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ΘΕΜΑ: «“Γνωρίζω τις βυζαντινές σφραγίδες. Από τις βούλλες στις ΙP΄s” Πρόσκληση 

συμμετοχής σε εργαστήριο-επιμορφωτικό σεμινάριο στο Μουσείο Βυζαντινού 

Πολιτισμού». 

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με 

το Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ/νσης Δ/βάθμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού διοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο που θα 

πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023, ώρα 9:30-13:30. Αφορμή για το 

σεμινάριο αποτελεί το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού 

«Γνωρίζω τις βυζαντινές σφραγίδες. Από τις βούλλες στις IP’s» και να ενημερωθούν για 

το πώς μπορούν να οργανώσουν και να προετοιμάσουν μια εκπαιδευτική επίσκεψη στο 

Μουσείο.  

Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα, όπως υλοποιείται για τους μαθητές 

Γυμνασίου και Λυκείου. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα μάθουν πώς δίπλωναν και 

σφράγιζαν τα έγγραφα στο Βυζάντιο, τι είναι το μολυβδόβουλλο, τι είναι το χρυσόβουλλο, τι 

είναι το βουλλωτήρι, τι πληροφορίες αντλούνται από την μελέτη των μολυβδόβουλων. Θα 

παρατηρηθούν μολυβδόβουλλα σημαντικών ιστορικών προσώπων, που ανήκουν στη 

συλλογή του Μουσείου, όπως του αυτοκράτορα Τιβέριου Γ΄ ή του Πατριάρχη Φώτιου και θα 

μάθουν τι ήταν οι εκκλησέκδικοι στην Αγία Σοφία. Τέλος, θα πάρουν μέρος σε εργαστήριο 

διπλώματος χειρογράφου και θα κατασκευάσουν ένα μολυβδόβουλλο από πηλό.  

Στο δεύτερο μέρος θα γίνει περιήγηση στο Μουσείο με τη βοήθεια των «Καρτών 

επίσκεψης στο Μουσείο», που αποτελεί μια ενδιαφέρουσα πρόταση για εκπαιδευτική 

επίσκεψη των μαθητών στο μουσείο. Μετά την περιήγηση οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση 

να οργανώνουν και να υλοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις στο μουσείο με τους μαθητές και 

τις μαθήτριές τους. 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις αρχαιολόγους-μουσειολόγους: Εύα Φουρλίγκα, 

Χρύσα Μπελέκου και Χριστίνα Παπαοικονόμου, ενώ την επιστημονική επιμέλεια έχουν οι: Δρ 

Αναστάσιος Αντωνάρας και Μαρία Πολυχρονάκη, αρχαιολόγοι.  
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Στόχος του επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι η ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών και 

η βιωματική τους επαφή με το πρόγραμμα και τις μουσειοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις του 

φορέα.  

 

Πρόγραμμα 

09.30: Προσέλευση-Εγγραφή 

09.45: Συγκέντρωση στην αίθουσα εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου 

10.00: Εισαγωγή-Έναρξη του προγράμματος «Γνωρίζω τις βυζαντινές σφραγίδες. Από τις 

βούλλες στις IP’s». Εργαστήριο διπλώματος εγγράφου και κατασκευής ενός 

μολυβδόβουλλου. 

12.00: Περιήγηση στις αίθουσες του Μουσείου με τις «Κάρτες περιήγησης στο Μουσείο». 

13.00-13.30: Συζήτηση-αξιολόγηση & λήξη της ημερίδας  

Προσοχή: Η ημερίδα θα υλοποιηθεί στην αίθουσα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

όπου η είσοδος γίνεται μόνο με συνοδεία υπαλλήλων του Μουσείου. Παρακαλούμε για την 

τήρηση του Προγράμματος και την έγκαιρη προσέλευσή σας. Τυχόν καθυστέρηση θα 

δημιουργήσει αναστάτωση στη ροή του προγράμματος. 

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, να το δηλώσουν 

συμπληρώνοντας τα στοιχεία που απαιτούνται στον ακόλουθο σύνδεσμο:  

https://forms.gle/L37wYS2sCcBdZCbY9 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023. 

Επισημαίνουμε ότι λόγω περιορισμένων θέσεων (36) στην επιλογή των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής και φάκελος με εκπαιδευτικό 

υλικό. 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας. 

 Ο Διευθυντής 

Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης 

 

 

 

Δρ. Χρήστος Ν. Ρουμπίδης 

ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών 
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