
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αφορμή τη ςυλλογή των ανοιχτηριϊν του Μουςείου 
Οίνου Γεροβαςιλείου  
[Για μαθητζσ Γ΄ - ΣΤ΄ Δημοτικοφ και Γυμναςίου (με διαφοροποιήςεισ για την κάθε 
ηλικία)] 
 

o Αρικμόσ μακθτϊν: ζωσ 25 μακθτζσ 
o Δευτζρα ζωσ Παραςκευι: 09.30-11.30 
o Απαραίτθτθ θ τθλεφωνικι επικοινωνία και θ φόρμα ςυμμετοχισ  

 
Ο πλοφτοσ, θ πρωτοτυπία και θ ςπανιότθτα τθσ ςυλλογισ των ανοιχτθριϊν του 
Βαγγζλθ Γεροβαςιλείου δθμιουργοφν ζνα ιδανικό πλαίςιο για τθ διεξαγωγι ενόσ 
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ  που μπορεί να αγγίξει ποικιλία κεματικϊν, όπωσ: 
 
- θ ζννοια τθσ ςυλλογισ και του μουςείου 
- θ ιςτορία του αμπελιοφ και του κραςιοφ, θ διατροφικι, πολιτιςτικι και κοινωνικι 
του διάςταςθ, θ  κζςθ του ςτθν κακθμερινι ηωι  
- θ μελζτθ τθσ ηωισ και τθσ εξζλιξθσ μζςα από τθν αφθγθματικι και τθν ιςτορικι 
αξία των κακθμερινϊν αντικειμζνων  
- θ ςθμαςία τθσ αιςκθτικισ των αντικειμζνων που μασ περιβάλλουν και θ ιςορροπία 
τθσ με τθ χρθςτικότθτά τουσ  
 
Το πρόγραμμα ξεκινάει από μια γενικι αναφορά ςτον αμπελϊνα κακϊσ και ςτισ  
ζννοιεσ τθσ ςυλλογισ και του μουςείου. Προχωράει ςτθν εξερεφνθςθ βαςικϊν 
ενοτιτων του μουςείου ζχοντασ ωσ κεντρικό άξονα τθ ςυλλογι των ανοιχτθριϊν. Τα 
παιδιά δουλεφουν ςε ομάδεσ και γνωρίηουν τον κόςμο του αμπελιοφ και του 
κραςιοφ, ςυμμετζχοντασ παράλλθλα ςε ζνα παιχνίδι που αςκεί τισ αιςκιςεισ, το 
ςϊμα, το λόγο και το νου. Το πρόγραμμα είναι ςχεδιαςμζνο ζτςι ϊςτε να ωκεί τα 
παιδιά να ςυμμετζχουν ενεργά, να ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ, να αναπτφςςουν 
τθν ευρθματικότθτα και τθ φανταςία τουσ και να διαςκεδάηουν μακαίνοντασ. 
 
Προτάςεισ για δραςτηριότητεσ ςτην τάξη πριν την επίςκεψη 
 

 Βρείτε παραμφκια, παροιμίεσ, ποιιματα ςχετικά με το ςταφφλι, το αμπζλι, 
τον τρφγο, το κραςί. 

 Βρείτε, δείτε και ςχολιάςτε εικόνεσ, φωτογραφίεσ, ζργα τζχνθσ ςχετικά με το 
κζμα (βλ. πιο κάτω). 

 Συηθτείςτε γφρω από τθν ζννοια τθσ ςυλλογισ, ηθτείςτε από τα παιδιά να 
φζρουν ςτο ςχολείο ςυλλογζσ που κάνουν τα ίδια και να τισ παρουςιάςουν, 
ψάξτε ςτο διαδίκτυο ςπάνιεσ ι παράξενεσ ςυλλογζσ. 

 Συηθτείςτε με τα παιδιά γφρω από τθν ζννοια του μουςείου και ςχετικά με 
το τι μπορεί να περιζχει ζνα μουςείο για το αμπζλι και το κραςί. 

 
 
 
 
 
 



Προτάςεισ για δραςτηριότητεσ ςτην τάξη μετά την επίςκεψη 
 

 Ζθτείςτε από τα παιδιά να κυμθκοφν και να ηωγραφίςουν κάποια 
ανοιχτιρια που τουσ ζκαναν εντφπωςθ ι να ςχεδιάςουν ζνα ανοιχτιρι δικισ 
τουσ ζμπνευςθσ.  

