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ΜΔΡΟ 3ν
«Δλδεηθηηθή αλαθνξά εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηήζεθαλ ή
πινπνηνύληαη ζηα Μνπζεία θαη ζε ρώξνπο πνιηηηζηηθήο αλαθνξάο»

Ειςαγωγι
H καταγραφι των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων που ακολουκεί αποτελεί μια αρχικι
προςπάκεια ςυγκζντρωςθσ μερικϊν από τα
εκπαιδευτικά προγράμματα που
υλοποιικθκαν ςε προθγοφμενα ζτθ ι εξακολουκοφν να υλοποιοφνται τθν τρζχουςα
ςχολικι χρονιά ςε Μουςεία και χϊρουσ πολιτιςτικισ αναφοράσ ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ
Ελλάδασ. Σο παρόν υλικό προιλκε από θλεκτρονικζσ πθγζσ που χρθςιμοποιοφν ςυχνά οι
εκπαιδευτικοί όπωσ το www.e-yliko.gr, από εγκυκλίουσ που ςτζλνονται ςτισ Διευκφνςεισ
των χολείων, από υλικό που παραχωρικθκε από το ICOM τθν περίοδο Ιουνίουεπτεμβρίου 2011, ι από τα sites των Μουςείων. Παρά το γεγονόσ ότι θ καταγραφι για
υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ξεπερνά τισ 370 , είναι ςαφζσ ότι δεν αποτελεί
ολοκλθρωμζνθ αποτφπωςθ όλων των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων που υλοποιοφνται
αυτι τθ ςτιγμι ςτα Μουςεία και ςτουσ χϊρουσ πολιτιςμικισ αναφοράσ. Επίςθσ, πολλά
Μουςεία και χϊροι πολιτιςμικισ αναφοράσ (δθμόςιοι ι ιδιωτικοί) χρθςιμοποιοφν
αξιόλογα εκπαιδευτικά προγράμματα χωρίσ αυτό να κοινοποιείται απαραίτθτα ςτισ
Διευκφνςεισ των ςχολικϊν μονάδων. Επομζνωσ θ παροφςα ςυλλογι δεν είναι
ολοκλθρωμζνθ.
Ωςτόςο θ παροφςα αρχικι καταγραφι είναι πικανό να ενεργοποιιςει ερευνθτικά τουσ
μελετθτζσ τθσ μουςειακισ αγωγισ και να ευαιςκθτοποιιςει τον /τθν εκπαιδευτικό ςτθν
προςπάκειά του να υιοκετιςει τα ίδια ι δικά του προγράμματα για τθν ενεργοποίθςθ των
μακθτϊν του ςτο χϊρο των Μουςείων.
τόχοσ τθσ προςπάκειασ αυτισ είναι:
Θ ενθμζρωςθ του εκπαιδευτικοφ ςχετικά με το ευρφ φάςμα των εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων που υλοποιοφν τα Μουςεία και άλλοι χϊροι πολιτιςμικισ
αναφοράσ.
Θ ςυγκζντρωςθ μεγάλου μζρουσ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςε μια απλι
βάςθ δεδομζνων, ζτςι ϊςτε ο εκπαιδευτικόσ να είναι ςε κζςθ:
1. Να αναςφρει ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που τον ενδιαφζρει και να
ςυλλζγει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν υλοποίθςι του.
2. Να ςυγκρίνει τισ βαςικζσ πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με τα εκπαιδευτικά
προγράμματα και να επιλζγει του κατάλλθλο ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του
3. Να επικοινωνεί με τα μουςεία και ςυναφείσ οργανιςμοφσ και φορείσ για να
ενθμερωκεί για νζα εκπαιδευτικά προγράμματα

3

Είναι ωςτόςο απαραίτθτο να επιςθμανκεί ότι θ υπάρχουςα καταγραφι δεν μπορεί να είναι
πλιρθσ. Σα εκπαιδευτικά προγράμματα των Μουςείων ανανεϊνονται ςυχνά, ι δεν
υλοποιοφνται υποχρεωτικά κάκε ςχολικι χρονιά. Ζτςι είναι πικανό κάποια από αυτά που
υπάρχουν ςτο παρόν υλικό, να μθν υλοποιοφνται πλζον. Ωςτόςο είναι πολφ χριςιμθ θ
πλθροφορία τθσ φπαρξισ τουσ, γιατί φανερϊνει πτυχζσ τθσ «κουλτοφρασ» των Μουςείων.
Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να αναηθτιςει υλικό (π.χ. μουςειοςκευζσ, δανειςτικό υλικό κ.ά) ι
να πάρει ιδζεσ για τθ δθμιουργία των δικϊν του εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων που μπορεί
να ςυντάξει, ακολουκϊντασ τα παραδείγματα που κα βρει ςτο ςυμπλθρωματικό υλικό.
Σο ευρετιριο του Γϋ Μζρουσ περιζχει τθν κατανομι των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων
κατά θλικία περιοχι και κεματολογία. τθ ςυνζχεια ακολουκοφν οι φόρμεσ καταγραφισ
των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων. Κάκε φόρμα περιζχει πλθροφορίεσ για τθ κεματολογία
του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ, τθν θλικία ςτθν οποία απευκφνεται, τουσ τρόπουσ
επικοινωνίασ με τα Μουςεία, μια ςφντομθ περιγραφι του Μουςείου (ζτςι όπωσ αυτι
παρουςιάηεται ςτθν κεντρικι ςελίδα των αντίςτοιχων sites και μια ςφντομθ περιγραφι του
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ.
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Δπξεηήξην κε θξηηήξην ηελ ειηθία, ηελ πεξηνρή θαη ηελ ζεκαηνινγία
Νθπιαγωγείο
Αττικι
Αγωγή Υγείασ
Μουςείο υναιςκθμάτων παιδικισ θλικίασ 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Βιομηχανία
Ελλθνικό Παιδικό Μουςείο 6 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Βιοτεχνικό Βιομθχανικό Εκπαιδευτικό Μουςείο 3 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Επαγγζλματα
Ελλθνικό Παιδικό Μουςείο 6 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Μουςείο κοςμιματοσ Θλία Λαλαοφνθ 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Βιοτεχνικό Βιομθχανικό Εκπαιδευτικό Μουςείο 3 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Επιςτήμεσ
Μουςείο Θρακλειδϊν Σζχνθ και μακθματικά
Ιςτορία
Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Ηωντανεφοντασ τα Αρχαία μασ
Βυηαντινό και Χριςτιανικό Μουςείο 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Ελλθνικό Παιδικό Μουςείο 6 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Μουςείο τθσ Πόλεωσ των Ακθνϊν Βοφρου-Ευταξία
Μορφωτικό Κδρυμα τθσ Εκνικισ Σραπζηθσ
Μουςείο κοςμιματοσ Θλία Λαλαοφνθ 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Βιοτεχνικό Βιομθχανικό Εκπαιδευτικό Μουςείο 3 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Λαογραφία
Ναυτικό Μουςείο τθσ Ελλάδασ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα : Ηει ο βαςιλιάσ Αλζξανδροσ;
Μουςειακή Αγωγή
Ελλθνικό Παιδικό Μουςείο 6 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Μυθολογία
Αρχαία Αγορά Ακθνϊν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Σι ταφτα προσ Διόνυςον;(1997), 2010-2011
Μουςείο κοςμιματοσ Θλία Λαλαοφνθ 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Περιβαλλοντική Αγωγή
Βυηαντινό και Χριςτιανικό Μουςείο 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Τζχνεσ
Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Ηωντανεφοντασ τα Αρχαία μασ
Αρχαία Αγορά Ακθνϊν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Σι ταφτα προσ Διόνυςον;(1997), 2010-2011 Θζατρο
Μεγάλθ μουςικι βιβλιοκικθ τθσ Ελλάδοσ «Λίλιαν Βουδοφρθ» Μουςικι
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Μουςείο Θρακλειδϊν Σζχνθ και μακθματικά
Μουςείο κοςμιματοσ Θλία Λαλαοφνθ 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Κδρυμα Εικαςτικϊν Σεχνϊν και Μουςικισ Θεοχαράκθ
Κζντρο Μελζτθσ Νεϊτερθσ Κεραμικισ KMNT 3 Εκπαιδευτικά προγράμματα Πθλοπλαςτικι
Μουςείο Μπενάκθ 3 Εκπαιδευτικά προγράμματα

τερεά Ελλάδα
Ιςτορία, Τζχνη
Αρχαιολογικό Μουςείο Δελφϊν Αρχαία Ιςτορία - Γλυπτικι

Πελοπόννθςοσ
Ιςτορία
Αρχαιολογικό Μουςείο Ναυπλίου Μυκθναϊκόσ πολιτιςμόσ
Τζχνη
Αρχαιολογικό Μουςείο Ναυπλίου Μυκθναϊκόσ πολιτιςμόσ
Εκνικι Πινακοκικθ - Μουςείο Αλεξάνδρου οφτςου-Παράρτθμα Ναυπλίου
Κουμαντάρειοσ Πινακοκικθ πάρτθσ

Κριτθ
Ιςτορία
Ιςτορικό Μουςείο Κριτθσ 3 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Μουςείο Νίκου Καηαντηάκθ
Ναυτικό Μουςείο Κριτθσ 3 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Μουςείο χολικισ ηωισ 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα
ΚΕϋ Εφορεία Προϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιοτιτων 3 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Λαογραφία
Ιςτορικό Μουςείο Κριτθσ
Μουςείο Παραδοςιακισ Ηωισ Κριτθσ «Λυχνοςτάτθσ» 4 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Μουςείο Αγροτικισ Ιςτορίασ και Λαϊκισ Σζχνθσ (Αρόλικοσ)
ΚΕϋ Εφορεία Προϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιοτιτων 3 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Περιβαλλοντική Αγωγή
Μουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ 3 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Μουςείο Παραδοςιακισ Ηωισ Κριτθσ «Λυχνοςτάτθσ» 4 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Τζχνεσ
Ιςτορικό Μουςείο Κριτθσ ποίθςθ
Μουςείο Νίκου Καηαντηάκθ
Φυςική Ιςτορία
Μουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ 3 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Μουςείο Παραδοςιακισ Ηωισ Κριτθσ «Λυχνοςτάτθσ» 4 Εκπαιδευτικά προγράμματα
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Νθςιά
Τζχνη
Μουςείο Νεοελλθνικισ Σζχνθσ Ρόδου 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα

Θεςςαλονίκθ
Αγωγή Υγείασ
Ολυμπιακό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ Διατροφι
Αθλητιςμόσ
Ολυμπιακό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ 4 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Επιςτήμεσ
Μουςείο Βυηαντινοφ Πολιτιςμοφ Θεςςαλονίκθσ Αρχαιολογία
Ιςτορία
Μουςείο Βυηαντινοφ Πολιτιςμοφ Θεςςαλονίκθσ Βυηαντινι – Μεταβυηαντινι περίοδοσ
Μουςείο Κινθματογράφου Θεςςαλονίκθσ Ιςτορία του κινθματογράφου
Μουςείο Μακεδονικοφ Αγϊνα
Ολυμπιακό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ 4 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Σελλόγλειο Κδρυμα Σεχνϊν του Α.Π.Θ.
Μυθολογία
Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ
Τζχνεσ
Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ
Κρατικό Μουςείο φγχρονθσ Σζχνθσ
Μουςείο Βυηαντινοφ Πολιτιςμοφ Θεςςαλονίκθσ Αρχαιολογία
Μουςείο Κινθματογράφου Θεςςαλονίκθσ Κινθματογράφοσ
Σελλόγλειο Κδρυμα Σεχνϊν του Α.Π.Θ.
Μακεδονικό Μουςείο φγχρονθσ Σζχνθσ 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα

Θράκθ
Αγωγή Υγείασ
Εκνολογικό Μουςείο Θράκθσ «Αγγζλασ Γιαννακίδου» 11 Εκπαιδευτικά προγράμματα Διατροφι
Επιςτήμεσ
Λαογραφικό και Εκνολογικό Μουςείο Μακεδονίασ - Θράκθσ νερό, ενζργεια
Ιςτορία
Λαογραφικό και Εκνολογικό Μουςείο Μακεδονίασ - Θράκθσ 4 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Μουςείο Κομοτθνισ-Σοπικι ιςτορία, Αρχαιολογία
Λαογραφία
Λαογραφικό και Εκνολογικό Μουςείο Μακεδονίασ - Θράκθσ ενδυμαςία
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Εκνολογικό Μουςείο Θράκθσ «Αγγζλασ Γιαννακίδου» Λαϊκά όργανα, ενδυμαςία, παραδοςιακά
παιχνίδια
Μυθολογία
Εκνολογικό Μουςείο Θράκθσ «Αγγζλασ Γιαννακίδου» μφκοσ του Ορφζα
Τζχνεσ
Εκνολογικό Μουςείο Θράκθσ «Αγγζλασ Γιαννακίδου» μουςικι

Θεςςαλία
Ιςτορία
Μουςείο Πλινκοκεραμοποιίασ Ν. & . Σςαλαπάτα (Βόλοσ) 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Μουςείο Λιμναίου Πολιτιςμοφ Κάρλασ
Λαογραφία
Λαογραφικό Κζντρο Κίτςου Μακρι
Μουςειακή Αγωγή
Μουςείο Πλινκοκεραμοποιίασ Ν& Σςαλαπάτασ-Βόλοσ
Περιβαλλοντική Αγωγή
Μουςείο Πλινκοκεραμοποιίασ Ν. & . Σςαλαπάτα (Βόλοσ) 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα
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Δθμοτικό
Αττικι
Αγωγή Υγείασ
Αρχαία Αγορά Ακθνϊν Διατροφι
Ναυτικό Μουςείο τθσ Ελλάδασ Διατροφι Γ΄- Σ΄ Γεκνηηθνχ
Μουςείο υναιςκθμάτων παιδικισ θλικίασ 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Βιομηχανία
Ελλθνικό Παιδικό Μουςείο
Μουςείο: Ορυκτολογίασ και πετρολογίασ Πετρϊματα μεταλλείων, βιομθχανικά ορυκτά
Βιοτεχνικό Βιομθχανικό Εκπαιδευτικό Μουςείο 14 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Επαγγζλματα
Αρχαία Αγορά Ακθνϊν
Ελλθνικό Παιδικό Μουςείο
Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν Γϋ, Δϋ, Εϋ, τϋ Δθμοτικοφ
Μουςείο κοςμιματοσ Θλία Λαλαοφνθ
Βιοτεχνικό Βιομθχανικό Εκπαιδευτικό Μουςείο 14 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Επιςτήμεσ
Ναυτικό Μουςείο τθσ Ελλάδασ Δ΄ Σ΄Γεκνηηθνχ
Νζο Ψθφιακό Πλανθτάριο
Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν Γϋ, Δϋ, Εϋ, τϋ Δθμοτικοφ
Κδρυμα πολιτιςμοφ και εκπαίδευςθσ «Ανδρζασ Λεντάκθσ»
Μουςείο Θρακλειδϊν Σζχνθ και μακθματικά
Βιοτεχνικό Βιομθχανικό Εκπαιδευτικό Μουςείο
Μουςείο Μπενάκθ Κοινωνικζσ επιςτιμεσ τϋ Δθμοτικοφ
Ιςτορία
Μουςείο Ακρόπολθσ 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα Δϋ, Εϋ, τϋΔθμοτικοφ
Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο 10 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Αρχαιολογικι ςυλλογι Κθφιςιάσ 1 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Εκπαιδευτικά Προγράμματα ΣΕΠΕ ςυνολικό
Αρχαιολογικόσ χϊροσ και Μουςείο Κεραμεικοφ
Αρχαία Αγορά Ακθνϊν 3 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Βυηαντινόσ Ναόσ τθσ Παναγίασ Γοργοεπθκόου Βυηαντινι περίοδοσ, Εϋ, τϋΔθμοτικοφ
Μονι Καιςαριανισ Ιςτορία και κακθμερινι ηωι ςε ζνα μοναςτθριακό ςυγκρότθμα Εϋ, τϋΔθμοτικοφ
Καπνικαρζα Βυηαντινι περίοδοσ, Εϋ, τϋΔθμοτικοφ
Ρωμαϊκι Αγορά Ακθνϊν Εϋ, τϋΔθμοτικοφ
Αρχαιολογικόσ χϊροσ Ολυμπιείου 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα Εϋ, τϋΔθμοτικοφ
Αχαρνζσ: Θολωτόσ τάφοσ 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Μουςείο Γουναρόπουλου
Ναυτικό Μουςείο τθσ Ελλάδασ Αρχαία ιςτορία, επανάςταςθ του 1821, νεϊτερθ ελλθνικι ιςτορία
Βυηαντινό και Χριςτιανικό Μουςείο 7 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Καπνικαρζα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Ζνα Βυηαντινό μνθμείο ςτθν Ερμοφ (2000)Εϋ, τϋ Δθμοτικοφ
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Εβραϊκό Μουςείο τθσ Ελλάδοσ
Εκνικό Ιςτορικό Μουςείο - Ιςτορικι και Εκνολογικι Εταιρεία τθσ Ελλάδοσ Νεϊτερθ ιςτορία
Ελλθνικό Παιδικό Μουςείο 18 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Κδρυμα τθσ Βουλισ των Ελλινων
Μουςείο Θωρθκτοφ Γ. Αβζρωφ
Μουςείο Κυκλαδικισ Σζχνθσ 5 Εκπαιδευτικά προγράμματα Γϋ, Δϋ Δθμοτικοφ
Αρχαιολογικό Μουςείο Μαρακϊνα
Νομιςματικό Μουςείο 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Ανκρωπολογικό Μουςείο Ιατρικισ χολισ, Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 6 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Μουςείο τθσ Πόλεωσ των Ακθνϊν Βοφρου-Ευταξία Νεϊτερθ ιςτορία τθσ Ακινασ
Επιγραφικό Μουςείο Γϋ, Δϋ, Εϋ, τϋ Δθμοτικοφ
Κδρυμα πολιτιςμοφ και εκπαίδευςθσ «Ανδρζασ Λεντάκθσ»
Μορφωτικό Κδρυμα τθσ Εκνικισ Σραπζηθσ Χάρτα του Ριγα
Μουςείο κοςμιματοσ Θλία Λαλαοφνθ 5 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Βιοτεχνικό Βιομθχανικό Εκπαιδευτικό Μουςείο Ιςτορία του μεταλλείου Λαυρίου
Κζντρο Μελζτθσ Νεϊτερθσ Κεραμικισ
Μουςείο Ελλθνικισ Λαϊκισ Σζχνθσ (Ακινα) Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ
Μουςείο Μπενάκθ 13 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Ιςτορικό Αρχείο Εκνικισ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ Ιςτορία των αρχείων, Νόμιςμα
Κοινωνικά θζματα
Εβραϊκό Μουςείο τθσ Ελλάδοσ
Εκνικό Ιςτορικό Μουςείο - Ιςτορικι και Εκνολογικι Εταιρεία τθσ Ελλάδοσ Νεϊτερθ ιςτορία
Κδρυμα τθσ Βουλισ των Ελλινων
Εκνικό Μουςείο φγχρονθσ Σζχνθσ
Μουςείο Αφισ
Μουςείο υναιςκθμάτων παιδικισ θλικίασ 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Βιοτεχνικό Βιομθχανικό Εκπαιδευτικό Μουςείο
Κζντρο Μελζτθσ Νεϊτερθσ Κεραμικισ Ανκρϊπινα δικαιϊματα
Μουςείο Ελλθνικισ Λαϊκισ Σζχνθσ (Ακινα) Κοινωνικι ανκρωπολογία, Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ
Λαογραφία
Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο Ζκιμα, τελετζσ,
Ναυτικό Μουςείο τθσ Ελλάδασ 6 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Βυηαντινό και Χριςτιανικό Μουςείο 7 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Μουςείο Κυκλαδικισ Σζχνθσ Ενδυμαςία, Δϋ Δθμοτικοφ
Μουςείο Ελλθνικισ Λαϊκισ Σζχνθσ 8 Εκπαιδευτικά προγράμματα Νεϊτερθ πολιτιςτικι κλθρονομιά
Μυθολογία
Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο
Αρχαιολογικι ςυλλογι Κθφιςιάσ
Αρχαιολογικόσ χϊροσ και Μουςείο Κεραμεικοφ
Αρχαία Αγορά Ακθνϊν
Μουςείο Κυκλαδικισ Σζχνθσ 5 Εκπαιδευτικά προγράμματα, Κυκλαδικόσ πολιτιςμόσ, Γϋ, Δϋ Δθμοτικοφ
Κδρυμα πολιτιςμοφ και εκπαίδευςθσ «Ανδρζασ Λεντάκθσ»
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Μουςείο κοςμιματοσ Θλία Λαλαοφνθ
Βιοτεχνικό Βιομθχανικό Εκπαιδευτικό Μουςείο Θ ςθμαςία του Ακρωτθρίου ουνίου
Περιβαλλοντική Αγωγή
Μουςείο Γουλανδρι Φυςικισ Ιςτορίασ
Μουςείο Γουλανδρι Φυςικισ Ιςτορίασ Κζντρο ΓΑΙΑ
Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν Γϋ, Δϋ, Εϋ, τϋ Δθμοτικοφ
Τζχνεσ
Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο
Αρχαία Αγορά Ακθνϊν Θζατρο
Βυηαντινόσ Ναόσ τθσ Παναγίασ Γοργοεπθκόου Γλυπτά, Εϋ, τϋΔθμοτικοφ
Ρωμαϊκι Αγορά Ακθνϊν Εϋ, τϋΔθμοτικοφ
Αρχαιολογικόσ χϊροσ Ολυμπιείου 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα Εϋ, τϋΔθμοτικοφ
Ελλθνοαμερικανικι Ζνωςθ Λογοτεχνία
Μουςείο Γουναρόπουλου
Μουςείο Παξινοφ-Μινωτι Θζατρο
Μουςείο Ελλθνικισ Παιδικισ Σζχνθσ
Καπνικαρζα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Ζνα Βυηαντινό μνθμείο ςτθν Ερμοφ (2000)Εϋ, τϋ Δθμοτικοφ
Μουςείο Φρυςίρα φγχρονθ τζχνθ
Εκνικό Μουςείο φγχρονθσ Σζχνθσ
Κδρυμα πολιτιςμοφ και εκπαίδευςθσ «Ανδρζασ Λεντάκθσ»
Μεγάλθ μουςικι βιβλιοκικθ τθσ Ελλάδοσ «Λίλιαν Βουδοφρθ» Μουςικι
Μουςείο Θρακλειδϊν Σζχνθ και μακθματικά
Μουςείο κοςμιματοσ Θλία Λαλαοφνθ 5 Εκπαιδευτικά προγράμματ
Κδρυμα Εικαςτικϊν Σεχνϊν και Μουςικισ Θεοχαράκθ
Κζντρο Μελζτθσ Νεϊτερθσ Κεραμεικισ KMNT 3 Εκπαιδευτικά προγράμματα, πθλοπλαςτικι,
λογοτεχνία
Μουςείο Ελλθνικισ Λαϊκισ Σζχνθσ 8 Εκπαιδευτικά προγράμματα Λαϊκόσ πολιτιςμόσ,, Θζατρο ςκιϊν
Μουςείο Μπενάκθ 13 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Μουςείο: «Atelier πφρου Βαςιλείου» 3 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Φυςική Ιςτορία
Μουςείο Γουλανδρι Φυςικισ Ιςτορίασ
Μουςείο Γουλανδρι Φυςικισ Ιςτορίασ Κζντρο ΓΑΙΑ
Μουςείο: Ορυκτολογίασ και πετρολογίασ
Νζο Ψθφιακό Πλανθτάριο
Ανκρωπολογικό Μουςείο Ιατρικισ χολισ, Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 6 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν Γϋ, Δϋ, Εϋ, τϋ Δθμοτικοφ
Βιοτεχνικό Βιομθχανικό Εκπαιδευτικό Μουςείο

τερεά Ελλάδα
Ιςτορία
Αρχαιολογικό Μουςείο Δελφϊν 3 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Αρχαιολογικό Μουςείο Άμφιςςασ Δϋ Δθμοτικοφ
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Μυθολογία
Αρχαιολογικό Μουςείο Δελφϊν
Τζχνη
Αρχαιολογικό Μουςείο Δελφϊν Γλυπτικι, ψθφιδωτό
Αρχαιολογικό Μουςείο Άμφιςςασ Αρχαίο κζατρο, Δϋ Δθμοτικοφ
Δθμοτικι Πινακοκικθ Λαμίασ φγχρονθ τζχνθ, Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ

