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Την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε 

διαδικτυακή ξενάγηση μέσω Webex στην Αγία 

Σοφία της Κωνσταντινούπολης. 

Η Αγία Σοφία αποτελεί πνευματικό και πολιτικό 

σύμβολο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ένα θαύμα 

της βυζαντινής αρχιτεκτονικής που επιβίωσε ως τις 

μέρες μας παρά τις αντιξοότητες και 

αποτελεί μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς. 

Την ξενάγηση πραγματοποίησε ομογενής Έλληνας 

ξεναγός, ο οποίος βρισκόταν στον χώρο της Αγίας 

Σοφίας. Στη δράση αυτή του σχολείου συμμετείχαν 

οι μαθητές του Γυμνασίου μας καθώς και οι 

μαθητές της Στ’ Δημοτικού των Μοντεσσοριανών 

Σχολείων και της Ελληνοαγγλικής Αγωγής στο 

πλαίσιο του μαθήματος της ιστορίας, των 

μαθηματικών και του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων. 

Τα παιδιά εμπλούτισαν τις γνώσεις τους, ταξίδεψαν 

στον χώρο και στον χρόνο μέσω των εικόνων από 

τον χώρο και αφού παρακολούθησαν με μεγάλη 

αφοσίωση την ξενάγηση, είχαν την ευκαιρία να 

εκφράσουν τις απορίες τους απευθυνόμενοι στον 

ξεναγό μας. 

 

http://www.montessori.gr/
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Η ξενάγηση έγινε από τον Έλληνα 

ομογενή ξεναγό, κ. Γιάννη 

Κουρτέσογλου, ο οποίος ήταν σε 

ζωντανή σύνδεση από τον χώρο του 

εμβληματικού αυτού Βυζαντινού 

κτίσματος. 

Ο κ. Κουρτέσογλου είναι 

διαχειριστής του καναλιού xenagos 

Konstantinoupoli στο youtube. 

https://www.youtube.com/c/Xenago

sKonstantinoupoli 

 

Οι μαθητές της Β’ Γυμνασίου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-2022 

θα λάβουν μέρος σε διαθεματικό σχέδιο δράσης, το οποίο θα συνδυάζει τα 

μαθηματικά με την ιστορία. Στο πλαίσιο αυτό τα παιδιά θα μελετήσουν 

αποσπάσματα του βιβλίου “Φονικό στη Μεγάλη Εκκλησία” του συγγραφέα 

και μαθηματικού Τεύκρου Μιχαηλίδη. Στόχος μας είναι οι μαθητές να 

ξεχωρίσουν τη μυθοπλασία από τα ιστορικά γεγονότα, να συνδυάσουν τις 

πληροφορίες από το βιβλίο, τη διαδικτυακή ξενάγηση, τη διδακτέα ύλη και να 

εκπονήσουν εργασίες στα μαθήματα της ιστορίας και των μαθηματικών. 

Η υπόθεση του βιβλίου εκτυλίσσεται στα χρόνια του Ιουστινιανού και της 

Θεοδώρας. Στην Κωνσταντινούπολη της περιόδου της “Στάσης του Νίκα”, στα 

λαμπρά Θυρανοίξια της Μεγάλης Εκκλησίας, αφιερωμένης στην Αγία του 

Θεού Σοφία. Αναδεικνύεται μέσα από το βιβλίο η Ακαδημία του Πλάτωνα, η 

μεγαλοφυΐα του Αρχιμήδη, του Ήρωνα και άλλων μαθηματικών της αρχαίας 

Ελλάδας. Το ιστορικό πλαίσιο των ταραγμένων όσο και ένδοξων χρόνων της 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας του 6ου αιώνα μ. Χ. λειτουργεί ως ιδανικό 

περιβάλλον για να αναδειχθούν θέματα που συνδέονται με τα μαθήματα της 

ιστορίας και των μαθηματικών. 

Υπεύθυνες καθηγήτριες για τη διαθεματική αυτή προσέγγιση του βιβλίου 

είναι οι εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου μας, Χρονοπούλου Γεωργία 

(μαθηματικός) και Σταματελάτου Πλουσία (φιλόλογος). 

https://www.youtube.com/c/XenagosKonstantinoupoli
https://www.youtube.com/c/XenagosKonstantinoupoli