 Τελειοποιιςτε τισ ςπείρεσ - μόμπιλε που φτιάξατε ςτο μουςείο 
προςκζτοντασ διακοςμθτικά ςτοιχεία (φελλοφσ, ςπάγκουσ, χαρτιά γκοφρζ, 
κουδουνάκια κ.α.) και διακοςμιςτε τθν τάξθ με αυτζσ. 

 Με αφορμι το επάγγελμα του βαρελοποιοφ, κάντε μια μικρι ζρευνα για 
άλλα χειρωνακτικά επαγγζλματα που ςιμερα τείνουν να εκλείψουν. 

 Κάντε καταςκευζσ από φελλοφσ μπουκαλιϊν και φφλλα φελλοφ. Θυμθκείτε 
τισ ιδιότθτεσ του φελλοφ και τθν οικολογικι του διάςταςθ. Ανακαλφψτε και 
άλλεσ εφαρμογζσ του υλικοφ αυτοφ. 

 Προςεγγίςτε το αμπζλι, το κραςί και ό,τι ςχετίηονται με αυτά διακεματικά:  
ςτθν ιςτορία ή τη μυθολογία (ποιοι λαοί πρωτοκαλλιζργθςαν το αμπζλι,  το 

αμπζλι και το κραςί κατά τθν αρχαιότθτα και το βυηάντιο), ςτθ θρηςκεία (το 
ςφμβολο τθσ αμπζλου ςτθ χριςτιανικι εικονογραφία, το κραςί ςτθ κεία 
μετάλθψθ κλπ),  

ςτθ χημεία και ςτη φυςική (θ ζννοια τθσ ηφμωςθσ κατά τθν παραγωγι του 
κραςιοφ αλλά και θ ζννοια των μθχανικϊν ανοιχτθριϊν),  
ςτα μαθηματικά (το ςχιμα τθσ ςπείρασ ςε ςχζςθ με τθν κίνθςθ του 
ανοιχτθριοφ),  

ςτθ γεωγραφία (αναηθτείςτε που καλλιεργείται το αμπζλι ςτθν Ελλάδα και 
τον κόςμο),  
ςτα εικαςτικά (ζργα τζχνθσ με κζμα το αμπζλι, τθν οινοποςία, το Διόνυςο - βλ. 
παρακάτω) 
 

Ενδεικτικό υλικό ςχετικό με το πρόγραμμα 
 
Έργα τζχνησ 
 
Κλωντ Μονζ - νεκρι φφςθ με μιλα και ςταφφλια 
http://hoocher.com/Claude_Monet/Claude_Monet.htm 
Φραντςίςκο Γκόγια- ο τρφγοσ ι το φκινόπωρο 
http://www.museodelprado.es/en/the-collection/online-gallery/on-line-
gallery/obra/the-grape-harvest-or-autumn/ 
Καραβάτηιο – Βάκχοσ κ.ά 
http://www.caravaggio.com/preview/collection.html 
.Δ. Φιλιππότθσ – Νζοσ που τρϊει ςταφφλια 
http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1995/04/02041995.pdf  - ςελ. 27 
Ο μινασ  Σεπτζμβριοσ ςτο θμερολόγιο Les Tres Riches Heures du Duc de Berry, 15οσ 
αι. - Μουςείο Conde, Σαντιγί, Γαλλία 
http://www.christusrex.org/www2/berry/f9v.html 
Τρφγοσ ςτο Τυρόλο Πζτερ Σεβερίν Κρόγιερ 
http://www.1artclub.com/wine-harvest-in-tyrol-2/ 
Ο τρφγοσ – ταπιςερί από το μουςείο Κλυνί, Παρίςι 
http://www.tapestry-art.com/detail.html?item_code=ME032 
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 Φωτογραφίεσ ςχετικζσ με το αμπζλι και τον τρφγο από τα  λευκϊματα: «Η 
Ελλάδα του Τάκθ Τλοφπα» και «Η Ελλάδα του μόχθου, Συλλογι Ν. Πολίτθ» 

 Ιςτοςελίδεσ για ανοιχτιρια: http://www.corkscrewcentre.com/ 
http://corkscrew.com/,  www.bullworks.net/virtual.htm 

 Ειδικό αφιζρωμα ςτον τρφγο με πλοφςιο υλικό (εικόνεσ και κείμενα) ςτο 
ςφνδεςμο:  
http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1999/08/29081999.pdf 
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