Πελοπόννθςοσ
Αγωγή Υγείασ
Μουςείο Ελιάσ και Ελλθνικοφ Λαδιοφ (πάρτθ) Διατροφι
Επιςτήμεσ
Μουςείο Περιβάλλοντοσ τυμφαλίασ Φυςικι, Γεωγραφία, Γ΄, Δ΄, η΄ Γεκνηηθνχ
Μουςείο Ελιάσ και Ελλθνικοφ Λαδιοφ (πάρτθ) Σεχνολογία
Ιςτορία
Αρχαιολογικό Μουςείο Πάτρασ
Μουςείο Ελιάσ και Ελλθνικοφ Λαδιοφ (πάρτθ)
Αρχαιολογικόσ χϊροσ Μυςτρά Βυηαντινι Ιςτορία, Εϋ, τϋ Δθμοτικοφ
Αρχαιολογικό Μουςείο Ναυπλίου Μπθελατθφο πνιηηηζκφο, Α΄ θαη Β΄ Γεκνηηθνχ
Εκνικι Πινακοκικθ - Μουςείο Αλεξάνδρου οφτηου-Παράρτθμα Ναυπλίου Ελλθνικι επανάςταςθ
Κουμαντάρειοσ Πινακοκικθ πάρτθσ Επανάςταςθ του 1821
Περιβαλλοντική Αγωγή
Μουςείο Περιβάλλοντοσ τυμφαλίασ Οικολογία, Γ΄, Δ΄, η΄ Γεκνηηθνχ
Τζχνεσ
Αρχαιολογικόσ χϊροσ Μυςτρά Εϋ, τϋ Δθμοτικοφ
Αρχαιολογικό Μουςείο Ναυπλίου Μπθελατθφο πνιηηηζκφο, Α΄ θαη Β΄ Γεκνηηθνχ
Εκνικι Πινακοκικθ - Μουςείο Αλεξάνδρου οφτηου-Παράρτθμα Ναυπλίου Ηωγραφικι, ψολλαγε
Κουμαντάρειοσ Πινακοκικθ πάρτθσ Ηωγραφικι, λογοτεχνία, ποίθςθ

Κριτθ
Αγωγή Υγείασ
ΚΕϋ Εφορεία Προϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιοτιτων
Επαγγζλματα
Μουςείο Παραδοςιακισ Ηωισ Κριτθσ «Λυχνοςτάτθσ» Μελιςςοκομία
Μουςείο Αγροτικισ Ιςτορίασ και Λαϊκισ Σζχνθσ (Αρόλικοσ)
Επιςτήμεσ
Ναυτικό Μουςείο Κριτθσ Φάροι, ΔϋΔθμοτικοφ
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Ιςτορία
Ιςτορικό Μουςείο Κριτθσ 7 Εκπαιδευτικά προγράμματα Ιςτορία τθσ Κριτθσ
Ναυτικό Μουςείο Κριτθσ Ναυτικι ιςτορία τθσ Κριτθσ, Βαλκανικοί πόλεμοι, Μάχθ τθσ Κριτθσ
Μουςείο χολικισ ηωισ 6 Εκπαιδευτικά προγράμματα
ΚΕϋ Εφορεία Προϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιοτιτων 14 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Κοινωνικά θζματα
ΚΕϋ Εφορεία Προϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιοτιτων
Λαογραφία
Ναυτικό Μουςείο Κριτθσ Δλδπκαζία, Β΄ Γεκνηηθνχ
Μουςείο Παραδοςιακισ Ηωισ Κριτθσ «Λυχνοςτάτθσ» 4 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Μουςείο Αγροτικισ Ιςτορίασ και Λαϊκισ Σζχνθσ (Αρόλικοσ) 6 Εκπαιδευτικά προγάμματα
Μουςειακή Αγωγή
Μουςείο Παραδοςιακισ Ηωισ Κριτθσ «Λυχνοςτάτθσ»
Μουςείο Αγροτικισ Ιςτορίασ και Λαϊκισ Σζχνθσ (Αρόλικοσ)
Μουςείο χολικισ ηωισ 6 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Περιβαλλοντική Αγωγή
Ναυτικό Μουςείο Κριτθσ Μφιπλζε θαη πξνζηαζία ηεο ζάιαζζαο Β΄ Γεκνηηθνχ
Μουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ 9 Εκπαιδευτικά προγάμματα
Μουςείο Παραδοςιακισ Ηωισ Κριτθσ «Λυχνοςτάτθσ» 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα
ΚΕϋ Εφορεία Προϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιοτιτων
Τζχνεσ
Ιςτορικό Μουςείο Κριτθσ Λαϊκόσ Πολιτιςμόσ
Μουςείο Νίκου Καηαντηάκθ 3 Εκπαιδευτικά προγράμματα, Λογοτεχνία
Μουςείο φγχρονθσ Σζχνθσ Κριτθσ
ΚΕϋ Εφορεία Προϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιοτιτων
Φυςική Ιςτορία
Μουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ 9 Εκπαιδευτικά προγάμματα
Μουςείο Παραδοςιακισ Ηωισ Κριτθσ «Λυχνοςτάτθσ» 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα

Νθςιά
Αγωγή Υγείασ
Μουςείο Ελιάσ Κυκλάδων-Ελαιόμυλοσ Χζλμθ (Άνδροσ)
Βιομηχανία
Μουςείο Βιομθχανικισ Ελαιουργίασ Λζςβου (Αγ.Παραςκευι)
Ιςτορία
ΚΑϋ Εφορεία Προϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιοτιτων (άμοσ) Γ΄, Γ΄ Γεκνηηθνχ
14θ Εφορεία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων (Μυτιλινθ)
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Μεταλλευτικό Μουςείο Μιλου 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Monumenta- τοπικζσ κοινωνίεσ & μνθμεία (Μνθμεία Νάξου) Δϋ, Εϋ, τϋ Δθμοτικοφ
4θ Εφορεία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων (Ρόδοσ) 2 Εκπαιδευτικό προγράμματα Γϋ, ΔϋϋΕϋ, τϋ Δθμοτικοφ
Μουςειακή Αγωγή
Monumenta- τοπικζσ κοινωνίεσ & μνθμεία (Μνθμεία Νάξου) Δϋ, Εϋ, τϋ Δθμοτικοφ
Τζχνη
Βόρειο Αιγαίο 3θ Εφορεία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων (Χίοσ)
Κδρυμα Βαςίλθ & Ελίηασ Γουλανδρι - Μουςείο φγχρονθσ Σζχνθσ - Άνδροσ
Μουςείο Μαρμαροτεχνίασ (Πφργοσ Σινου) Γλυπτικι
Μουςείο Πάρου Γλυπτικι Εϋ, τϋ Δθμοτικοφ
Moυςείο και Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Διλου –Μουςικι, χορόσ, Εϋ, τϋ Δθμοτικοφ
οσ
Μουςείο Νεοελλθνικισ Σζχνθσ Ρόδου 20 αιϊνασ
Μουςείο Παλαιόπολθσ – Mon Repos (Κζρκυρα) 3 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Φυςική Ιςτορία
Μεταλλευτικό Μουςείο Μιλου 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα

Θεςςαλονίκθ
Αγωγή Υγείασ
Ολυμπιακό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ 5 Εκπαιδευτικά προγράμματα, Διατροφι, Ανκρϊπινο ςϊμα
Αθλητιςμόσ
Ολυμπιακό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ 14 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Επαγγζλματα
Μουςείο Κινθματογράφου Θεςςαλονίκθσ Γ΄, Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ
Ιςτορία
Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ Δ΄, Σ΄ Γεκνηηθνχ
Μουςείο Βυηαντινοφ Πολιτιςμοφ Θεςςαλονίκθσ 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Μουςείο Μακεδονικοφ Αγϊνα 4 Εκπαιδευτικά προγράμματα, Νεότερθ ιςτορία
Μουςειακή Αγωγή
Μουςείο Βυηαντινοφ Πολιτιςμοφ Θεςςαλονίκθσ
Μυθολογία
Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ 3 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Τζχνεσ
Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ 3 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Κρατικό Θζατρο Βορείου Ελλάδασ Θζατρο Εϋ, τϋ Δθμοτικοφ
Κρατικό Μουςείο φγχρονθσ Σζχνθσ
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Μουςείο Κινθματογράφου Θεςςαλονίκθσ 3 Εκπαιδευτικά προγράμματα Κινθματογράφοσ
Σελλόγλειο Κδρυμα Σεχνϊν του Α.Π.Θ. 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Μακεδονικό Μουςείο φγχρονθσ Σζχνθσ

Θράκθ
Αγωγή Υγείασ
Εκνολογικό Μουςείο Θράκθσ «Αγγζλασ Γιαννακίδου» 18 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Επαγγζλματα
Εκνολογικό Μουςείο Θράκθσ «Αγγζλασ Γιαννακίδου»
Μουςείο Μετάξθσ-ουφλί Τφαντικι
Επιςτήμεσ
Λαογραφικό και Εκνολογικό Μουςείο Μακεδονίασ - Θράκθσ Ενζργεια
Ιςτορία
Λαογραφικό και Εκνολογικό Μουςείο Μακεδονίασ - Θράκθσ
Εκνολογικό Μουςείο Θράκθσ «Αγγζλασ Γιαννακίδου» 4 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Μουςείο Κομοτθνισ-4 Εκπαιδευτικά προγράμματα Σοπικι ιςτορία
Λαογραφία
Λαογραφικό και Εκνολογικό Μουςείο Μακεδονίασ - Θράκθσ 8 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Εκνολογικό Μουςείο Θράκθσ «Αγγζλασ Γιαννακίδου» 20 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Μυθολογία
Σίτλοσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ: «Μια φορά και ζνα καιρό...ιταν θ μουςικι» Α΄,Β΄ Γεκνηηθνχ
Περιβαλλοντική Αγωγή
Εκνολογικό Μουςείο Θράκθσ «Αγγζλασ Γιαννακίδου» 4 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Τζχνεσ
Σίτλοσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ: «Μια φορά και ζνα καιρό...ιταν θ μουςικι» Α΄,Β΄ Γεκνηηθνχ
Μουςείο Εκκλθςιαςτικισ Σζχνθσ Αλεξανδροφπολθσ Βυηαντινι τζχνθ, Δϋ, Εϋ, τϋ Δθμοτικοφ
Φυςική Ιςτορία
Εκνολογικό Μουςείο Θράκθσ «Αγγζλασ Γιαννακίδου»

Μακεδονία
Αγωγή Υγείασ
Αρχαιολογικό Μουςείο Αιανισ – Λϋ ΕΠΚΑ Διατροφι
Αθλητιςμόσ
Αρχαιολογικό Μουςείο Αιανισ – Λϋ ΕΠΚΑ
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Επαγγζλματα
10θ ΕΒΑ Χαλκιδικισ και Αγίου Όρουσ υντιρθςθ μνθμείων και αρχείων
Ιςτορία
10θ ΕΒΑ Χαλκιδικισ και Αγίου Όρουσ 5 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Βυηαντινό Μουςείο Βζροιασ – 11θ ΕΒΑ
Αρχαιολογικό Μουςείο Αιανισ – Λϋ ΕΠΚΑ 7 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Αρχαιολογικό Μουςείο Δίου – ΚΗϋ ΕΠΚΑ
Μουςειακή Αγωγή
Αρχαιολογικό Μουςείο Αιανισ – Λϋ ΕΠΚΑ
Περιβαλλοντική Αγωγή
10θ ΕΒΑ Χαλκιδικισ και Αγίου Όρουσ Χριςθ φυςικϊν υλικϊν
Τζχνη
Αρχαιολογικό Μουςείο Αιανισ – Λϋ ΕΠΚΑ Κεραμικι

Θεςςαλία
Αγωγή Υγείασ
Παραδοςιακό Ελαιοτριβείο Χατηθγιάννθ 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Βιομηχανία
Μουςείο Πλινκοκεραμοποιίασ Ν. & . Σςαλαπάτα (Βόλοσ) 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Ιςτορία
Ακαναςάκειο Αρχαιολογικό Μουςείο Βόλου
Μουςείο Πλινκοκεραμοποιίασ Ν. & . Σςαλαπάτα (Βόλοσ) 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Μουςείο Λιμναίου Πολιτιςμοφ Κάρλασ
Αρχαιολογικό Μουςείο Καρδίτςασ Γϋ, Δϋ Δθμοτικοφ
Λαογραφία
Μουςείο Λυκείου Ελλθνίδων Βόλου Ενδυμαςία
Λαογραφικό Κζντρο Κίτςου Μακρι 3 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Τζχνη
Μουςείο Κεραμικισ οικογζνειασ Β. Ανετόπουλου Κεραμικι
Δθμοτικι Πινακοκικθ Καρδίτςασ 3 Εκπαιδευτικά προγράμματα

Ήπειροσ
Ιςτορία
Αρχαιολογικό Μουςείο Νικόπολθσ (Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ - Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ) ΔϋΔθμοτικοφ
Βυηαντινό Μουςείο Ιωαννίνων Δϋ, Εϋ, τϋ Δθμοτικοφ
Βυηαντινό Λουτρό Παραμυκιάσ
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Γυμνάςιο - Λφκειο
Αττικι
Αγωγή υγείασ
Αρχαία Αγορά Ακθνϊν Διατροφι
Ναυτικό Μουςείο τθσ Ελλάδασ
Επαγγζλματα
Ναυτικό Μουςείο τθσ Ελλάδασ Ναυπθγικι
Μουςείο Θωρθκτοφ Γ. Αβζρωφ Ναυτικό επάγγελμα
Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν
Βιοτεχνικό Βιομθχανικό Εκπαιδευτικό Μουςείο 9 Εκπαιδευτικά προγράμματα Βιομθχανικι Ιςτορία
Ιςτορικό Αρχείο Εκνικισ Σράπεηασ τθε Ελλάδοσ Επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ
Βιομηχανία
Βιοτεχνικό Βιομθχανικό Εκπαιδευτικό Μουςείο 9 Εκπαιδευτικά προγράμματα Βιομθχανικι Ιςτορία
Επιςτήμεσ
Νζο Ψθφιακό Πλανθτάριο
Κδρυμα πολιτιςμοφ και εκπαίδευςθσ «Ανδρζασ Λεντάκθσ» Γεωμετρία
Μουςείο Θρακλειδϊν Σζχνθ και Μακθματικά
Ιςτορία
Μουςείο Ακρόπολθσ 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα ΑϋΓυμναςίου
Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο 4 Εκπαιδευτικά προγράμματα Αϋ, Βϋ Γυμναςίου
Αρχαιολογικόσ χϊροσ και Μουςείο Κεραμεικοφ
Αρχαία Αγορά Ακθνϊν Αρχαία Ακινα, Ιςτορικά αρχεία
Βυηαντινόσ Ναόσ τθσ Παναγίασ Γοργοεπθκόου Βυηαντινι Ιςτορία
Μονι Καιςαριανισ Μοναςτιρια
Καπνικαρζα
Αρχαιολογικόσ χϊροσ Ολυμπιείου 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Αχαρνζσ: Θολωτόσ τάφοσ 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Ναυτικό Μουςείο τθσ Ελλάδασ 5 Εκπαιδευτικά προγράμματα Ναυτικι ιςτορία, Ελλθνικι επανάςταςθ
Βυηαντινό και Χριςτιανικό Μουςείο
Ζνα Βυηαντινό μνθμείο ςτθν Ερμοφ (2000) Αρχιτεκτονικι
Εκνικό Ιςτορικό Μουςείο - Ιςτορικι και Εκνολογικι Εταιρεία τθσ Ελλάδοσ
Μουςείο Κυκλαδικισ Σζχνθσ 3 Εκπαιδευτικά προγράμματα ΑϋΓυμναςίου
Αρχαιολογικό Μουςείο Μαρακϊνα
Νομιςματικό Μουςείο 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Ανκρωπολογικό Μουςείο Ιατρικισ χολισ, Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 6 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Επιγραφικό Μουςείο
Κδρυμα πολιτιςμοφ και εκπαίδευςθσ «Ανδρζασ Λεντάκθσ» 5 Εκπαιδευτικά προγράμματα Γυμνάςιο
Μορφωτικό Κδρυμα τθσ Εκνικισ Σραπζηθσ
Μουςείο κοςμιματοσ Θλία Λαλαοφνθ 4 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Βιοτεχνικό Βιομθχανικό Εκπαιδευτικό Μουςείο 9 Εκπαιδευτικά προγράμματα Βιομθχανικι Ιςτορία
Ιςτορικό Αρχείο Εκνικισ Σράπεηασ τθε Ελλάδοσ 3 Εκπαιδευτικά προγράμματα Νόμιςμα, Ιςτορικά
Αρχεία
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Κοινωνικά θζματα
Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο χζςεισ 2 φφλων Αϋ, Βϋ Γυμναςίου
Αρχαία Αγορά Ακθνϊν
Εβραϊκό Μουςείο τθσ Ελλάδοσ Ανκρϊπινα Δικαιϊματα
Κδρυμα τθσ Βουλισ των Ελλινων Κοινοβοφλιο
Μουςείο Αφισ
Μουςείο υναιςκθμάτων παιδικισ θλικίασ Αϋ, Βϋ Γυμναςίου
Λαογραφία
Μουςείο Ελλθνικισ Λαϊκισ Σζχνθσ 6 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Μυθολογία
Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο Νόμιςμα Α΄, Β΄ Γπκλαζίνπ
Αρχαία Αγορά Ακθνϊν
Μουςείο Κυκλαδικισ Σζχνθσ ΑϋΓυμναςίου
Νομιςματικό Μουςείο 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Κδρυμα πολιτιςμοφ και εκπαίδευςθσ «Ανδρζασ Λεντάκθσ» 5 Εκπαιδευτικά προγράμματα Γυμνάςιο
Μουςείο κοςμιματοσ Θλία Λαλαοφνθ 4 Εκπαιδευτικά προγράμματ
Μουςείο Μπενάκθ 10 Εκπαιδευτικά προγράμματα (10 ςτο Γυμνάςιο, 1 ςτο Λφκειο)
Περιβαλλοντική Αγωγή
Μουςείο Γουλανδρι Φυςικισ Ιςτορίασ
Μουςείο Γουλανδρι Φυςικισ Ιςτορίασ Κζντρο ΓΑΙΑ
Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν
Βιοτεχνικό Βιομθχανικό Εκπαιδευτικό Μουςείο 9 Εκπαιδευτικά προγράμματα Βιομθχανικι Ιςτορία
Τζχνεσ
Αρχαία Αγορά Ακθνϊν Θζατρο
Βυηαντινόσ Ναόσ τθσ Παναγίασ Γοργοεπθκόου Βυηαντινι τζχνθ
Ρωμαϊκι Αγορά Ακθνϊν Λογοτεχνία
Αρχαιολογικόσ χϊροσ Ολυμπιείου 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Αχαρνζσ: Θολωτόσ τάφοσ Αρχιτεκτονικι
Ελλθνοαμερικανικι Ζνωςθ Λογοτεχνία
Μουςείο Γουναρόπουλου Ηωγραφικι
Μουςείο Παξινοφ-Μινωτι Θζατρο
Ζνα Βυηαντινό μνθμείο ςτθν Ερμοφ (2000) Αρχιτεκτονικι
Μουςείο Κυκλαδικισ Σζχνθσ ΑϋΓυμναςίου
Μουςείο Φρυςίρα φγχρονθ τζχνθ
Εκνικό Μουςείο φγχρονθσ Σζχνθσ
Κδρυμα πολιτιςμοφ και εκπαίδευςθσ «Ανδρζασ Λεντάκθσ»
Μεγάλθ μουςικι βιβλιοκικθ τθσ Ελλάδοσ «Λίλιαν Βουδοφρθ» Μουςικι
Μουςείο: «Atelier πφρου Βαςιλείου»
Μουςείο Θρακλειδϊν Σζχνθ και Μακθματικά
Μουςείο κοςμιματοσ Θλία Λαλαοφνθ 4 Εκπαιδευτικά προγράμματ
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Κδρυμα Εικαςτικϊν Σεχνϊν και Μουςικισ Θεοχαράκθ
Μουςείο Μπενάκθ 10 Εκπαιδευτικά προγράμματα (10 ςτο Γυμνάςιο, 1 ςτο Λφκειο)
Φυςική Ιςτορία
Μουςείο Γουλανδρι Φυςικισ Ιςτορίασ
Μουςείο Γουλανδρι Φυςικισ Ιςτορίασ Κζντρο ΓΑΙΑ
Μουςείο: Ορυκτολογίασ και πετρολογίασ
Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν
Βιοτεχνικό Βιομθχανικό Εκπαιδευτικό Μουςείο 9 Εκπαιδευτικά προγράμματα Βιομθχανικι Ιςτορία

τερεά Ελλάδα
Ιςτορία
Αρχαιολογικό Μουςείο Δελφϊν
Τζχνεσ
Δθμοτικι Πινακοκικθ Λαμίασ φγχρονθ τζχνθ

Πελοπόννθςοσ
Αγωγή Υγείασ
Μουςείο Ελιάσ και Ελλθνικοφ Λαδιοφ (πάρτθ) Γυμνάςιο
Ιςτορία
Αρχαιολογικό Μουςείο Πάτρασ Λφκειο
Αρχαιολογικόσ χϊροσ Μυςτρά
Εκνικι Πινακοκικθ - Μουςείο Αλεξάνδρου οφτηου-Παράρτθμα Ναυπλίου Ελλθνικι επανάςταςθ
Τζχνεσ
Εκνικι Πινακοκικθ - Μουςείο Αλεξάνδρου οφτηου-Παράρτθμα Ναυπλίου Ελλθνικι επανάςταςθ
Κουμαντάρειοσ Πινακοκικθ πάρτθσ

Κριτθ
Αγωγή Υγείασ
Ιςτορικό Μουςείο Κριτθσ
Επαγγζλματα
Ιςτορικό Μουςείο Κρήτησ
Ιςτορία
Ιςτορικό Μουςείο Κριτθσ 7 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Μουςείο χολικισ ηωισ 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα
ΚΕϋ Εφορεία Προϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιοτιτων 7 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Λαογραφία
Ιςτορικό Μουςείο Κρήτησ
Μουςείο Παραδοςιακισ Ηωισ Κριτθσ «Λυχνοςτάτθσ» Θζατρο ςκιϊν
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Περιβαλλοντική Αγωγή
Μουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ 3 Εκπαιδευτικά προγράμματα Γυμνάςιο
Μουςείο Παραδοςιακισ Ηωισ Κριτθσ «Λυχνοςτάτθσ» 6 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Τζχνεσ
Ιςτορικό Μουςείο Κριτθσ Ποίθςθ Οδυςςζασ Ελφτθσ
Μουςείο Νίκου Καηαντηάκθ
Μουςείο Αγροτικισ Ιςτορίασ και Λαϊκισ Σζχνθσ (Αρόλικοσ)
Μουςείο φγχρονθσ Σζχνθσ Κριτθσ
Φυςικήσ Ιςτορίασ
Μουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ 3 Εκπαιδευτικά προγράμματα Γυμνάςιο

Νθςιά
Αγωγή Υγείασ
Μουςείο Βιομθχανικισ Ελαιουργίασ Λζςβου (Αγ.Παραςκευι)
Μουςείο Ελιάσ Κυκλάδων-Ελαιόμυλοσ Χζλμθ (Άνδροσ)
Ιςτορία
14θ Εφορεία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων (Μυτιλινθ)
4θ Εφορεία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων (Ρόδοσ) 2 Εκπαιδευτικό προγράμματα
Μυθολογία
Μουςείο Παλαιόπολθσ – Mon Repos (Κζρκυρα) 3 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Τζχνεσ
Κδρυμα Βαςίλθ & Ελίηασ Γουλανδρι - Μουςείο φγχρονθσ Σζχνθσ - Άνδροσ ΑϋΒϋΓυμναςίου
Monumenta- τοπικζσ κοινωνίεσ & μνθμεία (Μνθμεία Νάξου) Αρχιτεκτονικι Αϋ Γυμναςίου
Μουςείο Πάρου Γλυπτικι Αϋ Γυμναςίου
Μουςείο Νεοελλθνικισ Σζχνθσ Ρόδου 4 Εκπαιδευτικά προγράμματα (3 Γυμνάςιο, 1 Λφκειο)
Μουςείο Παλαιόπολθσ – Mon Repos (Κζρκυρα) Αρχιτεκτονικι
Φυςική Ιςτορία
Μεταλλευτικό Μουςείο Μιλου 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα

