ΤΟ ΤΖΑΜΙ ΤΟΥ ΑΣΛΑΝ ΠΑΣΑ
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
τζαμί του Ασλάν Πασά 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 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.

*

*

*

Το τζαμί του Ασλάν Πασά
Πληροφοριακό υλικό
Τοποθεσία - Ιστορικά στοιχεία
Βρίσκεται στην βορειοανατολική ακρόπολη του Κάστρου των Ιωαννίνων, πάνω σε
ψηλό βράχο στο βόρειο τμήμα της χερσονήσου που εισχωρεί στην λίμνη και δεσπόζει
σχεδόν σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων.
Μέχρι το 1611 και την αποτυχία της λαϊκής εξέγερσης υπό την καθοδήγηση του
επισκόπου Τρίκκης Διονυσίου του Φιλοσόφου δεν είχαν ανεγερθεί μουσουλμανικά
τεμένη στο κάστρο της πόλης. Αμέσως μετά την κατάπνιξη της επανάστασης ο
διοικητής της πόλης Ασλάν πασάς πήρε διοικητικά μέτρα, κατήργησε τα προνόμια
των χριστιανών, και αποφάσισε την ανέγερση του ομώνυμου τεμένους, προς
επίρρωση της νέας τάξης πραγμάτων. Το τζαμί Ασλάν πασά χτίστηκε μεταξύ 16151618 εκεί όπου βρισκόταν το διοικητικό κέντρο της βυζαντινής πόλης, γνωστό
δυστυχώς μόνον από τις γραπτές πηγές και ελάχιστα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, και
κατά την παράδοση κατασκευάστηκε πάνω στον παλιό χριστιανικό ναό του Αγίου
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Ιωάννου του Προδρόμου, που έδωσε το όνομα του και στην πόλη των Ιωαννίνων και
που κατεδαφίστηκε μαζί με τους υπόλοιπους χριστιανικούς ναούς και τα μοναστήρια
του κάστρου. Συμπληρωματικά σε αυτό ανεγέρθησαν τα κτίσματα της εστίας και του
ιεροδιδασκαλείου (μεντρεσές), καθώς και το μαυσωλείο του ενταγμένα σε ενιαίο
περίβολο, για να προστεθεί αργότερα η βιβλιοθήκη, λίγο νοτιότερα, και να αποκτήσει
το τέμενος την δομή και την μορφή ολοκληρωμένου θρησκευτικού-εκπαιδευτικού
ιδρύματος (imaret ή kόlliye). Ολόκληρο το περιφραγμένο τμήμα της ακρόπολης είναι
διάσπαρτο από μουσουλμανικές ταφές. Ο οθωμανός περιηγητής Εβλιγιά Τσελεμπί,
στο πέρασμά του από τα Ιωάννινα το 1670 περιγράφει με ιδιαίτερο θαυμασμό τη
μεγαλοπρέπεια και την αρχιτεκτονική αξία του τεμένους, και την εντύπωση που
προκαλούσε το τζαμί του Ασλάν πασά στην εποχή του.
Σχετικά με τη χρονολόγηση των φάσεων του μνημείου, η κυρίως αίθουσα προσευχής
με το προστώο ανήκουν στην αρχική φάση του 1618, σύμφωνα με την αφιερωτική
επιγραφή στην είσοδο της αίθουσας. Η περιμετρική στοά φαίνεται ότι ολοκληρώθηκε
ελάχιστα μεταγενέστερα, όπως υποδηλώνει η ασυνέχεια της κατασκευής ιδιαίτερα
στα σημεία σύνδεσης των τόξων με το κυρίως σώμα του τεμένους, και οπωσδήποτε
πριν το 1670, οπότε η σωζόμενη περιγραφή του Εβλιγιά Τσελεμπί, παραπέμπει σε
πραγματικά μεγάλο μέγεθος τζαμιού. Οι υποκείμενοι τοξωτοί αναλημματικοί τοίχοι
στην νότια πλευρά, επάνω στους οποίους αναπτύσσεται το νότιο μέρος της στοάς,
φαίνεται ότι ανήκουν στην ίδια μετο τέμενος χρονολογία κατασκευής.
Το Τζαμί Ασλάν Πασά σήμερα θεωρείται το πιο σημαντικό και το πιο
καλοδιατηρημένο από τα τζαμιά της πόλης, ενώ η στοά γύρω από τον κεντρικό χώρο
λειτουργεί ως Δημοτικό Μουσείο της πόλης των Ιωαννίνων.

