδικας
Καθολικό – Ναός
Νησί – Παμβώτιδα
Καλόγερος – Μοναχός
Κονταρής – Ζωγράφος
Νεόφυτος – Ηγούμενος
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− Φύλλο Εργασίας 3
Φ

Β

Κ

Ε

Λ

Ι

Α

Ξ

Ο Π

Ι

Θ

Κ

Π

Β

Ι

Α Α

Γ

Ε

Η

Ι

Π Λ Η

Φ

Δ

Α

Η
Γ

Γ
Δ

Λ Β Δ
Ο Α Λ

Ζ
Ν

Θ Κ
Ο Ρ

Ρ
Σ

Α Ξ Δ
Τ Ν Μ

Κ
Ο

Μ
Β

Ο

Ε

Γ

Ω Ν Μ Π

Σ

Τ

Ω Λ

Ζ

Υ

Ω

Υ

Ζ

Ε

Ψ Η

Θ

Τ

Φ Υ Ν

Ι

Β

Β

Τ

Μ

Η

Ρ

Χ

Σ

Μ

Ρ

Υ Φ Α Π

Ο

Α

Ι

Ε
Ν
Ο

Θ
Ι
Κ

Ο Φ Ι
Σ Υ Ο
Π Τ Ξ

Λ
Κ
Ι

Η Ω Χ Σ Κ
Ζ Γ Π Α Ν
Ε Α Ψ Η Γ

Ε
Γ
Α

Ρ
Α
Σ

Δ
Α
Η

Σ

Λ

Ρ

Ν

Θ

Δ

Β

Ι

Ω Ν

Ν

Μ

Κ

Ν

Μ Κ Ο Ν

Τ

Α

Ρ

Η

Σ

Ω

Ο

Κ

Ρ

Β

Σ

Ρ

Γ

Π

Κ

Ι

Χ

Τ

Ψ

Π

Ι

Π

Κ

Α

Θ Ο Λ

Ι

Κ Ο

Ρ

Τ

Ν

Ε

Μ

Χ

Σ
Ε

− Φύλλο Εργασίας 4

Φύλλο Εργασίας 5
1

Είμαι ο μοναχός (1) Φιλόθεος. Ξεκίνησα από το
Άγιο Όρος όπου έμαθα την τέχνη της αγιογραφίας (2) για να πάω στο μοναστήρι των Φιλανθρωπηνών που βρίσκεται στο μικρό Νησί της
λίμνης Παμβώτιδας (3) στα Γιάννενα (4). Το
μοναστήρι και ο ναός του, το καθολικό (5) είναι
αφιερωμένα στον Άγιο Νικόλαο (6). Το ταξίδι
ήταν μακρύ και αμέσως ο ηγούμενος (7) με οδήγησε στο κελί (8) μου. Μόλις μπήκα στον ναό,
αναζήτησα την περίφημη τοιχογραφία (9) με
τους επτά σοφούς της αρχαιότητας. Πηγαίνω
συχνά στη βιβλιοθήκη και μελετώ τις ιστορίες
του πολύτιμου κώδικα που τον ονομάζουν Κουβαρά.(10)

Κ
3
Μ Ε Τ Ε Ω Ρ Α
4
5
Π
Κ
Υ
Λ
Ρ
6
Α Γ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
Ι
Μ
Υ
Α
Α
Σ
Β
Β
Τ
7
Ω
Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Η
Ο
Τ
Ρ
Τ
8
Ι
Κ Α Θ Ο Λ Ι Κ Ο
Ε
Δ
Σ
Λ
Α
Η
9
Φ Ρ Α Γ Κ Ο Σ
2

EclipseCrossword.com

9