Θεςςαλονίκθ
Αγωγή Υγείασ
Ολυμπιακό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ Διατροφι
Αθλητιςμόσ
Ολυμπιακό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ
Ιςτορία
Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ Αρχαία ιςτορία Αϋ Γυμναςίου
Μουςείο Βυηαντινοφ Πολιτιςμοφ Θεςςαλονίκθσ Γυμνάςιο
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Μουςείο Μακεδονικοφ Αγϊνα 3 Εκπαιδευτικά προγράμματα Νεϊτερθ ιςτορία
Τζχνεσ
Κρατικό Θζατρο Βορείου Ελλάδασ Λογοτεχνία, Θζατρο
Μουςείο Κινθματογράφου Θεςςαλονίκθσ 6 Εκπαιδευτικά προγράμματα, 4 Γυμνάςιο, 2 Λφκειο
Σελλόγλειο Κδρυμα Σεχνϊν του Α.Π.Θ. 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα 1 Γυμνάςιο, 1 λφκειο
Μακεδονικό Μουςείο φγχρονθσ Σζχνθσ

Θράκθ
Επαγγζλματα
Εθνολογικό Μουςείο Θράκησ «Αγγζλασ Γιαννακίδου»
Ιςτορία
Λαογραφικό και Εκνολογικό Μουςείο Μακεδονίασ – Θράκθσ 3 Εκπαιδευτικά προγράμματα Γυμνάςιο
Εκνολογικό Μουςείο Θράκθσ «Αγγζλασ Γιαννακίδου» 9 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Μουςείο Κομοτθνισ- Σοπικι ιςτορία Αϋ, Βϋ Γυμναςίου
Κοινωνικά Θζματα
Εκνολογικό Μουςείο Θράκθσ «Αγγζλασ Γιαννακίδου» χζςεισ 2 φφλων
Λαογραφία
Λαογραφικό και Εκνολογικό Μουςείο Μακεδονίασ – Θράκθσ 3 Εκπαιδευτικά προγράμματα Γυμνάςιο
Τζχνη
Μουςείο Εκκλθςιαςτικισ Σζχνθσ Αλεξανδροφπολθσ Βυηαντινι τζχνθ
Φυςική Ιςτορία
Εκνολογικό Μουςείο Θράκθσ «Αγγζλασ Γιαννακίδου» 9 Εκπαιδευτικά προγράμματα

Μακεδονία
Αθλητιςμόσ
Αρχαιολογικό Μουςείο Αιανισ – Λϋ ΕΠΚΑ 5 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Επαγγζλματα
10θ ΕΒΑ Χαλκιδικισ και Αγίου Όρουσ υντθρθτισ αρχαιοτιτων
Βυηαντινό Μουςείο Βζροιασ – 11θ ΕΒΑ
Ιςτορία
10θ ΕΒΑ Χαλκιδικισ και Αγίου Όρουσ 5 Εκπαιδευτικά προγράμματα, Βυηαντινι ιςτορία Γυμνάςιο
Αρχαιολογικό Μουςείο Αιανισ – Λϋ ΕΠΚΑ 5 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Περιβαλλοντική Αγωγή
10θ ΕΒΑ Χαλκιδικισ και Αγίου Όρουσ Χριςθ φυςικϊν υλικϊν
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Θεςςαλία
Αγωγή Υγείασ
Παραδοςιακό Ελαιοτριβείο Χατηθγιάννθ 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Βιομηχανία
Μουςείο Πλινκοκεραμοποιίασ Ν. & . Σςαλαπάτα (Βόλοσ) 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Ιςτορία
Ακαναςάκειο Αρχαιολογικό Μουςείο Βόλου
Μουςείο Λιμναίου Πολιτιςμοφ Κάρλασ
Λαογραφία
Μουςείο Λυκείου Ελλθνίδων Βόλου
Λαογραφικό Κζντρο Κίτςου Μακρι
Παραδοςιακό Ελαιοτριβείο Χατηθγιάννθ 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα

Ήπειροσ
Ιςτορία
Βυηαντινό Μουςείο Ιωαννίνων 2 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Βυηαντινό Λουτρό Παραμυκιάσ
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Μνπζείν Αθξόπνιεο
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα 1)«Σα γιππηά ηνπ Παξζελώλα» (2011-2012)
2) παξνπζίαζε κνπζείνπ από αξραηνιόγνπο θξνληηζηέο
Θεκαηνινγία: Aξραίνο ειιεληθφο πνιηηηζκφο
Φάζκα ειηθηώλ: Γ΄ Δ΄ η΄ Γεκνηηθνχ, Α΄ Γπκλαζίνπ
ύληνκε πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Mνπζείν Αθξόπνιεο είλαη έλα αξραηνινγηθφ κνπζείν
επηθεληξσκέλν ζηα επξήκαηα ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο Αθξφπνιεο ησλ Αζελψλ. Σν κνπζείν
θηίζζεθε γηα λα ζηεγάζεη θάζε αληηθείκελν πνπ έρεη βξεζεί πάλσ ζηνλ ηεξφ βξάρν ηεο Αθξφπνιεο θαη
ζηνπο πξφπνδέο ηνπ θαιχπηνληαο κία επξεία ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ Μπθελατθή πεξίνδν έσο ηελ
Ρσκατθή θαη Παιαηνρξηζηηαληθή Αζήλα ελψ ηαπηφρξνλα βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν
Μαθξπγηάλλε, θαηάινηπν ησλ Ρσκατθψλ θαη πξψηκσλ βπδαληηλψλ Αζελψλ. Δθηίζεληαη πεξίπνπ 4.000
αληηθείκελα ζε έλα ρψξν 14.000 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ. Σν λέν θηήξην ηνπ κνπζείνπ ζεκειηψζεθε ην
2003 θαη άλνημε γηα ην θνηλφ ζηηο 21 Ηνπλίνπ 2009. (πεγή: Βηθηπέδηα)
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ:
Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ κνπζείνπ: ηφρνο ηνπο είλαη ε
δεκηνπξγηθή επαθή ησλ παηδηψλ κε ηνλ αξραίν πνιηηηζκφ, αιιά θαη κε ηνπο ρψξνπο ηνπ Μνπζείνπ. Σν
θάζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη κφλν κία ζρνιηθή νκάδα, ε νπνία δελ
κπνξεί λα μεπεξλάεη ζε θακία πεξίπησζε ηνπο 45 καζεηέο, καδί κε ηνπο ζπλνδνχο-εθπαηδεπηηθνχο.
χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ Μνπζείνπ, θάζε ζρνιηθή νκάδα άλσ ησλ 25 αηφκσλ πξέπεη
ππνρξεσηηθά λα ζπλνδεχεηαη απφ δχν ηνπιάρηζηνλ εθπαηδεπηηθνχο.
Δηδηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα «Σα γιππηά ηνπ Παξζελώλα»: Οη καζεηέο
αξρηθά παξαθνινπζνχλ κία ελεκεξσηηθή ηαηλία γηα ηνλ Παξζελψλα θαη ηα γιππηά ηνπ. ηε ζπλέρεηα,
ρσξίδνληαη ζε δχν κηθξφηεξεο νκάδεο θαη επηζθέπηνληαη ηελ Αίζνπζα ηνπ Παξζελψλα. Με ηε ρξήζε
καθεηψλ θαη εθκαγείσλ, νη καζεηέο παξαηεξνχλ ηα γιππηά ηνπ λανχ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε εηδηθά
εξγαζηήξηα. Σν πξφγξακκα κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηε ρξήζε ησλ κνπζεηνζθεπψλ «Ζ Εσθφξνο ηνπ
Παξζελψλα» , «Σν Γσδεθάζεν» θαη «Έλαο Αξραίνο Ναφο», θαζψο θαη κε κε ηα δηαδξαζηηθά παηρλίδηα
ηεο ςεθηαθήο εθαξκνγήο ηεο Εσθφξνπ ηνπ Παξζελψλα.
Ζκέξα Πξνγξάκκαηνο: Γχν θνξέο ηελ εβδνκάδα, εκέξεο Σξίηε θαη Πέκπηε Ώξα: 9.30 π.κ. έσο 11.00
κ.κ.
Δηδηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα «Παξνπζίαζε Μνπζείνπ από ηνπο
αξραηνιόγνπο-θξνληηζηέο» Οη αξραηνιφγνη-θξνληηζηέο παξνπζηάδνπλ επηιεγκέλα εθζέκαηα ηνπ
Μνπζείνπ ζε ζρνιηθέο νκάδεο ησλ 50 καζεηψλ ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ θαη άλσ. Ζ ζρνιηθή νκάδα 50
καζεηψλ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλνδεχεηαη απφ δχν ηνπιάρηζηνλ εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο κέζα ζην
Μνπζείν νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δχν κηθξφηεξεο νκάδεο ησλ 25 θαη θηλνχληαη δηαθνξεηηθά ζην
ρψξν.
Ζκέξα πξνγξάκκαηνο: Σξίηε, Σεηάξηε θαη Πέκπηε, 9.30 π.κ. θαη 11.40 π.κ., 2 γθξνππ ησλ 25 αηφκσλ
αλά πξφγξακκα. Παξαζθεπή, 11.40 π.κ. 2 γθξνππ ησλ 25 αηφκσλ.
Οη εθπαηδεπηηθνί ζπκπιεξψλνπλ εηδηθή θφξκα ζπκκεηνρήο θαη ζηελ απνζηέιινπλ
είηε κε ηειενκνηνηππία ζηνλ αξηζκφ 211 8005307, είηε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
ζηε δηεχζπλζε schoolbookings@theacropolismuseum.gr
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Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό:
Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Σν Μνπζείν ηεο Αθξφπνιεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα παξαγγειίαο
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε καζεηέο. Παξέρεηαη επίζεο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ on line:
-«Σα γιππηά ηνπ Παξζελψλα» (πλνδεπηηθφ Έληππν)
- Φεθηαθή Δθαξκνγή ηεο δσθφξνπ ηνπ Παξζελψλα
- Δθπαηδεπηηθά Έληππα
- Μνπζεηνζθεπέο
- «Αζελά, ε ζεά ηεο Αθξφπνιεο», www.acropolis-athena.gr
Δθπαηδεπηηθέο Μνπζεηνζθεπέο:
- «Αξραία Διιεληθά Μνπζηθά ξγαλα»
- «Αξραία Διιεληθή Δλδπκαζία»
- «Ζ Εσθφξνο ηνπ Παξζελψλα»
- «Πάκε ζηελ Αθξφπνιε»
- «Έλαο Αξραίνο Ναφο»
- «Σν Γσδεθάζεν»
- «Αθξφπνιε θαη Αλαζηήισζε»
- «Ληζνμντθή»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σν Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Μνπζείνπ πξαγκαηνπνηεί θξαηήζεηο γηα ην δαλεηζκφ
ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνπζεηνζθεπψλ. Γηα ην δαλεηζκφ είλαη απαξαίηεηε ε ηειεθσληθή θξάηεζε ζην
210 9239186, Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 12.00 κ.κ. έσο 2.00 κ.κ.
Δδηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πιηθό ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξόγξακκνο: «Σα γιππηά ηνπ Παξζελψλα».
Σα ζρνιεία κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ ην έληππν «Σα γιππηά ηνπ Παξζελψλα» ζηελ εηδηθή ηηκή γηα
ζρνιεία ησλ 2 επξψ αλά έληππν.
Δηδηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο Μνπζεηνζθεπέο: Σν Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ
Μνπζείνπ πξαγκαηνπνηεί θξαηήζεηο γηα ην δαλεηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνπζεηνζθεπψλ. Γηα ην
δαλεηζκφ είλαη απαξαίηεηε ε ηειεθσληθή θξάηεζε ζην 210 9239186, Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 12.00
κ.κ. έσο 2.00 κ.κ.
Μνπζείν Αθξφπνιεο,
Οδφο Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 15,
Αζήλα 11742
Σει.: +30 210 9000900
Email: info@theacropolismuseum.gr
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Τπεξεζία ζπληήξεζεο Μνπζείνπ Αθξόπνιεο
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, Αθξφπνιε
Φάζκα ειηθηώλ: Γ΄, Δ΄ θαη Α Γπκλαζίνπ
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ:
Mέζα ζηα ρξφληα εμειίρζεθαλ θαη νινθιεξψζεθαλ πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ Aθξφπνιε θαη ηα
κλεκεία ηεο, ηνλ αξραίν Πεξίπαην ηεο Aθξφπνιεο, ηελ ηνπνγξαθία ηνπ Iεξνχ Bξάρνπ κέζα απφ ηα
θείκελα ηνπ Πινπηάξρνπ θαη ηνπ Παπζαλία θαζψο επίζεο θαη κέζα απφ ηε ιαηξεία ηεο ζεάο Aζελάο,
ηε δσθφξν ηνπ Παξζελψλα, ηελ θαηαζθεπή ησλ αξραίσλ λαψλ θαη ηελ αλαζηήισζε ησλ αξραίσλ
κλεκείσλ. Οξηζκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε καζεηέο ζε κεγάιε
θιίκαθα θαη απφ ηφηε επαλαιακβάλνληαη σο επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ζε εθπαηδεπηηθνχο. Παξάιιεια
γίλνληαη πξνγξάκκαηα ζε θαζεκεξηλή βάζε, ηα ηαθηηθά πξνγξάκκαηα.
Ζ επίζθεςε νξγαλψλεηαη κε βάζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά ζέκα θαη θαζνξίδεηαη απφ ηελ
ειηθία θαη ηηο γλψζεηο ησλ παηδηψλ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα απαξαίηεηε είλαη ε ηειεθσληθή επηθνηλσλία γηα λα
θαζνξηζηεί ε εκεξνκελία θαη ψξα ηεο επίζθεςεο (ηει. 210 9000903).
Kάζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κπνξνχλ λα ην παξαθνινπζήζνπλ κέρξη 45 καζεηέο. Tελ επζχλε ησλ
καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο έρεη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ ηα ζπλνδεχεη.
Γηα πεξηζζφηεξνπο απφ είθνζη καζεηέο είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία θαη δεχηεξνπ εθπαηδεπηηθνχζπλνδνχ. H επηινγή ησλ ζρνιείσλ κε ηα νπνία ζπλεξγάδεηαη ν Tνκέαο, γίλεηαη κε βάζε ην ελδηαθέξνλ
ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεξείηαη απζηεξά ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηεο αίηεζεο ησλ
ζρνιείσλ.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Μνπζείνπ Αθξφπνιεο.
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Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν
Θεκαηνινγία: Ηζηνξηθά ζέκαηα, πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, κπζνινγία, ηέρλεο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν http://www.namuseum.gr
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα (2011)
-To πλεχκα ηεο άκηιιαο ζηελ αξραία Διιάδα (παξέρεηαη εθπαηδεπηηθφο θάθεινο)
-Ζ Μνχκηα ηνπ Νεζπαθαζνχηη
http://www.namuseum.gr/education/schools02-gr.html
-Παίδνπκε αγαικαηάθηα
http://www.namuseum.gr/education/schools01-gr.html
( παξέρεηαη πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ζε κνξθή pdf /δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ην έηνο 2011)
-Πνηνο λα έκελε εδψ;
http://www.namuseum.gr/education/schools01-1-gr.html
-Υαίξε θαη πηεί (παξέρεηαη πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ)
http://www.namuseum.gr/education/schools01-2-gr.html
-Kάηη κνπ ζπκίδνπλ απηά ηα παηρλίδηα
http://www.namuseum.gr/education/schools01-3-gr.html
-Εσληαλεχνληαο ηα αξραία καο (παξέρεηαη πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ)
http://www.namuseum.gr/education/schools01-4-gr.html
-αλ ην λφκηζκα θπιίζεη, κχζνο ζα αξρηλίζεη (παξέρεηαη πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ)
http://www.namuseum.gr/education/schools01-5-gr.html
Δθπαηδεπηηθό πιηθό
Μάξηπο εηκί (παξέρεηαη πιηθφ γηα ην καζεηή)
http://www.namuseum.gr/education/edmaterial/edmaterial-myrtis-gr.html
Σν ρακφγειν ηνπ Κνχξνπ
http://www.namuseum.gr/education/edmaterial/edmaterial-kouros-gr.html
ΑΓΧΝ
http://www.namuseum.gr/education/edmaterial/edmaterial-agon-gr.html
Αλζξσπνη, ιηνληάξηα θαη ρξπζφο (παξέρεηαη δσξεάλ εθπαηδεπηηθφ έληππν ζπκπιήξσζεο)
http://www.namuseum.gr/education/edmaterial/edmaterial-lion-gr.html
Σν καγηθφ ζπίηη ηνπ Υαξνηέπ ζηελ αξραία Αίγππην
http://www.namuseum.gr/education/edmaterial/edmaterial-rahotep-gr.html
Φχζε, Θάιαζζα θαη Εσή - Γ΄ Γεκνηηθνχ
http://www.namuseum.gr/education/edmaterial/edmaterial-fysi-gr.html
Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνεγνύκελσλ εηώλ (2006-2009):
http://www.namuseum.gr/education/families08-gr.html
Δπεηεηαθά πξνγξάκκαηα (απφ ην 2006) http://www.namuseum.gr/education/families-gr.html
Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αββαηνθύξηαθνπ: (από 2006-2009)
http://www.namuseum.gr/education/families01-gr.html
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Δηδηθφηεξα (απφ 2006-2011):
«Σν παξακχζη ηεο Κπξηαθήο ζην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν»
«Iζηνξίεο απφ ηνπο αζιεηηθνχο αγψλεο ζηελ αξραία Διιάδα»
«Γηνξηή ηεο Μεηέξαο» (Μάηνο 2011)
«Ζ ρξπζή κάζθα ηνπ βαζηιηά», (Ηαλνπάξηνο 2006, Φεβξνπάξηνο 2010)
«Ζ σξαία Κφξε Φξαζίθιεηα» (Ηαλνπάξηνο 2011)
«Ζ ζεά Αζελά», (Ηαλνπάξηνο 2011)
«Θεά Γήκεηξα», (Φεβξνπάξηνο, 2011)
«Θεφο Γηφλπζνο», (Μάξηηνο, 2011)
«Ηζηνξίεο απφ 4 επνρέο», (Μάξηηνο 2010)
«Μαξαζψλαο», (Γεθέκβξεο, 2010)
«Ο γελλαίνο πνιεκηζηήο Κξνίζνο», (Ηαλνπάξηνο, 2011)
«Ο Ζξαθιήο θαη νη 12 άζινη», (Μάηνο 2006)
«Ο Κεληαπξνχιεο», (Απξίιηνο, 2010)
«Σα κάξκαξα κηινχλ γηα ηε θηιία», (Μάηνο 2010)
«Σα παηδηά ζηελ αξραία Διιάδα»,
«Φσλέο λεξνχ κπξηάδεο» (Οθηψβξηνο, 2010)
Υξηζηνπγελληάηηθε Κπξηαθή (Γεθέκβξηνο, 2010)
ύληνκε Πεξηγξαθή:
Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν: Πξφθεηηαη γηα ην κεγαιχηεξν κνπζείν ηεο Διιάδαο θαη έλα απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα ηνπ θφζκνπ. Γηαζέηεη πινχζηεο ζπιινγέο (11.000 επξήκαηα) απφ ηηο αξρέο ηεο
πξντζηνξίεο κέρξη ηελ χζηεξε αξραηφηεηα (Πεξηζζφηεξα: http://www.namuseum.gr/wellcome-gr.html
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα: ια ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηνρεχνπλ ζηελ εμνηθείσζε ησλ
καζεηψλ κε ηα εθζέκαηα θαη ην ρψξν ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ. Παξάιιεια
εμππεξεηνχληαη γλσζηηθνί ζηφρνη αλάινγα κε ηε ζχλδεζε δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη εθπαηδεπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο. http://www.namuseum.gr/education/schools-gr.html
Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αββαηνθύξηαθνπ: Απηή ε ζεηξά Πξνγξακκάησλ
πξνζθέξεη
δεκηνπξγηθή θάιπςε κέξνπο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ παηδηψλ κε ζηφρν λα ηα πξνζειθχζεη αβίαζηα
θαη λα ηα κπήζεη, ψζηε απηφο ν ηνκέαο πνπ ιέγεηαη Δπίζθεςε ζηα Μνπζεία λα γίλεη κέξνο
δεκηνπξγηθφ ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο θαη ζην κέιινλ, ζηελ ελειηθίσζε. Ζ πξσηνβνπιία εδψ πέθηεη
ζηελ νηθνγέλεηα ζηελ νπνία πξνθέξεηαη κηα πξσηλή βφιηα/ έμνδνο /δηέμνδνο θαη ζπλάκα δηαζθέδαζε
θαη αβίαζηε εθπαηδεπηηθή γλψζε γηα ηα κηθξά παηδηά ηνπο (5 έσο 12 εηψλ) ηηο Κπξηαθέο. Έηζη, κία ή
δχν Κπξηαθέο θάζε κήλα παξνπζηάδεηαη κέζα ζην Μνπζείν έλα παξακχζη. Μηα ηζηνξία δηαθνξεηηθή
θάζε θνξά πνπ αλαθέξεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αξραίν έξγν. (πεξηζζφηεξα ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε: http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=45423
Γαλεηζηηθό Τιηθό: Παξέρεηαη πιηθφ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζε
δξάζεηο πξηλ- θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ επίζθεςε ζην Μνπζείν. (Γεο αλαιπηηθά γηα θάζε
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζηηο επφκελεο ελφηεηεο )
Γαλεηζηηθφ πιηθφ πνπ παξέρεηαη χζηεξα απφ ζπκπιήξσζε ζρεηηθνχ εληχπνπ «Σν ρακφγειν ηνπ
Κνχξνπ», « Αγψλ», «Άλζξσπνη, ιηνληάξηα θαη ρξπζφο», «Σν καγηθφ ζπίηη ηνπ Υαξνηέπ ζηελ αξραία
Αίγππην»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο ια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Μνπζείνπ παξέρνληαη δσξεάλ
Σκήκα εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ -Αξραηνιφγνη,
αξραηνιφγνο-κνπζεηνιφγνο
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Σει: 210 8217717-210 8217724
Φαμ: 210 8230800
Email: dimosiessxeseis.eam@culture.gr
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν: 180 ρξφληα πξνζθνξάο (Δπηκέιεηα Ν. Καιηζάο, Πξφεδξνο Δ.Α.Μ)
http://www.namuseum.gr/museum/images/eam.pdf
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Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα Ζ ηειεηή ηνπ γάκνπ ηόηε θαη ηώξα
Θεκαηνινγία: Έζηκα-ηειεηέο- ζξεζθεία- Ηζηνξία: θιαζηθή Αζήλα
ηειεηνπξγηθφ- θαηά ηελ
πξνεηνηκαζία (ινπηξφ, παξάλπθνη, ζηνιηζκφο λχθεο) θαη ηελ ηειεηή ηνπ γάκνπ (ξάληηζκα ησλ
λεφλπκθσλ, δψξα, γιέληη).
Φάζκα Ζιηθηώλ: Β΄- η΄ Γεκνηηθνχ. Δηδηθά Γ΄ Γεκνηηθνχ θαη Α΄ Γπκλαζίνπ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.yppo.gr/5/g5160.jsp
Ζ ηειεηή ηνπ γάκνπ ηφηε θαη ηψξα (2011) :
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=45214
ύληνκε Πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο όπσο παξνπζηάδεηαη ζην ζρεηηθό site: ηφρνη ηνπ
πξνγξάκκαηνο είλαη ηα παηδηά λα δηεξεπλήζνπλ ηηο πηπρέο ησλ εζίκσλ ηνπ γάκνπ ζηελ Κιαζηθή
Αζήλα, εληνπίδνληαο, κέζα απφ ηε ζχγθξηζε κε ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα, νκνηφηεηεο θαη
δηαθνξέο ζηελ ηέιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κπζηεξίνπ.
Με ηε ρξήζε εθπαηδεπηηθνχ θπιιαδίνπ θαη ηελ παξαηήξεζε ησλ εθζεκάησλ, ηα παηδηά ζα δηεμάγνπλ
έξεπλα ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν ηεο κφληκεο έθζεζεο ησλ αγγείσλ ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ
θαη ζα ζπιιέμνπλ ζηνηρεία. Με ηελ πξνβνιή νιηγφιεπηεο εθπαηδεπηηθήο ηαηλίαο, παξαγσγήο ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, πνπ πξαγκαηεχεηαη ην γακήιην ηειεηνπξγηθφ ζηε αξραηφηεηα, νη κηθξνί
επηζθέπηεο ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ πξνζιακβάλνπζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή,
ελψ ν ήρνο θαη ε εηθφλα ζα ιεηηνπξγήζνπλ επηθνπξηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απνηχπσζεο
λέσλ γλψζεσλ θαη ζηνηρείσλ.
Σα κηθξά ζεαηξηθά δξψκελα αλαπαξάζηαζεο ηεο ηειεηήο ζηελ αξραηφηεηα κε ζπλνδεία αξραίαο
κνπζηθήο θαη εηδηθφηεξα ηνπ Τκέλαηνπ (αξραία γακήιηα άζκαηα) ζε ςεθηαθή αλαπαξαγσγή, ζα
εληζρχζνπλ ην βησκαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζα βνεζήζνπλ ηνπο κηθξνχο επηζθέπηεο
λα νδεγεζνχλ ζε αβίαζηα ζπκπεξάζκαηα θαη λα αληηιεθζνχλ ηηο θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο ηνπ γάκνπ
ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην βίν ησλ δχν θχισλ δηαρξνληθά.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό:
Ζιεθηξνληθή αλαπαξαγσγή αξραίαο κνπζηθήο, πξνβνιή νιηγφιεπηεο εθπαηδεπηηθήο ηαηλίαο κε ζέκα ην
γάκν ζηελ αξραηφηεηα.
Παξέρεηαη εθπαηδεπηηθφ θπιιάδην
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Υώξνο πινπνίεζεο: Αίζνπζα 55ΔΑΜ, πιινγή Αγγείσλ θαη Μηθξνηερλίαο, κε ηηο ινπηξνθφξνπο, ηα
ηειεηνπξγηθά αγγεία κεηαθνξάο λεξνχ γηα ην λπθηθφ ινπηξφ ησλ κειινλχκθσλ.
Αξκφδηεο Τπεξεζίεο ή Φνξείο: Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν
Τπεχζπλνο πξνγξάκκαηνο: Νηθνιέηα Ξπδέα -Αξραηνιφγνο
Σει: +30 210 8217724 Φαμ: +30 210 8213573 Email: dimosiessxeseis.eam@culture.gr
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Δθπαηδεπηηθφ έληππν: Ζ ηειεηή ηνπ γάκνπ ηφηε θαη ηψξα, Τπνπξγείν πνιηηηζκνχ θαη ηνπξηζκνχ,
Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν, Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα γηα παηδηά Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
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Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: Σαμηδεύνπκε ζηνπο πνιηηηζκνύο
Θεκαηνινγία: Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε - Ηζηνξία: εκπφξην- ζπλαιιαγέο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ
ζηελ αξραηφηεηα
Φάζκα Ζιηθηώλ: Α΄ Γπκλαζίνπ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν http://www.namuseum.gr/
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα http://www.namuseum.gr/education/schools-gr.html
Σαμηδεύνληαο ζηνπο πνιηηηζκνύο (2006), (2011)
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=4702
ύληνκε Πεξηγξαθή:
Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν: Πξφθεηηαη γηα ην κεγαιχηεξν κνπζείν ηεο Διιάδαο θαη έλα απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα ηνπ θφζκνπ. Γηαζέηεη πινχζηεο ζπιινγέο (11.000 επξήκαηα) απφ ηηο αξρέο ηεο
πξντζηνξίαο κέρξη ηελ χζηεξε αξραηφηεηα.
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα: ια ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηνρεχνπλ ζηελ εμνηθείσζε ησλ
καζεηψλ κε ηα εθζέκαηα θαη ην ρψξν ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ. Παξάιιεια
εμππεξεηνχληαη γλσζηηθνί ζηφρνη αλάινγα κε ηε ζχλδεζε δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη εθπαηδεπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο (Γεο αλαιπηηθά γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζηηο επφκελεο ελφηεηεο
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: θνπφο ηνπ είλαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε
ζπλάληεζε κε άιινπο ιανχο θαη πνιηηηζκνχο κπνξεί λα απνηειεί πεδίν δεκηνπξγηθήο αμηνπνίεζεο ηεο
πνιπκνξθίαο θαη φρη αηηία ζχγθξνπζεο.
Με ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα παηδηά ζα θαηαλνήζνπλ πψο ν αξραίνο ειιεληθφο
πνιηηηζκφο αθνκνίσζε θαη κεηέπιαζε μέλα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία θαη αληίζηνηρα επεξέαζε θαη
επεξεάδεη κέρξη ζήκεξα άιινπο ιανχο. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ φηη ηα ηαμίδηα θαη νη
κεηαθηλήζεηο/κεηαλαζηεχζεηο είλαη έλα θαηλφκελν πνπ απαληάηαη δηαρξνληθά. Αληηιακβάλνληαη ηε
ζεκαζία ησλ επαθψλ κε άιινπο πνιηηηζκνχο ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο πλεπκαηηθήο
δσήο ελφο ιανχ. Παξάιιεια, κέζα απφ επηιεγκέλα πιηθά ηεθκήξηα πνπ εθηίζεληαη ζην Μνπζείν,
αλαθαιχπηνπλ ζηνηρεία γηα ηελ αξραία ειιεληθή θνηλσλία, ηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο θαη ηηο πνιηηηζηηθέο
αληαιιαγέο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ κνπζείνπ
Σκήκα εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ –
εκείσζε: ια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Μνπζείνπ παξέρνληαη δσξεάλ
Σει: 210 8217717-210 8217724 /Φαμ: 210 8230800
Email: dimosiessxeseis.eam@culture.gr
Δηδηθά γηα ην Πξόγξακκα Ταμηδεύνπκε ζηνπο πνιηηηζκνύο: Σν πξφγξακκα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ
ππνζηήξημε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο (Η.ΜΔ.ΠΟ), www.imepo.gr
Τπεύζπλνο πξνγξάκκαηνο: Γέζπνηλα Καιεζνπνχινπ Αξραηνιφγνο-Μνπζεηνιφγνο ηει. 2108217724
fax:2108230800 E-mail:dimosiessxeseis.eam@culture.gr
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν: 180 ρξφληα πξνζθνξάο (Δπηκέιεηα Ν. Καιηζάο, Πξφεδξνο Δ.Α.Μ)
http://www.namuseum.gr/museum/images/eam.pdf
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Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: Παίδνπκε αγαικαηάθηα;
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, θαζεκεξηλή δσή αξραίσλ Διιήλσλ
Φάζκα Ζιηθηώλ: Β΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν http://www.namuseum.gr/
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα http://www.namuseum.gr/education/schools01-gr.html
ύληνκε Πεξηγξαθή:
Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν: Πξφθεηηαη γηα ην κεγαιχηεξν κνπζείν ηεο Διιάδαο θαη έλα απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα ηνπ θφζκνπ. Γηαζέηεη πινχζηεο ζπιινγέο (11.000 επξήκαηα) απφ ηηο αξρέο ηεο
πξντζηνξίαο κέρξη ηελ χζηεξε αξραηφηεηα.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε
ησλ παηδηψλ κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αξραίσλ Διιήλσλ κέζα απφ ηα ζηνηρεία πνπ απνθαιχπηνπλ
ηα πήιηλα εηδψιηα.
Αλαιπηηθφηεξα, ηα παηδηά καζαίλνπλ γηα ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ πήιηλσλ εηδσιίσλ, ηνπο
δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πνπ ππάξρνπλ θαη ηε ρξήζε ηνπο. πιιέγνπλ ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο κέζα
απφ ηελ αθήγεζε ελφο πήιηλνπ εηδσιίνπ γηα ηε δσή ηνπ, ηελ παξαηήξεζε εθζεκάησλ, ηελ επίδεημε
αληηγξάθσλ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθνχ ηνπο εηδσιίνπ. Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο
εζηηάδεη ζηελ ελδπκαζία ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. Σα παηδηά παξηζηάλνπλ ηα εηδψιηα, ληχλνληαη ζαλ θη
απηά θαη παίδνπλ θηλεηηθά θαη κηκεηηθά παηρλίδηα.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό:
Παξέρεηαη αλαιπηηθφο νδεγφο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε κνξθή
http://www.namuseum.gr/education/schools/Paizoume_agalmatakia_2010.