Εκεί αναπτύχθηκε

αρχικά το μουσειολογικό πρόγραμμα του Μουσείου που περιελάμβανε λαογραφικό
υλικό προερχόμενο κυρίως από δωρεές (στολές, σκεύη, όπλα, χρηστικά αντικείμενα,
οικιακός εξοπλισμός, τα σωζόμενα μέχρι τότε υλικά λειτουργίας του τεμένους),
καθώς και μεταβυζαντινές εικόνες, βιβλία, χαρακτικά αντίγραφα και υφάσματα.
Μετά τις πρόσφατες εργασίες αναστήλωσης και επανέκθεσης επιχειρείται τόσο η
προβολή των αντικειμένων της συλλογής του Δημοτικού Λαογραφικού Μουσείου,
όσο και η ανάδειξή του ως αρχιτεκτονικού μνημείου. Τα εκθέματά του παραπέμπουν
στους πέντε αιώνες (15ος – αρχές 20ού), όταν οι τρεις κοινότητες της πόλης των
Ιωαννίνων, η ελληνική-χριστιανική, η τουρκική-μουσουλμανική και η εβραϊκή,
συμβίωναν αρμονικά και συνέβαλλαν στη μεγάλη ακμή της. Προέρχονται από δωρεές
επιφανών οικογενειών των Ιωαννίνων: Πάλλη, Πυρσινέλλα, Βλαχλείδη, Βαφειάδη,
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Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνα και πολλών άλλων. Η έκθεση διαμορφώνεται σε τρία
τμήματα σε αντιστοιχία με την καθημερινή ζωή και τις δραστηριότητες των τριών
κοινοτήτων που ζούσαν στα Ιωάννινα κατά την ύστερη Τουρκοκρατία, την ελληνική,
τη μουσουλμανική και την εβραϊκή.
Στο ελληνικό τμήμα, αριστερά της εισόδου, φιλοξενούνται φορεσιές από περιοχές
των Ιωαννίνων και της Ηπείρου γενικότερα, κοσμήματα, χαρακτηριστικά δείγματα
της αργυροχοΐας της Ηπείρου, κασέλες, σοφράδες και συλλογές οικιακών χρηστικών
και διακοσμητικών σκευών από πορσελάνη, χρυσό, ασήμι και φίλντισι. Εκτίθενται
επίσης όπλα (τουφέκια, πιστόλες και σπαθιά) εποχής.
Στο τουρκικό τμήμα, που καταλαμβάνει την κεντρική αίθουσα, παρουσιάζονται
ανατολίτικα υφάσματα 16ου, 17ου και 18ου αιώνα και μικρή αλλά σημαντική συλλογή
μουσουλμανικών ιερατικών βιβλίων. Επίσης έπιπλα από ξύλο και φίλντισι της εποχής
του Αλή Πασά καθώς και μπρούτζινα αντικείμενα οικιακής χρήσης.
Στο εβραϊκό τμήμα, δεξιά της εισόδου, εκτίθενται τελετουργικά υφάσματα
(παραπετάσματα από τη γιαννιώτικη-ρωμανιώτικη συναγωγή), μια γυναικεία φορεσιά
και τρία σπάνια χειρόγραφα προικοσύμφωνα με εξαιρετική διακόσμηση.
Λειτουργεί πωλητήριο καρτών, αφισών και φυλλαδίου του μουσείου καθώς και
περιορισμένων τίτλων βιβλίων σχετικών με την ευρύτερη περιοχή. Δεν υπάρχει
ειδική μέριμνα για πρόσβαση ΑΜΕΑ.
Αρχιτεκτονικά στοιχεία
Το κυρίως τέμενος αποτελείται από τετράγωνη αίθουσα προσευχής που καλύπτεται
με ψηλό ημισφαιρικό τρούλο, ο οποίος στηρίζεται στους περιμετρικούς τοίχους και
σε μεγάλα γωνιακά σφαιρικά τρίγωνα. Η αίθουσα έχει ευρύ κιονοστήρικτο προστώο
στην δυτική πλευρά της, οι κίονες του οποίου προέρχονται από –άγνωστο σήμεραπαλιοχριστιανικό ή βυζαντινό κτήριο. Κιονοστήρικτη στοά περιβάλλει το
οικοδόμημα από την βόρεια, τη νότια και της δυτική πλευρά. Η περιμετρική αυτή
στοά, αρχικά ανοιχτή προς το εξωτερικό, έχει σειρά από κίονες σε κάθε πλευρά και
πλατιά μαρκίζα, που αργότερα κλείστηκε με τζάμια. Τμήμα της στοάς στην
νοτιοανατολική γωνία έχει κλειστεί, δημιουργώντας δύο συνεχόμενους βοηθητικούς
χώρους. Οι κίονες της στοάς και του προστώου δεν έχουν όλοι την ίδια μορφή.
Εκείνοι του αρχικού προστώου είναι μονολιθικοί από γρανίτη και οι υπόλοιποι
άλλοτε από μάρμαρο και άλλοτε λιθόκτιστοι.
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Η κύρια αίθουσα προσευχής, έχει διαστάσεις 9,50Χ9,50μ. και καλύπτεται από
ημισφαιρικό θόλο στηριγμένου σε ψηλό τύμπανο, που εδράζεται στους τοίχους μέσω
των τεσσάρων γωνιακών ημιχωνίων και σε ανακουφιστικά τόξα στις εσωτερικές
όψεις των πλευρών. Εξωτερικά το τύμπανο ξεκινά στην κάτω ζώνη ως ορθογώνιο,
μικρότερων διαστάσεων από το αρχικό τετράγωνο της κάτοψης, και πιο πάνω
εξελίσσεται, με βαθμιδωτή μείωση των διαστάσεων της βάσης, σε οκτάγωνο πάνω
στο οποίο πατά ο θόλος.

Η μετάβαση από το τετράγωνο σχήμα στο οκτάγωνο

(δακτύλιος έδρασης του θόλου) συντελείται από 4 γωνιακά σφαιρικά τρίγωνα που
οδηγούν στα ημιχώνια. Εξωτερικά στο οκταγωνικό τμήμα του τύμπανου, στις γωνίες
που αντιστοιχούν στην τετραγωνική κάτοψη, υπάρχουν τέσσερις τοξωτές εξωτερικές
αντηρίδες για την ανακούφιση των πιέσεων του θόλου. Η στοά μαζί με το προστώο,
καλύπτονται με ξύλινη στέγη, που στηρίζεται σε σύστημα ισλαμικών τόξων που
λειτουργούν σε δύο κατευθύνσεις· ενώνουν τους κίονες με την αίθουσα προσευχής
καθώς επίσης και μεταξύ τους σε γραμμική διάταξη προς τον ανατολικό τοίχο.
στέγη

καταλήγει,

στην

εξωτερική

της

πλευρά

σε

τοίχο,

με

ανοίγματα/παράθυρα, που είναι όμως λίθινος στο κατώτερο σημείο.

Η

μεγάλα
Η στοά

εμφανίζεται στο εσωτερικό με την μορφή κλιτών, τριών δυτικά και ανά δύο στη
βόρεια και νότια πλευρά. Στη δυτική πλευρά η κύρια είσοδος του τεμένους εξέχει και
τονίζεται από μικρό δικλινές στέγαστρο με ξύλινη ψευδοροφή.
Στην νοτιοδυτική γωνία της αίθουσας προσευχής βρίσκεται ο μιναρές, του οποίου το
κυρίως σώμα έχει ύψος 12,74 μ. και παρουσιάζει μια μικρή γραμμική μείωση προς
τα επάνω. Η κάτω έδρα του έχει διάμετρο 1,68 μ. και εδράζεται σε μια κόλουρη
πυραμίδα με έδρες διαφορετικού σχήματος: η κατώτερη είναι τετράγωνη, η ανώτερη
οκτάγωνη και η μετάβαση από το τετράγωνο στο οκτάγωνο γίνεται μέσω των
πλευρών της πυραμίδας με απότμηση των γωνιών της. Για να φτάσει ο μουεζίνης
(μουσουλμάνος ιερέας) στο μιναρέ και να καλέσει τους πιστούς για προσευχή,
έμπαινε στη μικρή πόρτα απέναντι από τον άμβωνα και ανέβαινε τα 75 σκαλοπάτια
της λίθινης περιστροφικής σκάλας που βρίσκεται στο εσωτερικό του μιναρέ. Δια
μέσου της ίδιας μικρής πόρτας και από την ίδια κλίμακα έχει κανείς πρόσβαση και
στη ντίκα, το ξύλινο πατάρι εξώστης της δυτικής πλευράς της αίθουσας προσευχής,
που προοριζόταν για τις γυναίκες.
Διάκοσμος/εσωτερικό
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Το εσωτερικό του τζαμιού κοσμείται με αξιόλογη ζωγραφιστή διακόσμηση. Στον
ανατολικό τοίχο της αίθουσας βρίσκεται το μιχράμπ (κόγχη προσευχής) (mihrab),
που διακοσμείται με τη χαρακτηριστική ισλαμική διακόσμηση από

επάλληλες

πολυεδρικές επιφάνειες ή αλλιώς "σταλακτίτες", με γραπτά πολύχρωμα ανεικονικά
θέματα. Η διακόσμηση συνεχίζεται και στις γωνίες της αίθουσας κάτω από τα
σφαιρικά τρίγωνα, ενώ γραπτά περίτεχνα θέματα διακοσμούν τα παράθυρα.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης η διακόσμηση του τρούλου που φέρει στο κέντρο
κυκλικό περίτεχνο κόσμημα, ενώ τη βάση του περιτρέχει ταινία
διακοσμητικά.