pdf.

Άιιεο Πιεξνθνξίεο γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ κνπζείνπ
Σκήκα εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ –
εκείσζε: ια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Μνπζείνπ παξέρνληαη δσξεάλ
Σει: 210 8217717-210 8217724 /Φαμ: 210 8230800
Email: dimosiessxeseis.eam@culture.gr
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Άιθεζηηο, Μνπζεία θαη ρνιεία, Γεηλφζαπξνη θαη Αγγεία, Αζήλα 1995, εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα.
Βαιαβάλεο Πάλνο, 1999, Ο ιφθνο κε ηα θξπκκέλα κπζηηθά, Αζήλα, εθδ. Αθξίηαο.
Καιεζνπνχινπ, Γ., 2008, Υξψκαηα ζηα αξραία γιππηά, Γέθπξεο, ηρ 39, Μάξηηνο-Απξίιηνο θαη
δηφξζσζε ζην ηρ 42.
Νάθνπ Δηξήλε, Σαμίδη ζηα αξραία ρξφληα, εθδ. Κέδξνο, Α΄ζελα 2003.
Blank, H., 2004, Δηζαγσγή ζηελ ηδησηηθή δσή ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ θαη Ρσκαίσλ, Αζήλα:
Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο.
Dieulafait, F. Σν βηβιίν ηεο αξραηνινγίαο. Οδεγφο ησλ εμεξεπλεηψλ ηνπ ρξφλνπ, Αζήλα 2002, εθδ.
Δξεπλεηέο.
Kolobova, K., Ozereckaja, E. L., 1999, Ζ θαζεκεξηλή δσή ζηελ αξραία Διιάδα, Αζήλα: Παπαδήκαο.
Uhlenbrock, J., 1990, The Coroplast’s Art, Greek Terracottas of the Hellenistic World, USA: College
Art Gallery and Aristede D. Caratzas.
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ηελ παξαθάησλ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε βξίζθεηαη αλαξηεκέλνο ν θαηάινγνο ηνπ Δζληθνχ
Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ, κε ζπγγξαθέα ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Μνπζείνπ θ. Νηθφιαν Καιηζά:
http://www.latsis-foundation.org/gr/elibrary/1/31/book.html
Οη ηφκνη ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο (Δθδνηηθή Αζελψλ) πνπ αλαθέξνληαη ζηα αξραία
ρξφληα, έρνπλ επίζεο πινχζηα εηθνλνγξάθεζε θαη πιεζψξα πιεξνθνξηψλ.

Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: "Πνηνο λα έκελε εδώ;" Σα πίηηα ζηελ Πξντζηνξηθή
αληνξίλε.
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, θπθιαδηθφο πνιηηηζκφο, αξρηηεθηνληθή
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν http://www.namuseum.gr/
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα http://www.namuseum.gr/education/schools01-1-gr.html
ύληνκε Πεξηγξαθή:
Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν: Πξφθεηηαη γηα ην κεγαιχηεξν κνπζείν ηεο Διιάδαο θαη έλα απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα ηνπ θφζκνπ. Γηαζέηεη πινχζηεο ζπιινγέο (11.000 επξήκαηα) απφ ηηο αξρέο ηεο
πξντζηνξίαο κέρξη ηελ χζηεξε αξραηφηεηα.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε γλσξηκία ησλ
καζεηψλ κε ηελ νηθηζηηθή αξρηηεθηνληθή θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ ζπηηηψλ ηνπ πξντζηνξηθνχ νηθηζκνχ
ζην Αθξσηήξη ηεο Θήξαο.
πγθεθξηκέλα, κέζα απφ ηε ζπδήηεζε, ηελ έξεπλα, ην παηρλίδη ξφισλ θαη ηε δσγξαθηθή, ηα παηδηά
έξρνληαη πην θνληά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο λεζησηηθήο απηήο πφιεο θαη εληνπίδνπλ θνηλά ζεκεία
ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο δσήο ζην ζπίηη ηφηε θαη ηψξα.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό:
Παξέρεηαη αλαιπηηθφο νδεγφο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε κνξθή pdf.
http://www.namuseum.gr/education/schools/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%9
5%CE%A3.pdf
Άιιεο Πιεξνθνξίεο γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ κνπζείνπ
Σκήκα εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ –
εκείσζε: ια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Μνπζείνπ παξέρνληαη δσξεάλ
Σει: 210 8217717-210 8217724 /Φαμ: 210 8230800
Email: dimosiessxeseis.eam@culture.gr
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
1. Άιθεζηηο, Μνπζεία θαη ρνιεία, Γεηλφζαπξνη θαη Αγγεία, Αζήλα 1995, εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα.
2. Αθξσηήξη Θήξαο. Δίθνζη ρξφληα έξεπλαο (1967-1987), Ζκεξίδα, επηκ. Νηνχκαο Υξ., Αζήλα, 1992,
Βηβιηνζήθε ηεο ελ Αζήλαηο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο, αξ. 116
3. Νηνχκαο Υξ., αληνξίλε, Ζ πξντζηνξηθή πφιε ηνπ Αθξσηεξίνπ, Δθδ. Οίθνο Hannibal
4. Νηνχκαο Υξ ., Οη Σνηρνγξαθίεο ηεο Θήξαο, Ίδξπκα Θήξαο Πέηξνπ Μ. Ννκηθνχ, Αζήλα 1992
5. Νηνχκαο Υξ., THERA Pompeii of the ancient Aegean, 1983, Thames and Hudson
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6. Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, Νηνχκαο Υξ., Πξντζηνξία θαη Πξσηντζηνξία, ζει. 212-221, Αζήλα
1971, Δθδνηηθή Αζελψλ.
7. Παιπβνχ Κι., Αθξσηήξη Θήξαο. Ζ νηθνδνκηθή ηέρλε, Αζήλα 1999
8. Αξραηνινγία 1(1982), Παιπβνχ Κι, Ο πξντζηνξηθφο νηθηζκφο ηνπ Αθξσηεξίνπ Θήξαο, ζει. 16- 30.
9. ΑΛ 1, Πεξηνδηθή έθδνζε ηεο Δηαηξείαο ηήξημεο πνπδψλ Πξντζηνξηθήο Θήξαο, 2003
10. ΑΛ 2, Πεξηνδηθή έθδνζε ηεο Δηαηξείαο ηήξημεο πνπδψλ Πξντζηνξηθήο Θήξαο, 2004
11. ΑΛ 3, Πεξηνδηθή έθδνζε ηεο Δηαηξείαο ηήξημεο πνπδψλ Πξντζηνξηθήο Θήξαο, 2005
12. ΑΛ 4, Πεξηνδηθή έθδνζε ηεο Δηαηξείαο ηήξημεο πνπδψλ Πξντζηνξηθήο Θήξαο, 2006
13. Μαξηλάηνο π., Θεζαπξνί ηεο Θήξαο, 1972, Αθαδεκία Αζελψλ
14. Σειεβάληνπ Υξ., Αθξσηήξη Θήξαο. Οη ηνηρνγξαθίεο ηεο Γπηηθήο Οηθίαο, Αζήλα 1994, Βηβιηνζήθε
ηεο ελ Αζήλαηο Αξραηνινγηθή Δηαηξεία, αξ. 143
15. Μαξηλάηνο π., Αλαζθαθαί Θήξαο Η-VII, Βηβιηνζήθε ηεο ελ Αζήλαηο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο,
αξ. 64
16. Renfrew Colin, Κπθιαδηθφ Πλεχκα, 1991, ABRAMS ΊΓΡΤΜΑ Ν.Π. ΓΟΤΛΑΝΓΡΖ
17. Μηραειίδνπ Αλ., Αθξσηήξη Θήξαο. Ζ κειέηε ησλ νξφθσλ ζηα θηήξηα ηνπ νηθηζκνχ, Αζήλα 2001
18. Marinatos Nanno, Art and Religion in Thera, 1984
19. Annual of the British School at Athens 96, Γηαηξνθή, ζει. 27-40, 2001
20. Αξραηνινγηθά Αλάιεθηα εμ Αζελψλ 1982, Νηνχζθνπ, Θεξατθά ηκάηηα θαη ηνηρνγξαθία ζηφινπ,
ζει.251-65
21. Αξραηνινγηθή Δθεκεξίο 1982, Σειεβάληνπ Υξ., Γπλαηθεία ελδπκαζία ζηε Θήξα, ζει. 113-35
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Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: Υαίξε θαη Πίεη ή αιιηώο ζηελ πγεηά καο!
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, θαζεκεξηλή δσή ζηελ αξραηφηεηα, ηέρλε.
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν http://www.namuseum.gr/
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα http://www.namuseum.gr/education/schools01-2-gr.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Δζληθνύ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ: Πξφθεηηαη γηα ην κεγαιχηεξν κνπζείν ηεο
Διιάδαο θαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηνπ θφζκνπ. Γηαζέηεη πινχζηεο ζπιινγέο (11.000 επξήκαηα)
απφ ηηο αξρέο ηεο πξντζηνξίαο κέρξη ηελ χζηεξε αξραηφηεηα.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξνζέγγηζε
ηνπ θαζεκεξηλνχ βίνπ ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θαη ηεο ηέρλεο ηνπο.
πγθεθξηκέλα, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο εμνηθεηψλνληαη κε ηα αγγεία πφζεσο, εξεπλνχλ ηα
ζρήκαηα θαη ηε δηαθφζκεζή ηνπο, εθηηκνχλ ην ζπλδπαζκφ ηέρλεο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο, γλσξίδνπλ
ζηνηρεία γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηηο ζπλήζεηεο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, ζπγθξίλνπλ ηα αγγεία
πφζεσο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ κε ηα αληίζηνηρα ηεο επνρήο καο θαη ηέινο, αλαπηχζζνπλ ηηο
δεκηνπξγηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, εκπλεφκελα απφ ηα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό:
Παξέρεηαη αλαιπηηθφο νδεγφο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε κνξθή pdf.
http://www.namuseum.gr/education/edmaterial/Xaire%20kai%20piei%20_%20D%20Dimotikou_EA
M%202009.pdf)
Άιιεο Πιεξνθνξίεο γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ κνπζείνπ
Σκήκα εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ –
εκείσζε: ια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Μνπζείνπ παξέρνληαη δσξεάλ
Σει: 210 8217717-210 8217724 /Φαμ: 210 8230800
Email: dimosiessxeseis.eam@culture.gr
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Άιθεζηηο, Μνπζεία θαη ρνιεία, Γεηλφζαπξνη θαη Αγγεία, Αζήλα 1995, εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα.
Βαιαβάλεο, Π., Κνπξθνπκέιεο, Γ., Υαίξε θαη Πίεη, Σα αγγεία ηνπ πνηνχ, Αζήλα 1996, εθδ. Κηήκα
Υαηδεκηράιε.
Βαιαβάλεο, Π., Φσθά, Η., Σα αγγεία θαη ν θφζκνο ηνπο, Αζήλα, εθδ. Κέδξνο.
Σηβέξηνο, Μ., Αξραία Αγγεία, Αζήλα 1996, Δθδνηηθή Αζελψλ.
Dieulafait, F. Σν βηβιίν ηεο αξραηνινγίαο. Οδεγφο ησλ εμεξεπλεηψλ ηνπ ρξφλνπ, Αζήλα 2002, εθδ.
Δξεπλεηέο.
Dolby, A. εηξήληα Γείπλα. Ηζηνξία ηεο Γηαηξνθήο θαη Γαζηνλνκίαο ζηελ Διιάδα, Ζξάθιεην 1997,
Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο.
Franke, P. R. – Μαξαζάθε, Δηξ., Οίλνο θαη Νφκηζκα ζηελ Αξραία Διιάδα, Κηήκα Υαηδεκηράιε,
Αζήλα, 1999,
Μηλσηηψλ θαη Μπθελαίσλ Γεχζεηο, θαηάινγνο έθζεζεο, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ – Δζληθφ
Αξραηνινγηθφ Μνπζείν, Αζήλα, 1999,
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άθεο Παπαδεκεηξίνπ- Βαζίιεο Λέθθαο, Σνπ θξαζηνχ θαη ηνπ έξσηα, cd κεινπνηεκέλεο αξραίαο
ιπξηθήο πνίεζεο (ζε κεηάθξαζε), 2005
Οη ηφκνη ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο (Δθδνηηθή Αζελψλ) πνπ αλαθέξνληαη ζηα αξραία
ρξφληα, έρνπλ επίζεο πινχζηα εηθνλνγξάθεζε θαη πιεζψξα πιεξνθνξηψλ.
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Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: Κάηη κνπ ζπκίδνπλ απηά ηα παηρλίδηα…
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, θαζεκεξηλή δσή ζηελ αξραηφηεηα, ηέρλε.
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν http://www.namuseum.gr/
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα http://www.namuseum.gr/education/schools01-3-gr.html
ύληνκε Πεξηγξαθή:
Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν: Πξφθεηηαη γηα ην κεγαιχηεξν κνπζείν ηεο Διιάδαο θαη έλα απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα ηνπ θφζκνπ. Γηαζέηεη πινχζηεο ζπιινγέο (11.000 επξήκαηα) απφ ηηο αξρέο ηεο
πξντζηνξίαο κέρξη ηελ χζηεξε αξραηφηεηα.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε γλσξηκία ησλ
παηδηψλ κε ην αξραίν παηδηθφ παηρλίδη σο κέζν ςπραγσγίαο, άκηιιαο θαη ζπλαγσληζκνχ.
Αξρηθά ηα παηδηά αγγίδνπλ αληίγξαθα αξραίσλ παηρληδηψλ θαη θαινχληαη λα ηα αλαγλσξίζνπλ. Μέζα
απφ ηε ζπδήηεζε θαη ην δηάινγν ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα αξραία παηρλίδηα θαη ηα ζπγθξίλνπλ
κε ηα ζεκεξηλά. Γηεμάγνπλ έξεπλα ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν κε ηε βνήζεηα εθπαηδεπηηθψλ θπιιαδίσλ,
αλαδεηνχλ αξραία παηρλίδηα πνπ αλήθνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο (π.ρ. γηα κσξά, αηνκηθά,
αζιεηηθά, θ.η.ι.) θαη ηα παξνπζηάδνπλ. ηε ζπλέρεηα, ζηελ αίζνπζα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
ηνπ Μνπζείνπ ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη αλαιακβάλνπλ λα παίμνπλ αηνκηθά θαη νκαδηθά αξραία
παηρλίδηα, θαζψο θαη έλα ζεαηξηθφ γηα λα θαηαιάβνπλ πσο θπινχζε ε θαζεκεξηλή δσή ησλ κηθξψλ
παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ ηεο αξραηφηεηαο. ην ηέινο εθθξάδνπλ ηηο εληππψζεηο ηνπο θαη ηα
ζπκπεξάζκαηά ηνπο γηα ηε δηαρξνληθφηεηα ηνπ παηρληδηνχ.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό:
Παξέρεηαη αλαιπηηθφο νδεγφο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε κνξθή
http://www.namuseum.gr/education/edmaterial/Kati%20mou%20thimizoun.pdf)

pdf.