με γύψινα

Στην ανατολική πλευρά της αίθουσας κοντά στην κόγχη της

προσευχής διατηρείται το μινμπάρ (minber), ο κτιστός άμβωνας από όπου γινόταν το
κήρυγμα, με περίτεχνο γραπτό διάκοσμο. Επίσης στο διάκοσμο συντελούν και τα
καντήλια (που έχουν μονάχα διακοσμητική αξία και καμία θρησκευτική αξία) και
μέρος των αντικειμένων εκτέλεσης των λειτουργιών.
Βιβλιογραφία
- Παπαδοπούλου Β., «Το τζαμί Ασλάν πασά» στο «Η Οθωμανική Αρχιτεκτονική
στην Ελλάδα», Εκδ. Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, σελ. 160-161
-Κανετάκης, Ι., «Το Κάστρο: Συμβολή στην Πολεοδομική Ιστορία των Ιωαννίνων»,
ΕΜΠ, 1991, σελ. 121-126, 172
-Λαμπρίδης Ι., «Περιγραφή της πόλεως Ιωαννίνων» στο Β΄Ηπειρωτικά
Μαελετήματα, τευχος 1ο, ΕΗΜ, Ιωάννινα, 1993 (πρώτη έκδοση : Εν Αθήναις, 1887),
σελ. 78-79
- Σμύρης, Γι., «Το τζαμί του Ασλάν πασά στα Ιωάννινα», στο «Η συντήρηση και η
αποκατάσταση των οθωμανικών μνημείων στην Ελλάδα» , Επιμέλεια: Αιμιλία
Στεφανίδου, University Studio Press Θεσσαλονίκη 2009, σελ. 223-232
- Βρανούσης, Λ. «Ιστορικά και τοπογραφικά του Μεσαιωνικού Κάστρου των
Ιωαννίνων», Ιωάννινα 1968.
- Κοκολάκης, Μ., «Ο Εβλιγιά Τσελεμπή στα Ιωάννινα», Σκουφάς Η΄ / 74–75
(1991/1), σ. 323–339.
- Καζαντζής, Κ., εφημερίδα Ήπειρος, Ιούλιος–Οκτώβριος 1924,
- Ξυγγόπουλος, Α., «Μεσαιωνικά μνημεία Ιωαννίνων, μέρος Β΄, Τα τουρκικά
μνημεία», Ηπειρωτικά Χρονικά 1 (1926), σ. 296–303.
6

- Βακαλόπουλος, Α., «Ιστορία του Νέου Ελληνισμού», τομ. Α’, Θεσσαλονίκη 1974
- Kaika, M., «Architecture and crisis: re-inventing the icon, re-imag(in)ing London
and rebranding the City.» Transactions of the Institute of British Geographers, 35(4),
2010, 453-474.
- Lynch, K., «The Image of the City.» The MIT Press, Cambridge, 1960
Δικτυογραφία

https://dionisisfrance.wordpress.com/2012/12/15/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE
%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CE%B9%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%
CE%BD-%CE%B1%CF%83%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B1/

http://www.ioannina.gr/DI/politismos/dimotiko_mouseio.htm

http://episkopouv.blogspot.gr/2012_03_01_archive.html
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Ι. Τζαμί Ασλάν Πασά

1. Συνοπτική παρουσίαση της πρότασης- Ιδέα του σεναρίου
Βασικό θέμα του σεναρίου είναι η γνωριμία των μαθητών με το τζαμί του Ασλάν Πασά.
Τα στάδια υλοποίησης του σεναρίου είναι τα εξής: Κατά πρώτον, οι μαθητές,
προκειμένου να κατανοήσουν το τζαμί, γίνεται η σχετική προετοιμασία από τον
διδάσκοντα, σε επίπεδο τάξης. Αποκτούν, δηλαδή, κάποιες γενικές πληροφορίες για
ιδρυτή, το τζαμί και τη χρήση του. 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
Σε επίπεδο γνώσεων
Να γνωρίσουν το τζαμί του Ασλάν Πασά και τα επιμέρους κτίρια που το
συναποτελούν
Να τοποθετήσουν το μνημείο στο χώρο και το χρόνο
Να κατανοήσουν τη χρήση του μνημείου
Να συνδέσουν το μνημείο με την τοπική αλλά και γενική ιστορία
Να ασκηθούν στη διαθεματική προσέγγιση του μνημείου
Να εξοικειωθούν με τον εσωτερικό χώρο του τζαμιού και τα εκθέματα που
υπάρχουν μέσα σ αυτό
Να συνειδητοποιήσουν τις αλλαγές του μνημείου μέσα στο χρόνο
Να εξερευνήσουν το μνημείο μέσα από την επιτόπια επίσκεψη
Σε επίπεδο στάσεων
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Να καλλιεργήσουν την ιστορική σκέψη και συνείδηση μέσα από το τζαμί του
Ασλάν Πασά
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 εξοικειωθούν με τη διαχείριση πληροφοριών : παρατήρηση, περιγραφή,
αναζήτηση, ταξινόμηση, παραβολή.
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
 Ένας βιντεοπροβολέας για τον υπολογιστή του εκπ/κού.
 Χάρτης της νεότερης Ελλάδας
 Φύλλα εργασίας με σύντομες οδηγίες
 Καρτέλες
 παζλ
 Φωτογραφική μηχανή
 Κόλλα

4. Προτεινόμενη διδακτική μεθοδολογία
Διδακτική Μεθοδολογία: Ομαδοσυνεργατική, Βιωματική -ανακαλυπτική μάθηση,
Διαθεματική προσέγγιση . Μέσα από μία αποκαλυπτική πορεία μάθησης το σενάριο
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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
1η Φάση: Ως αφόρμηση επιλέγεται η σύνθεση ενός παζλ από τους μαθητές μέσω
υπολογιστή, από το οποίο προκύπτει η εικόνα ενός τζαμιού.
Εναλλακτικά ο εκπαιδευτικός μπορεί να κόψει την παρακάτω εικόνα και να μοιράσει
τα κομμάτια στους μαθητές, προκειμένου να τα συνθέσουν.

2η Φάση: Με βάση την εικόνα, ακολουθεί ο καταιγισμός ιδεών με ερωτήσεις που
απευθύνει ο εκπαιδευτικός προς τους μαθητές, προκειμένου να διερευνήσει τις
γνώσεις τους για τα τζαμιά. Οι απόψεις των μαθητών καταγράφονται στον πίνακα και
10

στη συνέχεια εμπλουτίζονται από τον εκπαιδευτικό. Οι ερωτήσεις αλλά και ο
εμπλουτισμός είναι ενδεικτικά, με δυνατότητα αυτενέργειας από τον εκπαιδευτικό.
3η Φάση: Με αφετηρία ένα φανταστικό σενάριο, οι μαθητές καλούνται να
διεκπεραιώσουν μία σειρά από αποστολές, μέσα από τις οποίες θα εξερευνήσουν το
τζαμί.
Η πρώτη αποστολή σχετίζεται με πληροφορίες γενικού περιεχομένου για το τζαμί
(ποιος, πού, πότε, γιατί). Η νέα γνώση παρουσιάζεται από τον εκπαιδευτικό μέσω
σχεδιαγράμματος.
Σχεδιάγραμμα

Το τζαμί του Ασλάν Πασά

βρίσκεται στα
Γιάνεννα

στη βορειοανατολική πλευρά του κάστρου των Ιωαννίνων με προσανατολισμό την
Κάαμπα στη Μέκκα. Βρίσκεται στο ωραιότερο σημείο του κάστρου, στη θέση, όπου
σύμφωνα με την παράδοση υπήρχε ο χριστιανικός ναός του Αγίου Ιωάννη.
Χτίστηκε το 1618 κατ εντολή του Ασλάν Πασά, από τον οποίο πήρε και το όνομά
του

ηγεμόνευσε στα Γιάννενα από το 1600-1611
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Χτίστηκε ως δείγμα θριάμβου αμέσως μετά την καταστολή της εξέγερσης του
επισκόπου Διονυσίου του Φιλοσόφου εναντίον των Τούρκων το 1611

Η καταστολή της εξέγερσης (1611) είχε ως αποτέλεσμα

το διωγμό από το κάστρο
όλων των χριστιανών
Ιωαννιτών

Τούρκων και Εβραίων
στο κάστρο της πόλης

το κάψιμο εκκλησιών των
στο κάστρο της πόλης

χαρακτηριστικό παράδειγμα
η καταστροφή της
εκκλησίας του Αγίου
Ιωάννη και το χτίσιμο του
τζαμιού του Ασλάν Πασά