Άιιεο Πιεξνθνξίεο γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ κνπζείνπ
Σκήκα εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ –
εκείσζε: ια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Μνπζείνπ παξέρνληαη δσξεάλ
Σει: 210 8217717-210 8217724 /Φαμ: 210 8230800
Email: dimosiessxeseis.eam@culture.gr
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Βαιαβάλεο Πάλνο, Ο ιφθνο κε ηα θξπκκέλα κπζηηθά, εθδ. Αθξίηαο, Αζήλα, 1999.
Βαιαβάλεο Πάλνο, Ο αζιεηηζκφο ζηελ αξραία Διιάδα, Πξφγξακκα Μειίλα,
Ο θφζκνο ηεο αξραηφηεηαο, εθπαηδεπηηθφο θάθεινο αξ.11, Αζήλα, 1998.
Γθνπγθνπιή, Κ., Καξαθαηζάλε, Γ. (επηκ.), Γηαδξνκέο ζην ειιεληθφ παηρλίδη, Μνξθσηηθφ Ίδξπκα
Δζληθήο Σξαπέδεο, Αζήλα 2009.
Λάδνο Υξήζηνο, Παίδνληαο ζην ρξφλν, Αξραία ειιεληθά θαη βπδαληηλά παηρλίδηα, εθ. Αίνινο, Αζήλα
2002.
Καξνχδνπ έκλε, Δζληθφ Μνπζείν, Γεληθφο Οδεγφο, Δθδνηηθή Αζελψλ, Αζήλα, 1982.
Καξακπαηέα Μαξηιέλα, Αξραηνινγηθφο νδεγφο ησλ Γειθψλ, εθδ. Αδάκ, Αζήλα.
Κσλζηαληηλίδε Διέλε, Σν παηρλίδη ζηελ αξραία Διιάδα, Πεξηζθφπην, Αζήλα,1999.
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Νάθνπ Δηξήλε, Σαμίδη ζηα αξραία ρξφληα, εθδ. Κέδξνο, Αζήλα 2003.
Σν ειιεληθφ παηρλίδη, Καζεκεξηλή, Δπηά Ζκέξεο, Αζήλα 21.12.1997.
Διιεληθή Μπζνινγία, Ζξαθιήο- Παλειιήληεο Δθζηξαηείεο, Σφκνο 4νο, Δθδνηηθή Αζελψλ, 1986.
Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, Κιαζζηθφο Διιεληζκφο, Δθδνηηθή Αζελψλ, 1972.
Σν πλεχκα θαη ην ζψκα, Οη αζιεηηθνί αγψλεο ζηελ αξραία Διιάδα, θαηάινγνο έθζεζεο, Τπνπξγείν
Πνιηηηζκνχ- Διιεληθφ ηκήκα I.C.O.M., Αζήλα 1989.

Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: Εσληαλεύνληαο ηα Αξραία καο
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, θαζεκεξηλή δσή ζηελ αξραηφηεηα, ηέρλε.
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Α΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν http://www.namuseum.gr/
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα http://www.namuseum.gr/education/schools01-4-gr.html
ύληνκε Πεξηγξαθή:
Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν: Πξφθεηηαη γηα ην κεγαιχηεξν κνπζείν ηεο Διιάδαο θαη έλα απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα ηνπ θφζκνπ. Γηαζέηεη πινχζηεο ζπιινγέο (11.000 επξήκαηα) απφ ηηο αξρέο ηεο
πξντζηνξίαο κέρξη ηελ χζηεξε αξραηφηεηα.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε γλσξηκία ησλ
κηθξψλ καζεηψλ κε ην Μνπζείν θαη ε εμνηθείσζε κε ηηο αξραηφηεηεο.
Σν πξφγξακκα δνκείηαη γχξσ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν έθζεκα: ην αξρατθφ άγαικα ηεο Κφξεο
Φξαζίθιεηαο. Ζ εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη δηάινγν, αθήγεζε
παξακπζηνχ, δξακαηνπνίεζε θαη εηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό:
Παξέρεηαη αλαιπηηθφο νδεγφο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε κνξθή
(http://www.namuseum.gr/education/edmaterial/Zodaneuontas%20ta%20arxaia.pdf)

pdf.

Άιιεο Πιεξνθνξίεο γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ κνπζείνπ
Σκήκα εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ –
εκείσζε: ια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Μνπζείνπ παξέρνληαη δσξεάλ
Σει: 210 8217717-210 8217724 /Φαμ: 210 8230800
Email: dimosiessxeseis.eam@culture.gr
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Άιθεζηηο, Μνπζεία θαη ρνιεία, Γεηλφζαπξνη θαη Αγγεία, Αζήλα 1995, εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα.
Βαιαβάλεο, Π., Ο ιφθνο κε ηα θξπκκέλα κπζηηθά, Αζήλα, εθδ. Αθξίηαο.
Kαιεζνπνχινπ, Γ., Υξψκαηα ζηα αξραία γιππηά, Γέθπξεο, ηρ. 39, Μάξηηνο-Απξίιηνο 2008 θαη
δηφξζσζε ζην ηρ. 42. l
Καιηζάο, Ν., Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν. Σα γιππηά, Αζήλα 2001, εθδ. ΚΑΠΟΝ.
Καξαθάζε, Αηθ., Σν έμνρν άγαικα ηεο Φξαζίθιεηαο. Μηα πξφηαζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
πνιπρξσκίαο ηνπ ελδχκαηνο ηεο Κφξεο, Αξραηνινγία θαη Σέρλεο, 68, επηέκβξηνο 1998, 48-54,
δηαζέζηκν ειεθηξνληθά: http://www.arxaiologia.gr/site/content.php?sel=70
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Καηάινγνο, Ζ πιινγή ησλ Γιππηψλ, Δζλ. Αξρ. Μνπζείν, Αζήλα 2004, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ,
Σακείν Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ
Dieulafait, F. Σν βηβιίν ηεο αξραηνινγίαο. Οδεγφο ησλ εμεξεπλεηψλ ηνπ ρξφλνπ, Αζήλα 2002, εθδ.
Δξεπλεηέο.
Οη ηφκνη ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο (Δθδνηηθή Αζελψλ) πνπ αλαθέξνληαη ζηα αξραία
ρξφληα, έρνπλ επίζεο πινχζηα εηθνλνγξάθεζε θαη πιεζψξα πιεξνθνξηψλ.
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Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: αλ ην λόκηζκα θπιήζεη, κύζνο ζε λ΄αξρηλίζεη…
Θεκαηνινγία: Μπζνινγία, Ηζηνξία ησλ λνκηζκάησλ.
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄, Γ΄, Δ΄ Γεκνηηθνχ, Α΄, Β΄ Γπκλαζίνπ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν http://www.namuseum.gr/
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα http://www.namuseum.gr/education/schools01-4-gr.html Γεκνηηθφ
http://www.namuseum.gr/education/schools02-3-gr.html Γπκλάζην
ύληνκε Πεξηγξαθή:
Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν: Πξφθεηηαη γηα ην κεγαιχηεξν κνπζείν ηεο Διιάδαο θαη έλα απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα ηνπ θφζκνπ. Γηαζέηεη πινχζηεο ζπιινγέο (11.000 επξήκαηα) απφ ηηο αξρέο ηεο
πξντζηνξίαο κέρξη ηελ χζηεξε αξραηφηεηα.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε γλσξηκία ησλ
παηδηψλ κε ηα αξραία λνκίζκαηα θαη ε εμνηθείσζή ηνπο κε ηηο κηθξνγξαθηθέο ζθελέο πνπ θέξνπλ ζηελ
επηθάλεηά ηνπο, κε απψηεξν ζηφρν λα νμπλζεί παξάιιεια θαη ε παξαηεξεηηθφηεηά ηνπο.
Αλαιπηηθφηεξα, ηα παηδηά, κε νδεγφ ηνλ Πήγαζν, ηνλ θηεξσηφ ίππν ηεο κπζνινγίαο ζα ηαμηδέςνπλ
ζηνλ θφζκν ηεο αξραίαο ειιεληθήο λνκηζκαηηθήο, αθνινπζψληαο ηηο αλζξψπηλεο ζπλαιιαγέο απφ ηνλ
αληηπξαγκαηηζκφ κέρξη ηε δεκηνπξγία ηνπ λνκίζκαηνο, ελψ παξάιιεια ζα εκπινπηίζνπλ ηηο
κπζνινγηθέο ηνπο γλψζεηο, ζπλαληψληαο γλσζηνχο θαη άγλσζηνπο κχζνπο ζηα εθζέκαηα θαη
απνδίδνληάο ηνπο κε δξακαηνπνίεζε θαη κηκεηηθά, θηλεηηθά παηρλίδηα.
Ζ επαθή κε ηα αξραία λνκίζκαηα, ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ηελ πνηθηιία ησλ
λνκηζκαηηθψλ εηθνλνγξαθηθψλ ηχπσλ ζενηήησλ θαη κπζηθψλ πιαζκάησλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ ν αξραίνο
ραξάθηεο ηνπο δηαρεηξίδεηαη κέζα ζηνπο αηψλεο. Κχξηα επηδίσμε είλαη νη κηθξνί επηζθέπηεο λα
θαηαλνήζνπλ θαη θαη’ επέθηαζε λα εθηηκήζνπλ ηελ αμία ηεο αξηζηνπξγεκαηηθήο κηθξνγξαθηθήο
ηέρλεο ηνπ αξραίνπ λνκίζκαηνο θαη λα αληηιεθζνχλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ ζηε δηάδνζε θαη
δηάζσζε ηνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο θαη πνιηηηζκνχ.
Σέινο, ηα παηδηά ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα αλαπηχμνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο κέζα απφ
δξαζηεξηφηεηεο ζε εηθαζηηθφ εξγαζηήξη.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό:
Μνπζεηνζθεπή
Υαηδεαζιάλε Κνξλειία, Σν Γσδεθάζεν – Δθπαηδεπηηθή Μνπζεηνζθεπή, Τπεξεζία πληήξεζεο
Μλεκείσλ Αθξφπνιεο – Σνκέαο Δλεκέξσζεο & Δθπαίδεπζεο, Αζήλα 2006
Παξέρεηαη αλαιπηηθφο νδεγφο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε κνξθή pdf.
http://www.namuseum.gr/education/schools/myth_a.pdf (Γεκνηηθφ)
http://www.namuseum.gr/education/schools/myth_b.pdf (Γπκλάζην)
Άιιεο Πιεξνθνξίεο γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ κνπζείνπ
Σκήκα εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ –
εκείσζε: ια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Μνπζείνπ παξέρνληαη δσξεάλ
Σει: 210 8217717-210 8217724 /Φαμ: 210 8230800
Email: dimosiessxeseis.eam@culture.gr
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Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Αγγειίδνπ Μαξία, Διιεληθή Μπζνινγία – Απφ ηνπο ζενχο ζηνπο αλζξψπνπο, εθδ. Παπαδφπνπινο,
Αζήλα 2007, 2ε έθδνζε
Αγγειίδνπ Μαξία, Διιεληθή Μπζνινγία – Απφ ηνπο αλζξψπνπο ζηνπο ήξσεο, εθδ. Παπαδφπνπινο,
Αζήλα 2007
Bengston Hermann, Ηζηνξία ηεο Αξραίαο Διιάδνο, κηθξ. Αλδξέαο γαβξίιεο, εθδ. ΜΔΛΗΑ, Αζήλα
1991
Γηαλλαθνχξνπ-Γαιεξνχ Μαξή, Οη δψδεθα ζενί ηνπ Οιχκπ[νπ, εθδ. Παπαδφπνπινο, Αζήλα 2003.
ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΛΑΣΡΔΗΔ Σειεηνπξγίεο θαη θαζεκεξηλφηεηα ζηελ θιαζηθή Αζήλα, επηκ. Νηθφιναο
Καιηζάο θαη Alan Shapiro, Κνηλσθειέο Ίδξπκα Αιέμαλδξνο . Ολάζεο (ΖΠΑ), Νέα Τφξθε 2009.
Διιεληθή Μπζνινγία, εθδ. ΑΛΜΑ, Αζήλα 1987.
Διιεληθή Μπζνινγία, εθδ. Δθδνηηθή Αζελψλ, Αζήλα 1986 (η.2, 3, 4, 5)
Διιεληθή Μπζνινγία, η. Α΄ εθδ. ηξαηίθε, Αζήλα 1984
Διιεληθή Μπζνινγία, η. Β΄ εθδ. ηξαηίθε, Αζήλα 1987
Εεξληψηε – Βέξγε Γέζπνηλα, Σν λφκηζκα σο κέζνλ νηθνλνκηθψλ εκπνξηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ
ζπλαιιαγψλ – Απφ ηηο αληαιιαγέο ησλ αγαζψλ ζηηο ζπλαιιαγέο ζην δηαδίθηπν, ΤΠ.ΠΟ., Αζήλα 2002
Honour Hugh-Fleming John, Ηζηνξία ηεο Σέρλεο, κηθξ. Αλδξέαο Παππάο, εθδ. Τπνδνκή, Αζήλα 1998
Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, εθδ. Δθδνηηθή Αζελψλ, Αζήλα 1971, 2000 (η.Β΄, Γ1, Γ2)
Μχζνο θαη Νφκηζκα – Παξαζηάζεηο, πκβνιηζκνί θαη Δξκελείεο απφ ηελ Αξραία Διιεληθή
Μπζνινγία, ΤΠ.ΠΟ.Σ.-Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ννκηζκαηηθφ Μνπζείν – Alpha Bank. Αζήλαη
2011
Ννκίζκαηα θαη κνκηζκαηηθή, ΤΠ.ΠΟ., Αζήλα 1996
Ο Πξψηνο Αηψλαο ηνπ Ννκηζκαηηθνχ Μνπζείνπ 1829-1922, ΤΠ.ΠΟ., Αζήλα 1988
Οκήξνπ Ηιηάδα, εθδ. ηξαηίθε, Αζήλα 1983
Οκήξνπ Οδχζζεηα, εθδ. ηξαηίθε, Αζήλα 1983
Οηθνλνκίδνπ Μαληψ, Διιεληθή Σέρλε, Αξραία Ννκίζκαηα, εθδ. Δθδνηηθή Αζελψλ, Αζήλα 1996
Pollit J.K., Ζ Σέρλε ζηελ Διιεληζηηθή Δπνρή, κηθξ. Αλδξνκάρε Γθαδή, εθδ. Γεκ. Παπαδήκα, Αζήλα
1999
Σν λφκηζκα ζηνλ αξραίν ειιεληθφ θφζκν, ΤΠ.ΠΟ – Ννκηζκαηηθφ Μνπζείν, Αζήλα 2004, Α΄ έθδνζε
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Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: Ζ κνύκηα ηνπ Νεζπαθαζνύηη
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία αξραίαο Αηγχπηνπ, Έζηκα.
Φάζκα Ζιηθηώλ: Α΄ Γπκλαζίνπ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν http://www.namuseum.gr/
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα http://www.namuseum.gr/education/schools02-gr.html
ύληνκε Πεξηγξαθή:
Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν: Πξφθεηηαη γηα ην κεγαιχηεξν κνπζείν ηεο Διιάδαο θαη έλα απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα ηνπ θφζκνπ. Γηαζέηεη πινχζηεο ζπιινγέο (11.000 επξήκαηα) απφ ηηο αξρέο ηεο
πξντζηνξίαο κέρξη ηελ χζηεξε αξραηφηεηα.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε γλσξηκία ησλ
καζεηψλ κε ηα ηαθηθά έζηκα ηεο αξραίαο Αηγχπηνπ.
πγθεθξηκέλα, κέζα απφ ηε ζπδήηεζε, ηελ έξεπλα, ην παηρλίδη ξφισλ, ηελ αλαπαξάζηαζε ελφο
αξραίνπ αηγππηηαθνχ ηαθηθνχ εζίκνπ θαη ηελ εηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα, νη καζεηέο γλσξίδνπλ ηνλ
αξραίν Αηγππηηαθφ πνιηηηζκφ, θαηαλννχλ ηε ζεκαζία ησλ δνμαζηψλ ζρεηηθά κε ηε κεηαζαλάηηα δσή
ζηελ αξραία Αίγππην, γλσξίδνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εθαξκνγέο ελφο αξραίνπ ηαθηθνχ ηειεηνπξγηθνχ
θαη αλαγλσξίδνπλ ηηο ζρέζεηο Διιάδαο-Αηγχπηνπ θαηά ηελ αξραηφηεηα
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό:
Παξέρεηαη αλαιπηηθφο νδεγφο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε κνξθή pdf.
http://www.namuseum.gr/education/schools/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%9
5%CE%A33.pdf
Άιιεο Πιεξνθνξίεο γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ κνπζείνπ
Σκήκα εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ –
εκείσζε: ια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Μνπζείνπ παξέρνληαη δσξεάλ
Σει: 210 8217717-210 8217724 /Φαμ: 210 8230800
Email: dimosiessxeseis.eam@culture.gr
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
www.teacheroz.com/egypt.htm
www.guardians.net/egypt/
(Πεξηέρνπλ πνιιέο δηεπζχλζεηο ηζηνζειίδσλ ζρεηηθέο κε ηνλ αξραίν Αηγππηηαθφ πνιηηηζκφ)
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Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: Σν κάηη αθνύεη
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, Μπζνινγία.
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄- Σ΄Γεκνηηθνχ (ΑκεΑ Κσθνχο)
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν http://www.namuseum.gr/
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα http://www.namuseum.gr/education/schools02-gr.html
ύληνκε Πεξηγξαθή:
Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν: Πξφθεηηαη γηα ην κεγαιχηεξν κνπζείν ηεο Διιάδαο θαη έλα απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα ηνπ θφζκνπ. Γηαζέηεη πινχζηεο ζπιινγέο (11.000 επξήκαηα) απφ ηηο αξρέο ηεο
πξντζηνξίαο κέρξη ηελ χζηεξε αξραηφηεηα.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα θσθνχο ''Σν
κάηη αθνχεη'' πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ηνλ Μάξηην ηνπ 1998 ζην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ
Μνπζείν ζηα πιαίζηα ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ.
Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηέο Γ΄ έσο Σ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ, πνπ κπνξνχλ λα
επηζθεθηνχλ ηηο πιινγέο ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ απφ ηελ αξρή ηνπ Οθησβξίνπ κέρξη
πξηλ απφ ηελ Μεγάιε Δβδνκάδα, θαηά πξνηεξαηφηεηα, αλάινγα κε ηελ δηδαζθαιία ηνπ βηβιίνπ ηεο
Ηζηνξίαο ζην ζρνιείν, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηελ ρξνλνινγηθή εμέιημε ηεο ειιεληθήο
ηέρλεο.
Σν πξφγξακκα δηαξθεί δπν ψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηάιεμεο δηάξθεηαο κηζήο
ψξαο κε power point, πνπ δίλεηαη ζην Ακθηζέαηξν ηνπ Μνπζείνπ.
Ζ δηάιεμε θαη ε μελάγεζε γίλνληαη κε ηελ ειιεληθή λνεκαηηθή γιψζζα ηαπηνρξφλσο κε ηνλ
πξνθνξηθφ ιφγν, πνπ ζπληεινχλ ζηελ πιήξε θαηαλφεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη:
1) Γηάιεμε γηα ηε Νενιηζηθή επνρή κε power point. Μεηά απφ απηή ηελ δηάιεμε νδεγνχληαη νη καζεηέο
ζηελ Νενιηζηθή αίζνπζα θαη ζηελ Κπθιαδηθή αίζνπζα (θνηλφ πξφγξακκα) γηα εθπαηδεπηηθή μελάγεζε
θαη ζπδήηεζε.
2) Γηάιεμε γηα ηηο αλαζθαθέο ησλ Μπθελψλ θαη ηελ βηνγξαθία ηνπ ιήκαλ θαη ηα επξήκαηα ηνπ κε
power point. Μεηά απφ απηή ηελ δηάιεμε νδεγνχληαη νη καζεηέο ζηελ Μπθελατθή αίζνπζα γηα
εθπαηδεπηηθή μελάγεζε θαη ζπδήηεζε.
3) Γηάιεμε γηα ηελ γεσινγηθή δηακφξθσζε ηνπ λεζηνχ θαη ηηο αλαζθαθέο ζην Αθξσηήξη Θήξαο κε
power point. Μεηά απφ απηή ηελ δηάιεμε νδεγνχληαη νη καζεηέο ζηελ Αίζνπζα Θήξαο γηα
εθπαηδεπηηθή μελάγεζε θαη ζπδήηεζε.
4) Δθπαηδεπηηθή μελάγεζε θαη ζπδήηεζε ζηελ Αίζνπζα Γιππηψλ θαη ησλ Αγγείσλ (θνηλφ πξφγξακκα)
Σν ζχλνιν ηεο ηάμεο ή ηεο νκάδαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 18 καζεηέο.
Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην Ακθηζέαηξν ε ζηνλ θήπν ηνπ Δζληθνχ
Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηελ Ζκέξα ησλ Αλαπήξσλ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο Πξηλ επηζθεθηείηε ην Μνπζείν, απαηηείηαη έλα κήλα λσξίηεξα ε απνζηνιή
δήισζεο ζπκκεηνρήο γηα ηνλ θαζνξηζκφ εκεξνκελίαο (κέζσ θαμ 210 8230800 ή ηειέθσλν 210
8217724 (θαζεκεξηλά εθηφο αββάηνπ θαη Κπξηαθήο). Ζ εκεξνκελία επίζθεςεο ζα θαζνξίδεηαη
χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηελ ππεχζπλε ηνπ Μνπζείνπ, αξραηνιφγν θ. Γήκεηξα Κνθθέβε-Φσηίνπ,
(θσθή θαη ε ίδηα).
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Αξραηνινγηθή ζπιινγή Κεθηζηάο
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: Σν δειθηλνκνπζείν
Θεκαηνινγία: Μπζνινγία ηέρλε (πξντζηνξία- ξσκατθνί ρξφλνη) κέζα απφ ηελ απεηθφληζε δειθηληψλ
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:http://www.yppo.gr/5/g5160.jsp
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=16811
http://www.kifissia.gr/main/content/dimos_kifisias/arch_collection.html
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Αξραηνινγηθή πιινγή Κεθηζηάο: ηε ζπιινγή εθηίζεληαη γιππηά θπξίσο
ησλ ξσκατθψλ ρξφλσλ (2ν αη.κ.Υ.), πεξίνδν θαηά ηελ νπνία έδεζε ζηελ Κεθηζηά ν Ζξψδεο Αηηηθφο.
Αλάκεζα ζε απηά κπνξεί θαλείο λα ζαπκάζεη θαζηζηή παηδηθή κνξθή, γιππηή κνξθή παηδηνχ επάλσ
ζε δειθίλη θ.ά., πξνεξρφκελα απφ Νπκθαίν. Κεληξηθή ζέζε ζηελ έθζεζε θαηαιακβάλνπλ ηα
πινχζηα επξήκαηα ηεο Κεθηζηάο. Γελ απνπζηάδνπλ φκσο θαη καξηπξίεο απφ άιινπο αξραίνπο
δήκνπο φπσο νη αξραηφηεηεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηηο αλαζθαθέο ηεο Αηηηθήο νδνχ, ζην Γήκν
Ακαξνπζίνπ (ζέζε Πέιηθα) θαη εθείλεο πνπ βξέζεθαλ θαηά κήθνο ηεο θνίηεο ηνπ ξέκαηνο Παλαγίηζαο,
ζηελ Παιιήλε. (πεξηζζφηεξα:
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Πξφθεηηαη γηα έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
πνπ ζηνρεχεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο κε ηα επξήκαηα θαη ηνλ ρψξν ηεο
Αξραηνινγηθήο πιινγήο Κεθηζηάο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε φρεκα ηνπο αξραίνπο κχζνπο επηδηψθεηαη ε
γλσξηκία ησλ παηδηψλ κε ηνλ αξραίν ειιεληθφ θφζκν θαη εηδηθφηεξα κε ηα εθζέκαηα ηεο πιινγήο. Σν
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα "Σν Γειθηλνκνπζείν" πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα γλσξίζνπλ κε
εχιεπην θαη δεκηνπξγηθφ ηξφπν ηε δηαρξνληθή παξνπζία ηνπ δειθηληνχ ζηελ αξραία ειιεληθή ηέρλε.
Σν πξφγξακκα παξνπζηάδεη ηελ απεηθφληζε δειθηληψλ ζε δηαθνξεηηθά είδε ηέρλεο, φπσο ςεθηδσηφ,
γιππηηθή, θεξακηθή θ.ιπ. Παξάιιεια αλαδεηθλχεη ηε δηαρξνληθή ζρέζε ησλ αλζξψπσλ κε ην δειθίλη
κέζα απφ ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα ηεο πιινγήο, ηα νπνία ρξνλνινγνχληαη απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο
κέρξη θαη ηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο. εκεηψλεηαη φηη ην έηνο 2007 είρε θαζηεξσζεί σο έηνο ηνπ
δειθηληνχ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο
Υξεκαηνδόηεο: Δηαηξεία Φίισλ Αξραηνινγηθήο πιινγήο Κεθηζηάο
Υώξνο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Αξραηνινγηθή πιινγή Κεθηζηάο Καζζαβέηε θαη
Γεσξγαληά Κεθηζηά
Αξκόδηεο Τπεξεζίεο ή Φνξείο: Β΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ
Τπεύζπλνο πξνγξάκκαηνο: Μαξία ηεθαλνπνχινπ, Αξραηνιφγνο Σει: +30 210 8085560 Fax: +30
210 8012116
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία
Βηβή Βαζηινπνχινπ, Έλαο βάηξαρνο μελαγφο ζηα κνπζεία. Σν Γειθηλνκνπζείν, Δηαηξεία Φίισλ
Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Κεθηζηάο, Δθδφζεηο Καζηαληψηε, Αζήλα, 2006.
Σν Γειθηλνκνπζείν, Δθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, …γηα παηδηά 7 έσο 12, Β΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη
Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ, Γεληθή Γηεχζπλζε Αξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, Τπνπξγείν
Πνιηηηζκνχ, Αζήλα, 2007.