Για τη συμπλήρωση του εννοιολογικού χάρτη οι μαθητές παίρνουν το σχεδιάγραμμα
σε αφηγηματική μορφή. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να κρύψει το κείμενο τυλιγμένο σε
μορφή παπύρου στην ντουλάπα της τάξης, προτρέποντας τον αρχηγό της κάθε
ομάδας να το βρει , προκειμένου να το διαβάσουν και να ολοκληρώσουν την πρώτη
αποστολή.
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Η δεύτερη αποστολή αφορά τον λεπτομερή χωρικό προσδιορισμό.
Η τρίτη αποστολή αποσκοπεί στην εξωτερική περιγραφή του τζαμιού, η οποία
ολοκληρώνεται με την κατασκευή του τζαμιού. Η κατασκευή επιτυγχάνεται με τη
βοήθεια αναπτυγμάτων, τα οποία ο εκπαιδευτικός μπορεί να εκτυπώσει σε φύλλο Α3.
Επέκταση
Παρατηρήστε τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στα δύο τζαμιά ως προς
τον τρούλο, τον μιναρέ, τη στοά, το μέγεθος, τα υλικά.

Δημιουργία κειμένου σε λίστα

Κουρσούμ Τζαμί, Καρδίτσα

Κουρσούμ Τζαμί, Καρδίτσα

Ομοιότητες

Τζαμί Ασλάν Πασά, Ιωάννινα

Διαφορές
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Η τέταρτη αποστολή αναφέρεται στην εσωτερική περιγραφή του τζαμιού. Προτείνεται
ο εκπαιδευτικός να βάλει και μουσική υπόκρουση κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με
τις καρτέλες. Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες, ανάλογα με το καλάθι που
προτιμούν.

Στη συνέχεια κινούνται στον χώρο και αναζητούν να ταυτίσουν τη

φωτογραφία με την κάρτα.
Το σενάριο ολοκληρώνεται με την πέμπτη αποστολή, που αποτυπώνει τη σημερινή
χρήση του τζαμιού. Σε περίπτωση που έχει προγραμματιστεί επιτόπια επίσκεψη στο
μνημείο, ο εκπαιδευτικός μπορεί ολοκληρώσει το σενάριο. Η παρακάτω
δραστηριότητα προτείνεται για όσους δεν θα επισκεφτούν το τζαμί. Για τους
υπόλοιπους καλό είναι να μην αποκαλυφθούν τα εκθέματα παρά μόνο στην
επίσκεψη. Με τον τρόπο αυτό θα κρατήσουμε το ενδιαφέρον και την αγωνία των
παιδιών.
Επέκταση
Σ ένα καλάθι υπάρχουν φωτογραφίες με τα εκθέματα του μουσείου. Ένα
μέλος από κάθε ομάδα με κλειστά μάτια τραβάει 2 φωτογραφίες, στο πίσω
μέρος των οποίων υπάρχουν πληροφορίες. Οι μαθητές κατατάσσουν τις
φωτογραφίες στο αντίστοιχο τμήμα (μουσουλμανικό, εβραϊκό, χριστιανικό)
με βάση τις πληροφορίες. Στη συνέχεια παρατηρούν και περιγράφουν τα
αντικείμενα.

Παράδειγμα

Μουσουλμανικό ιερατικό
βιβλίο

Εβραϊκή φορεσιά

Όπλο που στη λαβή του
έχει σχήμα σταυρού
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Στον πίνακα αναγράφονται

εκθέματα

εβραϊκό τμήμα

5.2.

χριστιανικό τμήμα

μουσουλμανικό τμήμα

Επίσκεψη στο πεδίο

Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες οι μαθητές, με τη βοήθεια του δασκάλου και
της ξεναγού, καλούνται να εξερευνήσουν το τζαμί. Παίζουν παντομίμα και
τυφλόμυγα,

φωτογραφίζουν

εκθέματα,

αναλαμβάνουν

τον

ρόλο

ξεναγού,

συμπληρώνουν φύλλα εργασίας.

5.3.

Αξιοποίηση της επίσκεψης στην τάξη

Στη φάση αυτή ανακεφαλαιώνονται, μέσα από καίριες ερωτήσεις του εκπαιδευτικού,
οι γνώσεις που αποκτήθηκαν από την επίσκεψη στο τζαμί , ώστε να κινητοποιείται
δημιουργικά

η

διαδικασία

της

ανατροφοδότησης.

Οι

μαθητές

υλοποιούν

δημιουργικές εργασίες που εμπνεύστηκαν από την επίσκεψή τους. Κατασκευάζουν
κολλάζ αξιοποιώντας το φωτογραφικό υλικό της επίσκεψης, φτιάχνουν σελιδοδείκτες
με τη βοήθεια του δασκάλου, ζωγραφίζουν μέρη του τζαμιού και παίζουν παιχνίδια
ρόλων.
6. Αξιολόγηση
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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 παιχνιδιού , το γνωστό
φιδάκι. Ο εκπαιδευτικός με παιγνιώδη μορφή αναμένεται να ελέγξει τις γνώσεις
που αποκόμισαν οι μαθητές. Το φιδάκι είναι και "το έπαθλο" των παιδιών, εφόσον
ολοκληρώσουν όλες τις αποστολές.

7. Διαγραμματική παρουσίαση
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8. Λύσεις των ασκήσεων των φύλλων εργασίας
1) Συμπλήρωση σχεδιαγράμματος
 Πού βρίσκεται; Στο κάστρο Ιωαννίνων
 Από ποιον πήρε το όνομά του; Από τον ιδρυτή του, Ασλάν Πάσα
 Πότε χτίστηκε; Το 1618,
 Με ποια αφορμή χτίστηκε; μετά την καταστολή της επανάστασης του
Διονυσίου Σκυλοσόφου.
2) Εντοπισμός τζαμιού Ασλάν Πασά

3) Συμπλήρωση πληροφοριών
κάστρο
βιβλιοθήκη
εστία
Μενδρεσέ
λουτήρες
τζαμί
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4) Συμπλήρωση εικόνας

4
2

1
3

5) Σταυρόλεξο
Αλλιώς το Μιχράμπ: ιερό
Εκεί ανέβαινε ο μουεζίνης και διάβαζε αποσπάσματα από το Κοράνι :
άμβωνας
Έχει ημικυκλικά στηρίγματα : τρούλος
Εκεί έβαζαν τα παπούτσια τους οι μουσουλμάνοι, πριν μπουν στο ιερό: οπές
Εκεί ανέβαινε ο μουεζίνης και καλούσε τους πιστούς να προσευχηθούν:
μιναρές
Αυτά πρέπει να βγάλουν οι πιστοί, πριν μπουν στο ιερό: παπούτσια
Η γλώσσα που υπάρχει σε επιγραφές μέσα στο τζαμί : αραβικά
Οδηγεί στον ιερό ναό του τεμένους: διάδρομος
Παλιά ήταν ανοιχτή: στοά

Το υλικό των δραστηριοτήτων που απαιτεί φωτογραφικό υλικό και καρτέλες
είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του προγράμματος με τίτλο : Συνοδευτικό
υλικό για το τζαμί του Ασλάν Πασά. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να το διαμορφώσει
στο μέγεθος που επιθυμεί και να το εκτυπώσει κατά βούληση.
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ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ
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20

21

22

Εξάγωνο

23

Κύκλος
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΕΙΚΟΝΕΣ

ΚΑΡΤΕΛΕΣ

Από εκεί καλούσαν τους
πιστούς για προσευχή

Το Μιχράμπ (ιερό) είναι το
σημαντικότερο τμήμα του
τζαμιού, γι' αυτό και είναι
έντονα διακοσμημένο.
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Ξύλινος εξώστης για τις
γυναίκες(ντίκα)

ο άμβωνας (στα τουρκικά Μινμπάρ):
12 πέτρινα σκαλιά. Στην κορυφή
απαγορευόταν να πατήσεις,
γιατί
θεωρούνταν ο θρόνος του θεού. Εκεί ήταν
τοποθετημένο ένα χρυσοκέντητο μαξιλάρι.
Στις
γιορτές,
οι
μουσουλμάνοι
ιεροκήρυκες ανέβαιναν και κήρυσσαν τον
λόγο του θεού μέχρι το 5ο σκαλοπάτι, που
θεωρούνταν ο 5ος ουρανός.
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Μικρή πόρτα, η οποία οδηγεί στο
Μιναρέ.
Ένας
καλλίφωνος
μουσουλμάνος, ο Μουεζίνης ,
ανέβαινε
τα
75
σκαλιά,
τουλάχιστον 5 φορές την ημέρα και
καλούσε
τους
πιστούς
να
προσευχηθούν.

εκεί έβαζαν τα παπούτσια
πριν μπουν στο ιερό (οπές)

Αραβική επιγραφή πάνω
από την πύλη εισόδου στο
κυρίως ιερό
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ο τρούλος του ναού

ο πρόναος

ο κυρίως ναός
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΕΙΚΟΝΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ιερατικό μουσουλμανικό
βιβλίο

ασημένια
γιαννιώτικά αντικείμενα
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Όπλο που στη λαβή του
έχει σχήμα σταυρού

Εβραϊκή φορεσιά

ύφασμα μώβ σατέν με το
αστέρι του Δαυίδ στο
κέντρο
30

Εβραϊκό χαλί

γιαννιώτικα γιλέκα
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αντικείμενα οικιακής
χρήσης που
χρησιμοποιούσαν οι
μουσουλμάνοι

όπλα του Καραϊσκάκη

κόσμημα με σταυρό

Στην ιστοσελίδα
http://www.ioannina.gr/dimos/index.php?option=com_wrapper&Itemid=32 υπάρχουν
περισσότερες φωτογραφίες.
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ΦΙΔΑΚΙ

Οι μαθητές παίζουν το φιδάκι. Κάθε φορά που συναντούν ένα εμπόδιο, προκειμένου να
μπορέσουν να προσχωρήσουν, θα πρέπει να απαντήσουν σωστά σε μία από τις
ερωτήσεις που υπάρχουν στις καρτέλες. Αν απαντήσουν λάθος, χάνουν τη σειρά τους.
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ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΔΑΚΙ

Το τζαμί πήρε το όνομά
του από

Τα άλλα κτίρια που υπήρχαν στο
χώρο του τζαμιού

α)το μέρος που βρίσκεται
β) τον ιδρυτή του

α) δεν είχαν καμία σχέση με το τζαμί
β) συνδέονταν με το τζαμί

Το τζαμί εξυπηρετούσε

Το χρώμα που κυριαρχεί στο τζαμί
είναι:

α) θρησκευτικούς σκοπούς
β) εκπαιδευτικούς σκοπούς

α)το κίτρινο
β)το πράσινο

Το τζαμί χτίστηκε

Το τζαμί λειτουργούσε ως τέμενος μέχρι:

α) το 1618

α) το 1924

β) το 1811

β) το 1821
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Το τζαμί χτίστηκε

Στο Μιναρέ ανέβαινε ο μουεζίνης

α) έπειτα από την ήττα του Διονυσίου
Φιλοσόφου κατά των Τούρκων

α) γιατί πίστευε ότι θα έρθει πιο κοντά
στον Αλλάχ

β) επειδή οι Τούρκοι δεν είχαν μέρος
να προσεύχονται

β) για να καλέσει τους πιστούς σε
προσευχή

Ο τρούλος έχει σχήμα:

Στα Γιάννενα συνυπήρχαν:

α) τρίγωνο

α)Εβραίοι-Χριστιανοί-Μουσουλμάνοι

β) ημικυκλικό

β)Χριστιανοί- Βουδιστές - Μουσουλμάνοι

Το τζαμί έχει προσανατολισμό προς:

Ο Μενδρεσές ήταν:

α) τη Μέκκα

α)ιερατική κορανική σχολή

β) την Κωνσταντινούπολη

β)τούρκικη στολή
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Το μουσουλμανικό συγκρότημα γύρω
από το τζαμί περιελάμβανε και

Σήμερα το τζαμί λειτουργεί ως μουσείο
και περιλαμβάνει εκθέματα από

α)ιερατική σχολή

α)εβραίους-χριστιανούς-μουσουλμάνους

β)τουρκική αγορά

β) εβραίους -βουδιστές-μουσουλμάνους

Οι οπές είναι

Πάνω από την πύλη του πρόναου υπάρχει

α)όπλα που χρησιμοποιούσαν στον
πόλεμο

α)επιγραφή στα αραβικά
β)εικόνα του Αλλάχ

β)θήκες για τα παπούτσια

Η ντίκα είναι:

Στον τρούλο υπάρχουν:

α)μουσουλμανικό βιβλίο

α)αποσπάσματα από το κοράνι

β)εξώστης για τις γυναίκες

β) εικόνες και αποσπάσματα από το
κοράνι
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Το τέμενος είναι κτισμένο και
διακοσμημένο σύμφωνα με

Ο χώρος που έτρωγαν οι μουσουλμάνοι
λέγεται:

α)την ισλαμική αρχιτεκτονική

α)εστία

β)την ηπειρώτικη-γιαννιώτικη
αρχιτεκτονική

β) μαυσωλείο

Χαρακτηριστικό στοιχείο των λουτήρων
είναι οι:

Ο εσωτερικός χώρος του τζαμιού
χωρίζεται σε δύο μέρη:
α)τα προστώα και την κεντρική αίθουσα

α)οι συνεχείς κοιλότητες

του τεμένους

β)η ωραία θέα

β)τον τρούλο και την κεντρική αίθουσα
του τεμένους

Ο τρούλος βρίσκεται
α) στο προστώο
β) στην κεντρική αίθουσα του τεμένους

Οι μαρμάρινες κολόνες βρίσκονται
α) στο προστώο
β) στην κεντρική αίθουσα του τεμένους
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Οι πιστοί προσεύχονταν στραμμένοι
προς :
α)το ιερό
β)τον άμβωνα
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