44

Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ΣΔΠΔ
Σκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ ΤΠΠΟΣ
Θεκαηνινγία: Δπηζηήκε ηεο Ηζηνξίαο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην, ΑκεΑ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
Δθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα: http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=40255
ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο: Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη
Δπηθνηλσλίαο: http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=2588
Μνπζείν Αξραίαο Αγνξάο: http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3290
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα:
1) Αξρεία πεγέο γλψζεηο, πεγέο κλήκεο. Αλαδεηψληαο ηα ηεθκήξηα ζηελ Αξραία Αγνξά ηεο Αζήλαο
2) Ο Γεκφζηνο βίνο ηνπ Αζελαίνπ πνιίηε ηνλ 5ν αη. π.Υ.
3) Ο Κεξδψνο Δξκήο ζηελ Αγνξά ησλ Αζελψλ
4) Πξφζθιεζε ζε γεχκα ζηελ Αγνξά ησλ Αζελψλ
5) Ση ηαχηα πξνο Γηφλπζνλ;
6)Ζξηδαλφο ην πνηάκη ηεο αξραίαο πφιεο
7) Ζ βπδαληηλή Αζήλα, ην παξάδεηγκα ηεο Κακληθαξέαο.
8) Έλαο πεξίπαηνο ζηελ Μνλή Καηζαξηαλήο
ύληνκε Πεξηγξαθή
Γαλεηζηηθό Τιηθό: Παξαιακβάλεηαη απνζηέιινληαο αίηεζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο
Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο ηαρπδξνκηθά ή κε fax. Παξαρσξείηαη γηα έλα κήλα
σο δαλεηζηηθφ πιηθφ. Γηα θάζε πξφγξακκα παξέρεηαη εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ
Σίηινη Γαλεηζηηθνχ Τιηθνχ
Μηλσηθή θαη Μπθελατθή πεξίνδνο
1. Μηλσηθφο Πνιηηηζκφο (εθπ. θάθεινο). Πεξηιακβάλεη:
«Κλσζφο», έληππν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ
«Δγψ ν Ίθαξνο», έληππν γηα ην καζεηή
«Μία κηλσηθή νηθία», εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα κε έμη θαξηέιεο
Σαηλία video «Μηα κέξα κε ηνλ Μίλσα».
εηξά δηαθαλεηψλ (12). Γηαηίζεληαη θαη ζε ςεθηαθή κνξθή (CD).
πκπιεξσκαηηθφ πιηθφ:
«Λαηξεία θαη δηαβαηήξηα έζηκα ζηε κηλσηθή Κξήηε». Γηαηίζεηαη ζε ςεθηαθή κνξθή (CD) θαη
απεπζχλεηαη ζε καζεηέο Λπθείνπ.
Έληππν «Ζ Κξήηε ηαμηδεχεη….. »
Βηβιίν «θξαγίδεο θαη ζθξαγίζκαηα: κηα πξνζπάζεηα αλάγλσζεο ηνπ κηλσηθνχ θφζκνπ»
Βηβιίν «Θενί, δαίκνλεο θαη ιάηξεηο: κηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο αληίιεςεο ηνπ ζείνπ ζηε
κηλσηθή Κξήηε»
Ο θάθεινο απεπζχλεηαη ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (απφ Γ΄ Γεκνηηθνχ).
2. Μπθελατθφο Πνιηηηζκφο (εθπ. θάθεινο). Πεξηιακβάλεη:
«Ο κπθελατθφο θφζκνο», έληππν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ

45

«ηελ αθξφπνιε ησλ Μπθελψλ», έληππν γηα ην καζεηή
Δπηηξαπέδην παηρλίδη «Οη έκπνξνη ησλ Μπθελψλ»
εηξά δηαθαλεηψλ (12). Γηαηίζεληαη θαη ζε ςεθηαθή κνξθή (CD)
Σαηλία video «Οκήξνπ Ηιηάδα, απφ ην κχζν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα»
πκπιεξσκαηηθφ πιηθφ:
«Πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθφ», έληππν κε ηδέεο θαη πξνηάζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ Μπθελατθνχ
πνιηηηζκνχ ζηε ζρνιηθή ηάμε. Γηαηίζεηαη θαη ζε ςεθηαθή κνξθή (CD)
Βηβιίν «Μπθελατθφο Πνιηηηζκφο θαη Σνπηθή Ηζηνξία» γηα ηηο κπθελατθέο αξραηφηεηεο ηνπ λνκνχ
Μαγλεζίαο.
«ηα ίρλε ηνπ πνιεκηζηή», παηρλίδη παδι ζε ςεθηαθή κνξθή κε ζέκα ηε κπθελατθή παλνπιία ησλ
Γελδξψλ.
Ο θάθεινο απεπζχλεηαη ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (απφ Γ΄ Γεκνηηθνχ).
3. ηα ίρλε ηεο γξαθήο (εθπ. θάθεινο). Πεξηιακβάλεη:
Σαηλία (DVD) «ηα ίρλε ηεο γξαθήο»
Έληππν κε ηίηιν: «Ζ Γέλλεζε ηεο Γξαθήο»
Φάθειν κε θαξηέιεο δξαζηεξηνηήησλ
πκπιεξσκαηηθφ πιηθφ:
«Βηβιηνζήθεο, ηα ιηκάληα ηεο γλψζεο». Γηαηίζεηαη ζε ςεθηαθή κνξθή (CD)
Ο θάθεινο απεπζχλεηαη ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (απφ Γ΄ Γεκνηηθνχ).
Κιαζηθνί ρξφλνη
1. Σν ζέαηξν ζηελ αξραία Διιάδα (εθπ. θάθεινο). Πεξηιακβάλεη:
«Ζ πφιηο ζην ζέαηξν», έληππα γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ην καζεηή
«Αξραία Χδεία»
«Ζ Ηθηγέλεηα ζηελ Απιίδα», ζεαηξηθφ παηρλίδη
«Πνηνο ρνξεγφο ζα πάξεη ην βξαβείν;», επηηξαπέδην παηρλίδη
«Ήρνο ζεάηξνπ», CD θαη ζπλνδεπηηθφ πιηθφ
«Μηα ζεαηξηθή παξάζηαζε», ραξηνθνπηηθή
πκπιεξσκαηηθφ πιηθφ:
Δθπαηδεπηηθφ έληππν «Αγαζή Έξηο, Θεαηξηθνί θαη Μνπζηθνί αγψλεο ζηελ Αζήλα ησλ θιαζηθψλ
ρξφλσλ»
Ο θάθεινο απεπζχλεηαη ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (απφ Γ΄ Γεκνηηθνχ).
«Παίδνληαο ζην αξραίν ζέαηξν»: αθήγεζε κε ζέκα ηε γηνξηή ησλ Μεγάισλ Γηνλπζίσλ, πξφηαζε
πεξηήγεζεο ζην αξραίν ζέαηξν ηνπ Γηνλχζνπ Διεπζεξέσο. Γηαηίζεηαη ζε ςεθηαθή κνξθή (CD) θαη
απεπζχλεηαη ζε καζεηέο πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο.
2. Σν ζέαηξν ζηελ αξραία Διιάδα-Κσκσδία (εθπ. θάθεινο). Πεξηιακβάλεη:
«Οξληζντζηνξίεο» έληππν γηα ην καζεηή
«Νεθεινθνθθπγία» έληππν γηα ην καζεηή
«Θεαηξηθνί Πεξίπαηνη» έληππν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ην καζεηή
«Με νδεγφ ηα πνπιηά» έληππν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ην καζεηή
«Ζ Κσκσδία ζην αξραίν ζέαηξν» έληππν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ
Ο θάθεινο απεπζχλεηαη ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (απφ Γ΄ Γεκνηηθνχ).
3. Αγψλ: Σν πλεχκα ηεο άκηιιαο ζηελ αξραία Διιάδα (εθπ. θάθεινο). Πεξηιακβάλεη:
Μηθξφ νδεγφ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ
Έληππα γηα καζεηέο 7-11 θαη 12-15 εηψλ
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Δπηηξαπέδην παηρλίδη «Πνηνο ζα είλαη ν ληθεηήο ζηνπο αγψλεο ησλ Μεγάισλ Παλαζελαίσλ;»
Αθίζα ηεο έθζεζεο.
Ο θάθεινο απεπζχλεηαη ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
4. Αξραία Αγνξά ησλ Αζελψλ (εθπ. θάθεινο). Πεξηιακβάλεη:
Έληππα γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ην καζεηή κε ηίηιν « Ζνξνο εηκί ηεο Αγνξάο»
Καξηέια κε ην παηρλίδη ησλ δέθα θπιψλ
Καξηέια κε αεξνθσηνγξαθία ηνπ Ηζηνξηθνχ Κέληξνπ ηεο Αζήλαο
Σαηλία video κε ηίηιν «Οξνο εηκί ηεο Αγνξάο»
πκπιεξσκαηηθφ πιηθφ:
Έληππν «Αζελαίσλ Πνιηηεία». O δεκφζηνο βίνο ζηελ Αζήλα ησλ θιαζηθψλ ρξφλσλ θαη ε Αγνξά σο
πνιηηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη νηθνλνκηθφ θέληξν ηεο πφιεο-θξάηνπο ησλ Αζελψλ. Απεπζχλεηαη ζηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Γηαηίζεηαη ζε ςεθηαθή κνξθή (CD).
Έληππν «Ο Κεξδψνο Δξκήο ζηελ Αγνξά ησλ Αζελψλ». Ζ Αγνξά σο νηθνλνκηθφ θαη εκπνξηθφ θέληξν
ηεο πφιεο θξάηνπο ηεο Αζήλαο.
Έληππν «Πξφζθιεζε ζε γεχκα ζηελ Αγνξά ησλ Αζελψλ». Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ Αζελαίσλ
ζηνλ 5ν αη. π.Υ.
Ο θάθεινο απεπζχλεηαη ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (απφ Γ΄ Γεκνηηθνχ).
5. Δπίζθεςηο εηο ην άζηπ. (εθπ. βηβιίν). Ο δεκφζηνο θαη ηδησηηθφο βίνο ζηελ Αζήλα ησλ θιαζηθψλ
ρξφλσλ. Απεπζχλεηαη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (απφ Γ΄ Γεκνηηθνχ).
6. Κσο: Αζθιεπηείν (εθπ. θάθεινο). Πεξηιακβάλεη:
«Δπίζθεςηο εηο ηνλ Αζθιεπηφλ», έληππν γηα ην καζεηή
«Κσο. Δο ην Ηεξφλ ηνπ Αζθιαπηνχ», έληππν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ
Σαηλία (video) κε ηίηιν «Δπίζθεςηο εηο ηνλ Αζθιεπηφλ»
Ο θάθεινο απεπζχλεηαη ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (απφ Γ΄ Γεκνηηθνχ)
7. Μνπζψλ Γψξα: Ζ κνπζηθή θαη ν ρνξφο ζηελ αξραία Διιάδα (εθπ.θάθεινο). Πεξηιακβάλεη:
Έληππα (γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ην καζεηή) γηα ην ρνξφ ζηελ αξραηφηεηα
Έληππα (γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ην καζεηή) γηα ηε κνπζηθή ζηελ αξραηφηεηα
Υαξηνθνπηηθή
Αθίζα ηεο έθζεζεο
πκπιεξσκαηηθφ πιηθφ:
«Δπίζθεςε ζην Γηνλπζηαθφ ζέαηξν, ην Χδείν ηνπ Πεξηθιή, ην Χδείν ηνπ Ζξψδε ηνπ Αηηηθνχ θαη ην
Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν». Γηαηίζεηαη ζε έληππε θαη ςεθηαθή κνξθή (CD).
Ο θάθεινο απεπζχλεηαη ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (απφ Γ΄ Γεκνηηθνχ).
«Δηθφλεο κνπζηθήο»: πξφηαζε επίζθεςεο ζην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν κε ζέκα ηα αξραία
ειιεληθά κνπζηθά φξγαλα. Γηαηίζεηαη ζε ςεθηαθή κνξθή (CD) θαη απεπζχλεηαη ζε καζεηέο
πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο.
8. ην ιηκάλη ηεο Μεζνγαίαο (εθπ. βηβιίν). Ζ λαπζηπινΐα θαη ην λαπηηθφ εκπφξην ζηελ Αζήλα ησλ
θιαζηθψλ ρξφλσλ.
Απεπζχλεηαη ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (απφ Γ΄ Γεκνηηθνχ).
9. Πξφζθιεζε ζε γεχκα ζηελ Αγνξά ησλ Αζελψλ (εθπ. έληππν). Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ζηελ
Αζήλα ησλ θιαζηθψλ ρξφλσλ. Απεπζχλεηαη ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (απφ Γ΄
Γεκνηηθνχ).
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Βπδαληηλνί ρξφλνη
1. Αλαθαιχπηνληαο ηελ ηζηνξία κέζα απφ ηηο πεγέο… κε αθνξκή έλα κλεκείν θαη έλα ραξηνλφκηζκα.
Πεξηιακβάλεη:
Σεηξάπηπρν κε ελεκεξσηηθφ πιηθφ
Καξηέιεο δξαζηεξηνηήησλ
Με αθνξκή ην βπδαληηλφ λαφ ηεο Καπληθαξέαο θαη έλα θαηνρηθφ ραξηνλφκηζκα κε ηελ απεηθφληζε ηνπ
ίδηνπ κλεκείνπ, ν εθπαηδεπηηθφο θάθεινο αλαδεηθλχεη ηελ αμία ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ κε ηελ
παξάιιειε κειέηε θαη δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ κλεκείσλ θαη ησλ αξρείσλ. Ο εθπαηδεπηηθφο
θάθεινο εθδφζεθε απφ ην Ηζηνξηθφ Αξρείν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα
Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο θαη απεπζχλεηαη ζηελ πξσηνβάζκηα θαη
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (απφ Δ΄ Γεκνηηθνχ).
2. Καπληθαξέα, έλα κλεκείν ζην θέληξν ηεο αγνξάο (εθπ. βηβιίν). Γλσξηκία κε ηελ Αζήλα ησλ
κεζνβπδαληηλψλ ρξφλσλ. Απεπζχλεηαη ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (απφ Δ΄
Γεκνηηθνχ).
3. Έλαο πεξίπαηνο ζηελ Μνλή Καηζαξηαλήο (εθπ. θάθεινο), Πεξηιακβάλεη:
Έλαο πεξίπαηνο ζηελ Μνλή Καηζαξηαλήο, έληππν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ
θνπγάηνο, ν άζπξνο γάηνο ηεο Μνλήο Καηζαξηαλήο, έληππν γηα ηνλ καζεηή
Πνχ θξχβεηαη ν γάηνο θνπγάηνο; Δπηηξαπέδην παηρλίδη κε ζπλνδεπηηθέο θάξηεο
πκπιεξσκαηηθφ πιηθφ:
ηε βπδαληηλή επνρή. Γηαηίζεηαη ζε ςεθηαθή κνξθή (CD)
Ο θάθεινο απεπζχλεηαη ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (απφ Δ΄ Γεκνηηθνχ).
Με ηε καηηά ηνπ 20νχ αηψλα. Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά θαη Νεφηεξε Καιιηηερληθή Γεκηνπξγία
1. Νανί ζην ζρήκα η’ νπξαλνχ (εθπ. βηβιίν θαη κνπζεηνζθεπή).
Σν βηβιίν απνηειεί κηα εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Άμηνλ Δζηί ηνπ Οδπζζέα Διχηε κέζα απφ ηελ
εκπεηξία ησλ κλεκείσλ θαη αληίζηξνθα. Απεπζχλεηαη ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε (απφ Δ΄ Γεκνηηθνχ).
Με βάζε ην πιηθφ ηνπ βηβιίνπ ζρεδηάζηεθε κνπζεηνζθεπή κε ηίηιν Νανί ζην ζρήκα η’νπξαλνχ.
Πξφθεηηαη γηα κηα κηθξή θνξεηή έθζεζε πνπ παξαδίδεηαη γηα έλαλ κήλα θαη πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά
γηα ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο (φρη ζρνιηθή ηάμε).
Πεξηιακβάλεη 8 αλαξηψκελα παλφ (0,90 Υ 1,80 κ.), θαζψο θαη πιηθφ γηα κηα ζεηξά απφ εξγαζηήξηα
δξαζηεξηνηήησλ. Ζ κεηαθνξά ηεο απφ θαη πξνο ην Σκήκα γίλεηαη κε επζχλε ησλ ζρνιείσλ.
Απεπζχλεηαη ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (απφ Δ΄ Γεκνηηθνχ).
2. Ο Γηάλλεο Μφξαιεο θαη ηα επηηχκβηα αλάγιπθα ηνπ Κεξακεηθνχ – Μηα ζπλνκηιία (θπιιάδην).
Μία πξνζέγγηζε ζηηο επηηχκβηεο ζηήιεο ηνπ Κεξακεηθνχ σο πεγή έκπλεπζεο ηνπ δσγξάθνπ Γηάλλε
Μφξαιε. Απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο.
Πεξηβάιινλ θαη Πνιηηηζκφο
1. Ζξηδαλφο, ην πνηάκη ηεο αξραίαο πφιεο (εθπ. βηβιίν): Έλα ηζηνξηθφ, βνηαλνινγηθφ, δσνινγηθφ
νδνηπνξηθφ ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ Κεξακεηθνχ κε αθνξκή ηνλ πνηακφ Ζξηδαλφ. Απεπζχλεηαη ζε
εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
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2. Ζ Αηηηθή ησλ Τδάησλ (εθπ. έληππν-ράξηεο): Έλαο πεξίπαηνο ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο ζηα
ίρλε ηνπ ρακέλνπ Ζξηδαλνχ. Απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο.
3. Πεξηβάιινλ θαη Πνιηηηζκφο 2008: Σν Γέληξν ηεο Εσήο ζε ηέζζεξηο επνρέο. Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ
εθδφζεθε ζην πιαίζην ηεο νκφηηηιεο παλειιήληαο εθζηξαηείαο ηνπ ΤΠ.ΠΟ. θαη απεπζχλεηαη ζε
ελήιηθεο. Πεξηιακβάλεη:
α) Σν δέληξν ηεο δσήο ζε ηέζζεξηο επνρέο (θπιιάδην). Μηα πξνζέγγηζε ηνπ «δέληξνπ» θαη ησλ
ζπκβνιηζκψλ πνπ ηνπ απνδφζεθαλ δηαρξνληθά.
β) Σν δέληξν ηεο δσήο ζε ηέζζεξηο επνρέο (ιεχθσκα).Ζ έθδνζε πεξηιακβάλεη ηηο δξάζεηο φισλ ησλ
θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εθδειψζεηο «Πεξηβάιινλ θαη Πνιηηηζκφο» θαηά ηα έηε 2008-09 θαη
δηαξζξψλεηαη αλά ζεκαηηθέο ελφηεηεο.
γ) Αλαδεηψληαο ην Γέληξν ηεο Εσήο ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ Οιπκπηείνπ-ηχινη ηνπ Οιπκπίνπ
Γηφο (θπιιάδην).
Ο αξραηνινγηθφο ρψξνο ηνπ Οιπκπηείνπ θαη ην ηνπίν ηνπ Ηιηζζνχ.
Σν πιηθφ ζρεδηάζηεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ.
δ) Αλαδεηψληαο ην Γέληξν ηεο Εσήο ζ’ έλα βπδαληηλφ κλεκείν ηεο Αζήλαο (θπιιάδην).
Ο γιππηφο δηάθνζκνο ηνπ βπδαληηλνχ λανχ ηεο Παλαγίαο Γνξγνεπεθφνπ ζηελ Αζήλα θαη νη
ζπκβνιηζκνί ηνπ.
Σν πιηθφ ζρεδηάζηεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηε 1ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ.
Δηδηθέο ζεκαηηθέο
1. Αξρεία: πεγέο γλψζεο, πεγέο κλήκεο (εθπ. θάθεινο)
Ο εθπαηδεπηηθφο θάθεινο πεξηέρεη 12 έληππα φπνπ παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ε έλλνηα ηνπ αξρείνπ,
ε ζπγθξφηεζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ αξρείσλ ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο
πεξηφδνπο: ζηνπο αξραίνπο θαη βπδαληηλνχο ρξφλνπο, ζηελ πεξίνδν ηεο ελεηνθξαηίαο θαη ηεο
νζσκαληθήο θπξηαξρίαο θαη ζηε ζχγρξνλε επνρή. Σα έληππα ζπκπιεξψλνληαη κε πιηθφ ζε ςεθηαθή
κνξθή (CD) κε πξνηάζεηο γηα δξαζηεξηφηεηεο θαη επηζθέςεηο ζε κνπζεία. Ο θάθεινο δηαηίζεηαη σο
δαλεηζηηθφ πιηθφ απφ ην Ηζηνξηθφ Αξρείν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο (Μέγαξν Γηνκήδε, 3εο επηεκβξίνπ
146 Αζήλα, ηει.: 210 8807799, fax: 210 8807787, ππεχζπλε επηθνηλσλίαο θα Μ. Λεκπέζε).
Απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
2. Ο Πνιηηηζκφο σο κέζνλ θνηλσληθήο έληαμεο, κηα δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε (εθπ. θάθεινο):
Κχθινο εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα νκάδεο αηφκσλ πνπ βηψλνπλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ.
Πεξηιακβάλεη δχν έληππα κε ηίηιν:
«Ο Πνιηηηζκφο σο κέζνλ θνηλσληθήο έληαμεο, κηα δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε» (α΄ θαη β΄ ηεχρνο) θαη
ηελ νκφηηηιε ηαηλία (dvd).
3. Δζληθφ ρέδην Γξάζεο ΤΠΠΟ, Δπξσπατθφ Έηνο ΑκεΑ 2003: Οδεγφο εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ ησλ
θνξέσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ γηα ΑκεΑ.

Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε ςεθηαθή κνξθή
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1. Αξραίσλ θαη Βπδαληηλψλ γεχζεηο: Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ κε ζέκα ηε δηαηξνθή θαηά ηελ Δπνρή ηνπ
Υαιθνχ, ηνπο θιαζηθνχο θαη ηνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο. Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο πξνζρνιηθήο,
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
2. Έλαο πεξίπαηνο ζην Νπκθαίν ηεο Μίεδαο:
Πξνεηνηκαζία επίζθεςεο ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν Νπκθαίνπ Μίεδαο - ρνιή Αξηζηνηέινπο, ζην
πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο πξνζρνιηθήο, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο.
Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζρεδηάζηεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΗΕ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ
Αξραηνηήησλ θαη ην Γήκν Νάνπζαο Ζκαζίαο. Απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη πεξηιακβάλεη
πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο καζεηέο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ επίζθεςε ηεο ηάμεο
ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ Νπκθαίνπ ηεο Μίεδαο Ζκαζίαο.
Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε ςεθηαθή κνξθή
γηα καζεηέο πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο
1. Αξραηνινγία, έλα θιεηδί γηα ηελ πχιε ηνπ ρξφλνπ: ζεηξά δηαθαλεηψλ θαη πξνηάζεηο δξαζηεξηνηήησλ
γηα κηα πξψηε γλσξηκία κε ηελ επηζηήκε ηεο αξραηνινγίαο θαη ηηο κεζφδνπο ησλ αλαζθαθψλ.
2. Οη πέηξεο πάλε ζηνλ Παξάδεηζν: ζεαηξηθφ παηρλίδη κε ζέκα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε
αξραηνηήησλ.
3. Παίδνληαο ζην αξραίν ζέαηξν: αθήγεζε κε ζέκα ηε γηνξηή ησλ Μεγάισλ Γηνλπζίσλ, πξφηαζε
πεξηήγεζεο ζην αξραίν ζέαηξν ηνπ Γηνλχζνπ Διεπζεξέσο. πλδπάδεηαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
θαθέινπο «Σν ζέαηξν ζηελ αξραία Διιάδα» θαη «Σν ζέαηξν ζηελ αξραία Διιάδα-Κσκσδία».
4. Δηθφλεο κνπζηθήο: πξφηαζε επίζθεςεο ζην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν κε ζέκα ηα αξραία
ειιεληθά κνπζηθά φξγαλα. πλδπάδεηαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θάθειν «Μνπζψλ Γψξα: Ζ κνπζηθή θαη
ν ρνξφο ζηελ αξραία Διιάδα».
5. Αξραίσλ θαη Βπδαληηλψλ γεχζεηο: κηα ζεηξά απφ αθεγήζεηο θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε
ζέκα ηε δηαηξνθή.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Μνπζείν Αγνξάο Αζελψλ:
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξφζβαζε ζην Μνπζείν Αγνξάο Αζελψλ:
http://odysseus.culture.gr/h/1/gh155.jsp?obj_id=3290
Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο:
Σαρ. Γηεχζπλζε: Πξπηαλείνπ 9, Πιάθα, Αζήλα 105 56, Σειέθσλν 210 32 51 787, fax 210 33 10 474,
Hιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: tepe.dmeep@culture.gr
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία
Καηάινγνο εθδφζεσλ ηνπ ΤΜΑ ΤΠΠΟΣ http://www/ysma.gr
Αθξφπνιε θαη Δθπαίδεπζε (ζε pdf)
Πάκε ζηελ Αθξφπνιε: Έληππν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη Έληππν γηα ην καζεηή (ζε pdf)
Πάκε ζηνλ Πεξίπαην ηεο Αθξφπνιεο : Έληππν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη Έληππν γηα ην καζεηή (ζε pdf)
Μηα κέξα ζηελ Αθξφπνιε κε ηα θείκελα ηνπ Πινπηάξρνπ θαη ηνπ Παπζαλία: : Έληππν γηα ηνλ
εθπαηδεπηηθφ θαη Έληππν γηα ην καζεηή (ζε pdf)
: Έληππν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη Έληππν γηα ην καζεηή (ζε pdf)
Μηα κέξα ζηελ Αθξφπνιε αλαδεηψληαο ηε ζεά Αζελά (ζε pdf)
28ε Δθαηνκβαηψλνο. Μηα κέξα κε ηε Εσνθφξν ηνπ Παξζελψλα (ζε pdf)
Οη ζενί ηνπ Οιχκπνπ ζηε Εσθφξν ηνπ Παξζελψλα (ζε pdf)
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Φσηνγξαθηθή αλαζχλζεζε ηεο δσθφξνπ ηνπ Παξζελψλα ζε θιίκαθα 1:20
To παηρλίδη αλαζχλζεζεο ηεο δσθφξνπ ηνπ Παξζελψλα
ΣΧΝ ΑΘΖΝΖΘΔΝ ΑΘΛΧΝ (ζε pdf)
Πεξίπαηνη ζηνλ Παξζελψλα
Έλαο Αξραίνο Ναφο
Σν Γσδεθάζεν (ζε pdf)
O Μνξνδίλη, νη Βελεηνί θαη ε Αθξφπνιε
Σα γιππηά ηνπ Παξζελψλα (ζε pdf)
Αθξφπνιε θαη Δθπαίδεπζε
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Αξραηνινγηθόο ρώξνο θαη Μνπζείν Κεξακεηθνύ
Σκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ ΤΠΠΟΣ
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: Ζξηδαλόο, ην πνηάκη ηεο αξραίαο πόιεο
Θεκαηνινγία: Μπζνινγία, πνιενδνκία - νξγάλσζε πφιεο/ ηζηνξηθφ, βνηαλνινγηθφ, δσνινγηθφ
νδνηπνξηθφ ζηνλ Κεξακεηθφ.
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην, ΑκεΑ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
http://www.yppo.gr/5/g5160.jsp
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=233
ύληνκε Πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο όπσο παξνπζηάδεηαη ζην ζρεηηθό site: Θέκα ηνπ
πξνγξάκκαηνο (1996) είλαη ην χδσξ σο ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο ηνπ
άζηεσο θαη ε ζρέζε ησλ αξραίσλ Αζελαίσλ κε ηνλ Ζξηδαλφ φπσο δηαθαίλεηαη κέζα απφ ηε κπζνινγία
θαη ηε ιαηξεία. Οη καζεηέο θάλνπλ κηα ζχληνκε πεξηήγεζε ζηνλ ρψξν ηνπ Κεξακεηθνχ, ζην Πνκπείν,
ην Γίππιν θαη ζηηο φρζεο ηνπ Ζξηδαλνχ. Ζ δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνηείλεηαη σο θαηαθιείδα ζηνπο
λεαξνχο επηζθέπηεο είλαη έλα εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη πνπ παίδεηαη κε πηφληα θαη θάξηεο εληνιψλ θαη
εξσηήζεσλ.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Δθπαηδεπηηθφ παηρλίδη θαη βηβιία ηεο ελδεηθηηθήο βηβιηνγξαθίαο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο Σει. 210 3251787
Γηεχζπλζε: Πξπηαλείνπ 9, 105 56 Αζήλα Σειέθσλν: +30 210 3310474, +30 210 3251787 Φαμ: +30
210 3251787 Email: tepe.dmeep@culture.gr
Υώξνο πινπνίεζεο: Κεξακηθόο, Πνκπείν, Γίππιν
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
«Ζ Αηηηθή ησλ Τδάησλ» ελεκεξσηηθφ έληππν – ράξηεο: Έλαο πεξίπαηνο ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο
Αζήλαο ζηα ίρλε ηνπ ρακέλνπ Ζξηδαλνχ, ΔΤΓΑΠ, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, 2000.
«Ζξηδαλφο, ην πνηάκη ηεο αξραίαο πφιεο». Έλα ηζηνξηθφ, βνηαλνινγηθφ, δσνινγηθφ νδνηπνξηθφ ζηνλ
αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ Κεξακεηθνχ κε αθνξκή ηνλ πνηακφ Ζξηδαλφ, Σακείν Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ
θαη Απαιινηξηψζεσλ, 2000.
Γεο αθφκε ζε κνξθή pdf Δπηζηεκνληθή Βηβιηνγξαθία ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ
θαη Δπηθνηλσλίαο http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=233
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Αξραία Αγνξά Αζελώλ
Σκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ ΤΠΠΟΣ
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Ο δεκόζηνο βίνο ηνπ Αζελαίνπ πνιίηε θαηά ηνλ 5ν αη. π.ρ.
Θεκαηνινγία: Πνιηηεχκαηα θαη δηνίθεζε-δεκνθξαηία- αζελατθή δεκνθξαηία 5νο αη.
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γπκλάζην, Λχθεην, ΑκεΑ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=229
Ο Γεκόζηνο βίνο ηνπ Αζελαίνπ πνιίηε ηνλ 5ν αη. π.Φ. , (1990),( 2010-2011)
(Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θπξίσο)
ύληνκε Πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο
Σν πξφγξακκα πξνζεγγίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο ηνπ 5νπ αηψλα π.Υ.
κε έκθαζε ζην ξφιν ηεο Αγνξάο σο δηνηθεηηθνχ θαη πνιηηηθνχ θέληξνπ ησλ Αζελψλ.
Αξραία Αγνξά ησλ Αζελώλ: Ζ αξραία αγνξά ηεο Αζήλαο είλαη ν αλνηθηφο ρψξνο πνπ βξίζθεηαη
εγγχηαηα θαη βνξεηνδπηηθά ηεο Αθξφπνιεο ηελ αξραηφηεηα απνηεινχζε δηνηθεηηθφ, θηινζνθηθφ,
εθπαηδεπηηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ θαη θπξίσο ην νηθνλνκηθφ θέληξν ηεο πφιεο. Σν Μνπζείν ηεο
Αξραίαο Αγνξάο ησλ Αζελψλ ζηεγάδεηαη ζην αλαζηεισκέλν θηήξην ηεο ηνάο ηνπ Αηηάινπ (2 νο αη.
π.ρ). Σα επξήκαηα ηνπ κνπζείνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ηνπο Πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο λενιηζηθνχο
ρξφλνπο κέρξη ηε κεηαβπδαληηλή επνρή θαη ηελ επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο.
Γαλεηζηηθό Τιηθό: εθπαηδεπηηθόο θάθεινο 1999
Τιηθφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Ο δεκόζηνο θαη ηδηωηηθόο βίνο ζηελ Αζήλα ηωλ θιαζηθώλ ρξόλωλ κε
παξφκνην πεξηερφκελν είλαη δπλαηφλ λα δαλεηζηεί.
Παξαιακβάλεηαη απνζηέιινληαο αίηεζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθψλ
Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο ηαρπδξνκηθά ή κε fax. Παξαρσξείηαη γηα έλα κήλα σο δαλεηζηηθφ
πιηθφ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Μνπζείν Αγνξάο Αζελψλ:
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξφζβαζε ζην Μνπζείν Αγνξάο Αζελψλ:
http://odysseus.culture.gr/h/1/gh155.jsp?obj_id=3290
Σκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο:
Σαρ. Γηεχζπλζε: Πξπηαλείνπ 9, Πιάθα, Αζήλα 105 56, Σειέθσλν 210 32 51 787, fax 210 33 10 474,
Hιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: tepe.dmeep@culture.gr
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία
Δθπαηδεπηηθφο θάθεινο «Αξραία Αγνξά ησλ Αζελψλ». Πεξηιακβάλεη έληππα γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη
ην καζεηή, παηρλίδη ησλ δέθα θπιψλ, θαξηέια κε αεξνθσηνγξαθία ηνπ Ηζηνξηθνχ Κέληξνπ ηεο
Αζήλαο, ηαηλία video κε ηίηιν «ξνο εηκί ηεο Αγνξάο» θαη ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ, Τπνπξγείν
Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, 1999.
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Αξραία Αγνξά Αζελώλ
Σκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ ΤΠΠΟΣ
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Ο Κεξδώνο Δξκήο ζηελ Αγνξά ησλ Αζελώλ
Θεκαηνινγία: Δκπφξην θαη νηθνλνκία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ, ΑκεΑ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=229
Αξραία Αγνξά ησλ Αζελώλ: Ζ αξραία αγνξά ηεο Αζήλαο είλαη ν αλνηθηφο ρψξνο πνπ βξίζθεηαη
εγγχηαηα θαη βνξεηνδπηηθά ηεο Αθξφπνιεο ηελ αξραηφηεηα απνηεινχζε δηνηθεηηθφ, θηινζνθηθφ,
εθπαηδεπηηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ θαη θπξίσο ην νηθνλνκηθφ θέληξν ηεο πφιεο. Σν Μνπζείν ηεο
Αξραίαο Αγνξάο ησλ Αζελψλ ζηεγάδεηαη ζην αλαζηεισκέλν θηήξην ηεο ηνάο ηνπ Αηηάινπ (2 νο αη.
π.ρ). Σα επξήκαηα ηνπ κνπζείνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ηνπο Πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο λενιηζηθνχο
ρξφλνπο κέρξη ηε κεηαβπδαληηλή επνρή θαη ηελ επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο.
ύληνκε πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο: Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζρεδηάζηεθε κε αθνξκή ηηο
εθδειψζεηο γηα ηηο Δπξσπατθέο Ζκέξεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο. Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Αξραία Αγνξά Αζελψλ θαη ζην Μνπζείν ηεο
ηνάο Αηηάινπ. Θέκα ηνπ ε αζελατθή νηθνλνκία θαηά ηελ θιαζηθή πεξίνδν θαη ε ιεηηνπξγία ηεο
Αγνξάο σο εκπνξηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ θέληξνπ ηεο πφιεο θξάηνπο ησλ Αζελψλ.
Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζην αηηηθφ λφκηζκα θαη ζηελ
πξψηε πξνζπάζεηα λνκηζκαηηθήο ελνπνίεζεο πνπ έγηλε ηνλ 5ν αη. π.Υ. ζην πιαίζην ηεο Α΄ Αζελατθήο
πκκαρίαο. ην εξγαζηήξην δξαζηεξηνηήησλ νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα δήζνπλ «κηα κέξα ζηελ
Αγνξά ησλ Αζελψλ» ζπκκεηέρνληαο ζε έλα παηρλίδη βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Μνπζείν Αγνξάο Αζελψλ:
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξφζβαζε ζην Μνπζείν Αγνξάο Αζελψλ:
http://odysseus.culture.gr/h/1/gh155.jsp?obj_id=3290
Μνπζείν ηνάο Αηηάινπ
Σκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο:
Σαρ. Γηεχζπλζε: Πξπηαλείνπ 9, Πιάθα, Αζήλα 105 56, Σειέθσλν 210 32 51 787, fax 210 33 10 474,
Hιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: tepe.dmeep@culture.gr
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία
«Ο Κεξδψνο Δξκήο ζηελ Αγνξά ησλ Αζελψλ», ΤΠΠΟ Σκήκα Δθπ. Πξνγ, 2001.
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Αξραία Αγνξά Αζελώλ
Σκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ ΤΠΠΟΣ
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: Πξόζθιεζε ζε γεύκα ζηελ Αγνξά ησλ Αζελώλ
Θεκαηνινγία: Κιαζζηθή Αξραηφηεηα - δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο Αζελαίσλ
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην, ΑκεΑ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=229
ύληνκε Πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο: Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα «Πξφζθιεζε ζε γεχκα ζηελ
Αγνξά ησλ Αζελψλ» δηαπξαγκαηεχεηαη ηε δηαηξνθή θαη ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ Αζελαίσλ ηνπ
5νπ αηψλα π.Υ. κε έκθαζε ζηα δεκφζηα γεχκαηα θαη ηηο ηειεηνπξγηθέο ζπλεζηηάζεηο. Eζηηάδεη ζην
θηήξην ηεο Θφινπ ζηελ Αξραία Αγνξά ησλ Αζελψλ, φπνπ ζηηίδνληαλ κε θξαηηθά έμνδα νη πξπηάλεηο
πνπ θπβεξλνχζαλ θάζε 36 κέξεο ηελ πφιε-θξάηνο ησλ Αζελψλ.
Αξραία Αγνξά ησλ Αζελώλ: Ζ αξραία αγνξά ηεο Αζήλαο είλαη ν αλνηθηφο ρψξνο πνπ βξίζθεηαη
εγγχηαηα θαη βνξεηνδπηηθά ηεο Αθξφπνιεο ηελ αξραηφηεηα απνηεινχζε δηνηθεηηθφ, θηινζνθηθφ,
εθπαηδεπηηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ θαη θπξίσο ην νηθνλνκηθφ θέληξν ηεο πφιεο. Σν Μνπζείν ηεο
Αξραίαο Αγνξάο ησλ Αζελψλ ζηεγάδεηαη ζην αλαζηεισκέλν θηήξην ηεο ηνάο ηνπ Αηηάινπ (2 νο αη.
π.ρ). Σα επξήκαηα ηνπ κνπζείνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ηνπο Πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο λενιηζηθνχο
ρξφλνπο κέρξη ηε κεηαβπδαληηλή επνρή θαη ηελ επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο.
Γαλεηζηηθό Τιηθό:
Έληππν «Πξφζθιεζε ζε γεχκα ζηελ Αγνξά ησλ Αζελψλ».
Σα ζρνιεία κπνξνχλ λα ην παξαιακβάλνπλ απνζηέιινληαο αίηεζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο
ηαρπδξνκηθά ή κε fax. Παξαρσξείηαη γηα έλα κήλα σο δαλεηζηηθφ πιηθφ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Μνπζείν Αγνξάο Αζελψλ- Μνπζείν ηνάο Αηηάινπ
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξφζβαζε ζην Μνπζείν Αγνξάο Αζελψλ:
http://odysseus.culture.gr/h/1/gh155.jsp?obj_id=3290
Σν Πξφγξακκα πινπνηείηαη ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο Αξραίαο Αγνξάο ησλ Αζελψλ θαη ζην
Μνπζείν ηεο ηνάο ηνπ Αηηάινπ.
Σκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο:
Σαρ. Γηεχζπλζε: Πξπηαλείνπ 9, Πιάθα, Αζήλα 105 56, Σειέθσλν 210 32 51 787, fax 210 33 10 474,
Hιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: tepe.dmeep@culture.gr
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Αξραία Αγνξά Αζελώλ
Σκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ ΤΠΠΟΣ
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: Αξρεία, πεγέο γλώζεο πεγέο κλήκεο. Αλαδεηώληαο ηα
ηεθκήξηα ζηελ Αγνξά ηεο Αξραίαο Αζήλαο
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία θιαζζηθή αξραηφηεηα, αξρεία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γπκλάζην, Λχθεην, ΑκεΑ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=229
ύληνκε Πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο: Σν πξφγξακκα έρεη σο ζέκα ηα αξρεία ηεο Αζελατθήο πνιηηείαο
θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζην ρψξν ηεο Αγνξάο. Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
Γαλεηζηηθό Τιηθό: Ο εθπαηδεπηηθφο θάθεινο πεξηέρεη 12 έληππα φπνπ παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ε
έλλνηα ηνπ αξρείνπ, ε ζπγθξφηεζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ αξρείσλ ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ ζε
δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο: ζηνπο αξραίνπο θαη βπδαληηλνχο ρξφλνπο, ζηελ πεξίνδν ηεο
ελεηνθξαηίαο θαη ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο θαη ζηε ζχγρξνλε επνρή. Σα έληππα ζπκπιεξψλνληαη κε
πιηθφ ζε ςεθηαθή κνξθή (CD) κε πξνηάζεηο γηα δξαζηεξηφηεηεο θαη επηζθέςεηο ζε κνπζεία. Ο
θάθεινο δηαηίζεηαη σο δαλεηζηηθφ πιηθφ απφ ην Ηζηνξηθφ Αξρείν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο (Μέγαξν
Γηνκήδε, 3εο επηεκβξίνπ 146 Αζήλα, ηει.: 210 8807799, fax: 210 8807787, ππεχζπλε επηθνηλσλίαο
θα Μ. Λεκπέζε).
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο:
Σαρ. Γηεχζπλζε: Πξπηαλείνπ 9, Πιάθα, Αζήλα 105 56, Σειέθσλν 210 32 51 787, fax 210 33 10 474,
Hιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: tepe.dmeep@culture.gr
Ηζηνξηθφ Αξρείν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο (Μέγαξν Γηνκήδε, 3εο επηεκβξίνπ 146 Αζήλα, ηει.: 210
8807799, fax: 210 8807787, ππεχζπλε επηθνηλσλίαο θα Μ. Λεκπέζε).
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Αξραία Αγνξά Αζελώλ
Σκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ ΤΠΠΟΣ
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Ση ηαύηα πξνο Γηόλπζνλ; (1997), 2010-2011
Θεκαηνινγία: Μπζνινγία- ζέαηξν
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην (πξνζαξκνζκέλν θαηά βαζκίδα), ΑκεΑ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=229
ύληνκε Πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο:
Σν πξφγξακκα έρεη σο ζέκα ηε γέλλεζε θαη ηελ εμέιημε ηνπ ζεάηξνπ ζηελ Αζήλα ηνπ 5νπ θαη ηνπ 4νπ
αη. π.Υ. σο κηα πηπρή ηνπ αζελατθνχ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, σο κηα κνξθή ηαπηφηεηαο ηεο
πφιεο-θξάηνπο, ε νπνία ζέζπηζε ηνπο ζεαηξηθνχο αγψλεο σο χςηζηε θαιιηηερληθή θαηαμίσζε κε ηε
ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ αζελαίσλ πνιηηψλ κεηακνξθψλνληαο ην δξάκα ζε πνιηηηθφ βήκα,
αληίζηνηρν κε απηφ ηεο Δθθιεζίαο ηνπ Γήκνπ. Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη ζηνπο ρψξνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο
αξραηνινγηθήο έθζεζεο «Ση ηαχηα πξνο Γηφλπζνλ;», ζηελ νδφ Πξπηαλείνπ 9 ζηελ Πιάθα θαη ζηνλ
αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ Γηνλπζηαθνχ Θεάηξνπ. http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=10930
ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ηνπ Γηνλπζηαθνύ Θεάηξνπ: Σν ζέαηξν ηνπ
Γηνλχζνπ βξίζθεηαη ζηε λφηηα πιεπξά ηεο Αθξφπνιεο. Σελ έθηαζε κε ηελ νιφιηζε θαηαζθεπή ηνπ
απέθηεζε κεηά ην 4 κ.Υ αη. ην ζέαηξν ηεινχληαλ ηα Μεγάια Γηνλχζηα ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ νη
Αζελαίνη πνιίηεο παξαθνινπζνχζαλ ζεκαληηθνχο ζεαηξηθνχο αγψλεο (ρξεκαηνδνηνχκελνη απφ
εχπνξνπο ρνξεγνχο) .
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό:
Δθπαηδεπηηθόο θάθεινο «Μνπζψλ Γψξα: Ζ κνπζηθή θαη ν ρνξφο ζηελ αξραία Διιάδα».
Πεξηιακβάλεη έληππα γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ην καζεηή, ραξηνθνπηηθή θαη αθίζα ηεο έθζεζεο.
πκπιεξσκαηηθφ πιηθφ: «Δπίζθεςε ζην Γηνλπζηαθφ ζέαηξν, ην Χδείν ηνπ Πεξηθιή, ην Χδείν ηνπ
Ζξψδε ηνπ Αηηηθνχ θαη ην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν». Γηαηίζεηαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή
κνξθή (CD), Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, 2003.
Παίδνληαο ζην αξραίν ζέαηξν, κε ζέκα ηε γηνξηή ησλ Μεγάισλ Γηνλπζίσλ ( Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε
ςεθηαθή κνξθή γηα παηδηά πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο)
Δθπαηδεπηηθόο θάθεινο «Σν ζέαηξν ζηελ αξραία Διιάδα-Κσκσδία». Πεξηιακβάλεη έληππα γηα ηνλ
εθπαηδεπηηθφ θαη ην καζεηή, έληππα πξνηεηλνκέλσλ πεξηεγήζεσλ ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη
κνπζεία θαη πνηθίιεο πξνηάζεηο δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ κηα κνλαδηθή επθαηξία
δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ «Οξλίζσλ» ηνπ Αξηζηνθάλε, 2006.
Δθπαηδεπηηθόο θάθεινο «Σν ζέαηξν ζηελ αξραία Διιάδα». Πεξηιακβάλεη έληππα γηα ηνλ
εθπαηδεπηηθφ θαη ην καζεηή, επηηξαπέδην παηρλίδη, cd θαη ζπλνδεπηηθφ πιηθφ κε ραξηνθνπηηθή,
Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Αξραηνινγηθφο ρψξνο Γηνλπζηαθνχ Θεάηξνπ
Σκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο:
Σαρ. Γηεχζπλζε: Πξπηαλείνπ 9, Πιάθα, Αζήλα 105 56, Σειέθσλν 210 32 51 787, fax 210 33 10 474,
Hιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: tepe.dmeep@culture.gr
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Βπδαληηλόο Ναόο ηεο Παλαγίαο Γνξγνεπεθόνπ
Σκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ ΤΠΠΟΣ
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα 2008
Θεκαηνινγία: Βπδαληηλή ηζηνξία, ηέρλεο, γιππηά
Φάζκα ειηθηώλ: Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ –Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα: http://www.yppo.gr/5/g5160.jsp
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα Ν. Αηηηθήο: http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=21991
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ: Σν πξφγξακκα πξαγκαηνπνηείηαη ζην
βπδαληηλφ λαφ ηεο Παλαγίαο Γνξγνεπεθφνπ (Πιαηεία Μεηξνπφιεσο). ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη
ε γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε έλα ζεκαληηθφ βπδαληηλφ κλεκείν ηεο Αζήλαο, θαζψο θαη κε ηα
ζπκβνιηθά λνήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ δηάθνζκνπ ηνπ λανχ.
Γαλεηζηηθό Τιηθό: Σν πιηθφ ζρεδηάζηεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηε 1 ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ.
Σν πεξηερφκελφ ηνπ ζρεηίδεηαη κε πν γιππηφ δηάθνζκν ηνπ βπδαληηλνχ λανχ ηεο Παλαγίαο
Γνξγνεπεθφνπ ζηελ Αζήλα θαη ηνπο ζπκβνιηζκνί ηνπ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο (Γηαηίζεηαη ελεκεξσηηθφ έληππν ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: http://www.yppo.gr/files/g_19438.pdf
Πξπηαλείνπ 9 ηει. 2103310474,fax 21032 51787
Email: tepe.dmeep@culture.gr
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία: Αλαδεηψληαο ην δέληξν ηεο δσήο ζε έλα βπδαληηλφ Μλεκείν ηεο Αζήλαο
εθδφζεηο ΤΠΠΟ, 2008
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Μνλή Καηζαξηαλήο
Σκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ ΤΠΠΟΣ
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Έλαο πεξίπαηνο ζηε Μνλή Καηζαξηαλήο (2010-2011)
Θεκαηνινγία: Μνλαζηήξηα
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄ - η΄ Γεκνηηθνχ, Γπκλάζην, Λχθεην, ΑκεΑ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=33273
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=1524
http://dipe.reth.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=78:2011-03-17-13-2554&catid=18:2011-02-02-19-54-18&Itemid=26
ύληνλε πεξηγξαθή κνλήο: Ζ Μνλή Καηζαξηαλήο βξίζθεηαη αλαηνιηθά ηεο Αζήλαο, ζηελ πιαγηά
ελφο ιφθνπ, ζηνπο πξφπνδεο ηνπ Τκεηηνχ. Πεξηθιείεηαη απφ ςειφ πεξίβνιν κε δχν πχιεο, κία ζηελ
αλαηνιηθή θαη κία ζηε δπηηθή πιεπξά. Σν θαζνιηθφ νηθνδνκήζεθε ζηνλ χζηεξν 11ν αηψλα θαη
αθηεξψζεθε ζηα Δηζφδηα ηεο Θενηφθνπ. Δίλαη ζηαπξνεηδήο, εγγεγξακκέλνο, ηεηξαθηφληνο λαφο κε
ηξνχιιν θαη νη ηνίρνη ηνπ είλαη θηηζκέλνη κε ηελ πιηλζνπεξίθιεηζηε ηνηρνδνκία, ρσξίο φκσο, πινχζην
θεξακνπιαζηηθφ δηάθνζκν.
ύληνκε Πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο: Σν πξφγξακκα έρεη σο ζέκα ηελ ηζηνξία, ηε κνξθή θαη ηε
ιεηηνπξγία ηεο Μνλήο Καηζαξηαλήο θαη πξνζεγγίδεη πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζε έλα
κνλαζηεξηαθφ ζπγθξφηεκα.

Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό:
θνπγάηνο , ν άζπξνο γάηνο ηεο Μνλήο Καηζαξηαλήο, έληππν καζεηή (παξακχζη) Οδεγφο γηα παηδηά
κε ηα κάηηα ελφο γάηνπ, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ (2008)
Έλαο πεξίπαηνο ζηε Μνλή Καηζαξηαλήο, ελεκεξσηηθφ έληππν εθπαηδεπηηθνχ, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ
(2008)
Σν πιηθφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο δαλείδεηαη : (Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο) ή
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα γηα δαλεηζκφ ΤΠΠΟΣ
Άιιεο Πιεξνθνξίεο: ηει. 210 3251787
Σκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο
Γηεχζπλζε: Πξπηαλείνπ 9, 105 56 Αζήλα Σειέθσλν: +30 210 3310474, +30 210 3251787 Φαμ: +30
210 3251787 Email: tepe.dmeep@culture.gr
Υώξνο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο: Μνλή Καηζαξηαλή
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
θνπγάηνο , ν άζπξνο γάηνο ηεο Μνλήο Καηζαξηαλήο, έληππν καζεηή, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ (2008)
Έλαο πεξίπαηνο ζηε Μνλή Καηζαξηαλήο, έληππν εθπαηδεπηηθνχ, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ (2008)
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Καπληθαξέα
Σκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ ΤΠΠΟΣ
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Ζ βπδαληηλή Αζήλα ην παξάδεηγκα ηεο Καπληθαξέαο (20102011)
Θεκαηνινγία: Ηζηνξηθέο πεγέο, κλεκεία, αξρεία, βπδαληηλή ηζηνξία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄ -η΄ Γεκνηηθνχ, Γπκλάζην, Λχθεην - ΑκεΑ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=10911
ύληνκε Πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο: «Ζ βπδαληηλή Αζήλα, ην παξάδεηγκα ηεο Καπληθαξέαο»
επηρεηξεί κηα αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία ηεο Αζήλαο ηεο κεζνβπδαληηλήο πεξηφδνπ κε αθεηεξία ην λαφ ηεο
Καπληθαξέαο, ζηνλ πεδφδξνκν ηεο Δξκνχ. πλδέεηαη κε ην ζρεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ
ιεηηνπξγεί απφ ην Ηζηνξηθφ Αξρείν Δζληθήο Σξάπεδαο ζηνπο ρψξνπο ηεο έθζεζεο «Ηζηνξία ηνπ
ειιεληθνχ ραξηνλνκίζκαηνο. Μηα δηαδξνκή, 1822-2002» (Μέγαξν Γηνκήδε, 3εο επηεκβξίνπ 146
Αζήλα. Τπεχζπλε Δπηθνηλσλίαο θα Μαξία Λεκπέζε, ηει 210-8807799). Δθεί, νη καζεηέο κε αθεηεξία
ην ραξηνλφκηζκα κε ηελ απεηθφληζε ηνπ κλεκείνπ ηεο Καπληθαξέαο, ζα γλσξίζνπλ ην ειιεληθφ
ραξηνλφκηζκα θαη ηελ ηζηνξία ηνπ.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό
Δθπαηδεπηηθφο θάθεινο «Αλαθαιχπηνληαο ηελ ηζηνξία κέζα απφ ηηο πεγέο… κε αθνξκή έλα κλεκείν
θαη έλα ραξηνλφκηζκα». Με αθνξκή ην Ναφ ηεο Καπληθαξέαο θαη έλα θαηνρηθφ ραξηνλφκηζκα κε ηελ
απεηθφληζε ηνπ κλεκείνπ, ν εθπαηδεπηηθφο θάθεινο αλαδεηθλχεη ηελ αμία ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ κε ηελ
παξάιιειε κειέηε θαη δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ κλεκείσλ θαη ησλ αξρείσλ. Ο Δθπαηδεπηηθφο
Φάθεινο εθδφζεθε απφ ην Ηζηνξηθφ Αξρείν ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο ζε ζπλεξγαζία κε ην ΣΔΠΔ.
Σν πιηθφ είλαη δαλεηζηηθφ: (Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο)
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=10911
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
http://www.yppo.gr/5/g5000.jsp?obj_id=10911&lhmma_id=17275
Σει. 210 3251787
Σκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο
Γηεχζπλζε: Πξπηαλείνπ 9, 105 56 Αζήλα Σειέθσλν: +30 210 3310474, +30 210 3251787 Φαμ: +30
210 3251787 Email: tepe.dmeep@culture.gr
Υώξνο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο: Καπληθαξέα θαη πεξηβάιινλ ρώξνο
(ΖΜΔΗΧΖ: Δίλαη ππνρξεσηηθή ε παξνπζία δχν ελειίθσλ ζπλνδψλ γηα θάζε ζρνιηθή ηάμε γηα
ιφγνπο αζθαιείαο ησλ καζεηψλ θαζψο ην πξφγξακκα πξαγκαηνπνηείηαη ζε εμσηεξηθφ ρψξν, κε
θπιαζζφκελν, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ πεδφδξνκν ηεο Δξκνχ).
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
«Καπληθαξέα, έλα κλεκείν ζην θέληξν ηεο αγνξάο». Γλσξηκία κε ηελ Αζήλα ησλ κεζνβπδαληηλψλ
ρξφλσλ.
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Ρσκατθή Αγνξά Αζελώλ
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Νανί ζην ζρήκα ηνπ νπξαλνύ ζηε Ρσκατθή Αγνξά ησλ
Αζελώλ (2008-2011)
Θεκαηνινγία: Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά θαη Νεφηεξε Καιιηηερληθή Γεκηνπξγία (20νο αηψλαο)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην (απφ Δ΄ Γεκνηηθνχ).
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
Μνπζείν Αξραίαο Αγνξάο: http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3290
ύληνκε πεξηγξαθή ζηελ Ρσκατθήο Αγνξάο: Βξίζθεηαη ζηελ Πιάθα. Αλνηθηφο ρψξνο, δηαζηάζεσλ
110 Υ 98 κέηξσλ, δηακνξθσκέλνο σο κία ηεξάζηηα εζσηεξηθή πεξίζηπιε απιή. (10κ.ρ) Δθεί ήηαλ ην
ην εκπνξηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο, επί ησλ ρξφλσλ ηνπ Απγνχζηνπ .
ύληνκε Πεξηγξαθή: Πξφθεηηαη γηα κηα εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Άμηνλ Δζηί ηνπ Οδπζζέα Διχηε
κέζα απφ ηελ εκπεηξία ησλ κλεκείσλ θαη αληίζηξνθα, κε επηιεγκέλν ρψξν εθαξκνγήο ηε Ρσκατθή
Αγνξά θαη ηα πεξηβάιινληα κλεκεία.
Γαλεηζηηθό Τιηθό: Νανί ζην ζρήκα η΄ νπξαλνύ (εθπ. βηβιίν θαη κνπζεηνζθεπή)
Μνπζεηνζθεπή ζπλνπηηθή πεξηγξαθή Πξφθεηηαη γηα κηα κηθξή θνξεηή έθζεζε πνπ παξαδίδεηαη γηα
έλαλ κήλα θαη πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο (φρη ζρνιηθή ηάμε). Πεξηιακβάλεη
8 αλαξηψκελα παλφ (0,90 Υ 1,80 κ.), θαζψο θαη πιηθφ γηα κηα ζεηξά απφ εξγαζηήξηα δξαζηεξηνηήησλ.
Ζ κεηαθνξά ηεο απφ θαη πξνο ην Σκήκα γίλεηαη κε επζχλε ησλ ζρνιείσλ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο:
Σαρ. Γηεχζπλζε: Πξπηαλείνπ 9, Πιάθα, Αζήλα 105 56, Σειέθσλν 210 32 51 787, fax 210 33 10 474,
Hιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: tepe.dmeep@culture.gr
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία
Υξπζνπιάθε . - έιειε Α., Νανί ζην ζρήκα η΄νπξαλνχ, βηβιίν, έθδνζε ΤΠΠΟ 2006, ISBN:960-214578-1, Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο, Αζήλα.
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Αξραηνινγηθόο ρώξνο Οιπκπηείνπ
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Νανί ζην ζρήκα ηνπ νπξαλνύ ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηνπ
Οιπκπηείνπ
Θεκαηνινγία: Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά θαη Νεφηεξε Καιιηηερληθή Γεκηνπξγία (20νο αηψλαο)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην (απφ Δ΄ Γεκνηηθνχ).
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.yppo.gr/5/g5160.jsp
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα: Νανί ζην ζρήκα ηνπ νπξαλνχ ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ
Οιπκπηείνπ (2008), 2010
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=21970
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2488)
ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ηνπ Οιπκπηείνπ Σν Οιπκπηείνλ βξίζθεηαη ζηε λφηηα
πιεπξά ησλ Αζελψλ αλάκεζα ζηελ Αθξφπνιε θαη ηνλ πνηακφ Ηιηζφ. Πξφθεηηαη γηα ην ηεξφ ηνπ
Οιπκπίνπ Γηφο ζην νπνίν θηίζηεθε έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο λανχο ηνπ αξραίνπ θφζκνπ πνπ ήηαλ
αθηεξσκέλνο ζην Γία. χκθσλα κε ην Βηηξνχβην ήηαλ έλα απφ ηα πην θεκηζκέλα δείγκαηα ηεο
αξρηηεθηνληθήο ζε κάξκαξν. Ζ ίδξπζε ηνπ ηεξνχ αλάγεηαη ζην κπζηθφ Γεπθαιίσλα. Γχξσ ζην 500 π.Υ.
αλεγείξεηαη έλα ηξηκεξέο επίκεθεο νηθνδφκεκα κε απιή ζηα λφηηα. Σαπηίδεηαη κε ην Γηθαζηήξην επί
Γειθηλίσ ην νπνίν ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε είρε ηδξχζεη ν Αηγέαο. ηνλ ίδην ρψξν εληάζζεηαη θαη ν
λαφο ηνπ Γειθηλίνπ Απφιισλα. χκθσλα κε ηελ παξάδνζε ην ηεξφ ηνπ Γειθηλίνπ Απφιισλα
ζρεηίδεηαη κε ην Θεζέα.
ύληνκε Πεξηγξαθή Πξφθεηηαη γηα κηα εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Άμηνλ Δζηί ηνπ Οδπζζέα Διχηε
κέζα απφ ηελ εκπεηξία ησλ κλεκείσλ θαη αληίζηξνθα, κε επηιεγκέλν ρψξν εθαξκνγήο ηνλ
αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ Οιπκπηείνπ
Γαλεηζηηθό Τιηθό: Νανί ζην ζρήκα η΄ νπξαλνύ (εθπ. βηβιίν θαη κνπζεηνζθεπή)
Μνπζεηνζθεπή ζπλνπηηθή πεξηγξαθή Πξφθεηηαη γηα κηα κηθξή θνξεηή έθζεζε πνπ παξαδίδεηαη γηα
έλαλ κήλα θαη πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο (φρη ζρνιηθή ηάμε). Πεξηιακβάλεη
8 αλαξηψκελα παλφ (0,90 Υ 1,80 κ.), θαζψο θαη πιηθφ γηα κηα ζεηξά απφ εξγαζηήξηα δξαζηεξηνηήησλ.
Ζ κεηαθνξά ηεο απφ θαη πξνο ην Σκήκα γίλεηαη κε επζχλε ησλ ζρνιείσλ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο: Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη
Δπηθνηλσλίαο
Σκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο:
Σαρ. Γηεχζπλζε: Πξπηαλείνπ 9, Πιάθα, Αζήλα 105 56, Σειέθσλν 210 32 51 787, fax 210 33 10 474,
Hιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: tepe.dmeep@culture.gr
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία
Υξπζνπιάθε . - έιειε Α., Νανί ζην ζρήκα η΄νπξαλνχ, βηβιίν, έθδνζε ΤΠΠΟ 2006, ISBN:960-214578-1, Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο, Αζήλα.
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Αξραηνινγηθό πάξθν Οιπκπηείνπ (ηύινη ηνπ Οιπκπίνπ Γηόο)
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα 2008
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, ηέρλεο
Φάζκα ειηθηώλ: Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ Γπκλάζην, Λχθεην*
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
1) Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ –Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα
http://www.yppo.gr/5/g5160.jsp
2) Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα Ν. Αηηηθήο http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=21991
3) Αλαδεηψληαο ην δέληξν ηεο δσήο ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ Οιπκπηείνπ
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=21990
ύληνκε Πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο:
Αλαθέξεηαη ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ Οιπκπηείνπ θαη ην ηνπίν ηνπ Ηιηζνχ. “Ο αξραηνινγηθφο
ρψξνο ηνπ Οιπκπηείνπ θαη ην ηνπίν ηνπ Ηιηζνχ”. Σν πξφγξακκα ζρεδηάζηεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γ΄
Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ.
Γαλεηζηηθό Τιηθό:
Αλαδεηψληαο ην δέληξν ηεο δσήο ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ Οιπκπηείνπ, εθδφζεηο ΤΠΠΟ, 2008
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο (Γηαηίζεηαη ελεκεξσηηθφ έληππν ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: http://www.yppo.gr/files/g_19438.pdf
Πξπηαλείνπ 9 ηει. 2103310474,fax 21032 51787
Email: tepe.dmeep@culture.gr
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Αραξλέο: Θνισηόο ηάθνο
Eθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Αξραηνινγηθή πιινγή Αραξλώλ: ηαμίδη κέζα ζην ρξόλν
Θεκαηνινγία: Σνπηθή ηζηνξία, αξραηνινγία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ Γ΄- η΄ Γεκνηηθνχ - Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=16350
http://www.acharnes.gr/el/category/content-385-54
Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο: http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=16350
ύληνκε πεξηγξαθή εθζεκάησλ ηνπ Μνπζείνπ: Σα επξήκαηα πνπ εθηίζεληαη (αξρηηεθηνληθά κέιε,
επηηχκβηεο ζηήιεο, γιππηά, αγγεία, εηδψιηα θ.ά.) ρξνλνινγνχληαη απφ ηε λενιηζηθή πεξίνδν έσο ηνπο
βπδαληηλνχο ρξφλνπο θαη παξνπζηάδνληαη ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά ζε δψδεθα πξνζήθεο: ζε κία ηα
πξντζηνξηθά, ζε ηξεηο ηα γεσκεηξηθά, ζε επηά ηα αξρατθά, θιαζηθά θαη ειιεληζηηθά θαη ζηελ ηειεπηαία
ηα ξσκατθά θαη ηα βπδαληηλά. Πξνέξρνληαη απφ παιηφηεξεο ζσζηηθέο αλαζθαθέο ζε ηδησηηθά νηθφπεδα
απφ ηηο Αραξλέο θαη ηνπο γεηηνληθνχο ηνπο δήκνπο, απφ ηάθνπο, ηεξά, νηθίεο, εξγαζηήξηα, δεμακελέο,
δξφκνπο, αγσγνχο θαη καο παξέρνπλ καξηπξίεο γηα ηε δσή ησλ αλζξψπσλ πνπ έδεζαλ θαη έδξαζαλ
ζηελ πεξηνρή απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο έσο ηνπο πην πξφζθαηνπο ρξφλνπο. Σα εθζέκαηα ζπκπιεξψλνπλ
επεμεγεκαηηθνί πίλαθεο, πνπ καο δίλνπλ εχγισηηα ηελ εηθφλα ηεο δηαρξνληθήο θαηνίθεζεο ησλ
Αραξλψλ. ηε ζπιινγή πεξηιακβάλεηαη θαη πιήζνο λέσλ επξεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη ηφζν απφ ηηο
ζσζηηθέο αλαζθαθέο ηδησηηθψλ νηθνπέδσλ ζηελ πεξηνρή ησλ Αραξλψλ θαη απφ ηηο αλαζθαθέο ζηα
κεγάια δεκφζηα έξγα ηεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή (Αηηηθή Οδφο, ηδεξνδξνκηθφ Κέληξν Αραξλψλ,
Δπέθηαζε θαη Δπηθαηξνπνίεζε ηεο Λεσθφξνπ Κχκεο).
ύληνκε Πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο: θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλάδεημε ηεο αξραίαο
θιεξνλνκηάο ησλ Αραξλψλ. Σα παηδηά γλσξίδνπλ ην Μνπζείν κε ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο,
φπσο ε παξαηήξεζε, ην παηρλίδη, ην ζεαηξηθφ παηρλίδη, ε έξεπλα θαη ε απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ.
θνπφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλάπηπμε πξνυπνζέζεσλ γηα θξηηηθή παξαηήξεζε θαη θαηαλφεζε
ησλ εθζεκάησλ, ε πξφθιεζε ελδηαθέξνληνο φρη κφλν γηα ην έθζεκα αιιά θαη γηα ην ρξφλν θαη ην
ρψξν απ΄ φπνπ πξνήιζε.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Υψξνο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο: Αξραηνινγηθή πιινγή Αραξλψλ (απέλαληη απφ ην
Γεκαξρείν)Αξκφδηεο Τπεξεζίεο ή Φνξείο: Γήκνο Αραξλψλ - Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Αλάπηπμεο
Δκπιεθφκελεο Τπεξεζίεο ή Φνξείο: Β΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ
Τπεχζπλνο πξνγξάκκαηνο: ΚΑΧΣΑΚΖ ΔΛΔΝΑ, ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΟ ΓΔΑΓΑ (Γεκνηηθή Δπηρείξεζε
Αλάπηπμεο Γήκνπ Αραξλψλ) Σει: +30 210 2321470 Fax: +30 210 2321470 Email:
arxaiologiko@vivodinet.gr ΜΑΡΗΑ ΠΛΑΣΧΝΟ, ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΟ Β΄ΔΠΚΑ Γηεχζπλζε: Δξκνχ 56,
105 63 Αζήλα Σει: +30 210 3215515,+30 210 3215516,+30 210 3215517
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Αξραηνινγηθή ζπιινγή Αραξλψλ: ηαμίδη κέζα ζην ρξφλν, έθδνζε Γήκνπ Αραξλψλ 2009
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Αραξλέο: Θνισηόο ηάθνο
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Γλώζε θαη πνιηηηζκόο –Ο Θνισηόο ηάθνο ησλ Αραξλώλ
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία – αξραηνινγία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ - Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
http://www.yppo.gr/5/g5001.jsp?mult_id=4819
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=166300
http://www.acharnes.gr/el/content/section-282
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα: Γλψζε θαη πνιηηηζκφο –Ο Θνισηφο ηάθνο ησλ Αραξλψλ
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=16630
ύληνκε Πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο: ηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνηείηαη απφ ην 2000
είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ γχξσ απφ ηελ αλάγθε θαη ηελ αμία ηεο πξνζηαζίαο ησλ
κλεκείσλ θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο δηαθχιαμεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο.
1ν ζηάδην: ζεσξεηηθή Πξνζέγγηζε- Γξάζεηο πξηλ ηελ επίζθεςε:
20 κέξεο πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο
ιακβάλνπλ ην έληππν πιηθφ. ην ζρνιείν, ηα παηδηά κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ δαζθάισλ, κε επράξηζην
θαη πξσηφηππν ηξφπν, ελεξγνπνηψληαο ηε θαληαζία θαη ηελ θξίζε ηνπο, πξνζεγγίδνπλ ην κλεκείν θαη
ηελ επνρή ηνπ κε νδεγφ ην επίπεδν, ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο.
2ν ζηάδην βησκαηηθή πξνζέγγηζε- Γξάζεηο θαηά ηελ επίζθεςε ζην Μνπζείν
ην δεχηεξν ζηάδην, νη καζεηέο γίλνληαη νη ίδηνη εξεπλεηέο: αξραηνιφγνη, ηζηνξηθνί, θνηλσληνιφγνη
ζπλδπάδνληαο ηελ επηζηεκνληθή πιεξνθνξία –ζεκαηηθά νξγαλσκέλε– κε ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε.
Πην ζπγθεθξηκέλα: ην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν ησλ Κάησ Αραξλψλ (ΠΟΚΔΝ), πνπ βξίζθεηαη δίπια ζηνλ
αξραηνινγηθφ ρψξν νη καζεηέο γλσξίδνπλ ηε Μπθελατθή Δπνρή, ζηελ νπνία αλήθεη ν ζνισηφο ηάθνο,
κε ηε ρξήζε επνπηηθνχ πιηθνχ. Ζ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ζηεξίδεηαη ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή
κάζεζε (νκαδηθά παηρλίδηα, ζην δηάινγν, ηε παξαηήξεζε θαη ηε δεκηνπξγία. Αθνινπζεί μελάγεζε
ζην κλεκείν απφ ηνπο εθπαηδεπηέο κε έκθαζε ζηελ αλαζθαθή ηνπ κλεκείνπ, ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο
ηνπ, ηε ρξήζε ηνπ ζαιάκνπ σο ηαθηθνχ ζηα κπθελατθά ρξφληα θαη ηε ρξήζε ηνπ δξφκνπ σο ρψξνπ
ιαηξείαο λεθξψλ εξψσλ απφ ηε Γεσκεηξηθή έσο ηελ Κιαζηθή Δπνρή. Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ μελάγεζε, αθνινπζεί δξακαηνπνίεζε απφ ηνπο καζεηέο (ζεαηξηθφο
απηνζρεδηαζκφο), πνπ σο ζπγγελείο θαη θίινη ηνπ λεθξνχ άξρνληα αλαπαξηζηνχλ ην ζξήλν, ηελ
θηέξηζε, ην λεθξφδεηπλν θαη ηε δηαρξνληθή ρξήζε ηνπ δξφκνπ ηνπ ηάθνπ. Ζ αλάζεζε ξφισλ ζε φιν ην
δπλακηθφ ηεο ηάμεο εμαζθαιίδεη κηα ελεξγή θαη ελδηαθέξνπζα δηαδηθαζία .
Γεληθά γηα ην Θνισηό ηάθν ησλ Αραξλώλ: Απφ ηνπο γλσζηφηεξνπο ζνισηνχο ηάθνπο ηεο
κπθελατθήο πεξηφδνπ (14νο-13νο αη.) ζηελ Αηηηθή. Δπξήκαηα ηνπ βξίζθνληαη ζην Δζληθφ
Αξραηνινγηθφ Μνπζείν. Ηδηαίηεξα πινχζηνο ν ηάθνο πεξηείρε πήιηλα θαη ιίζηλα αγγεία, ράιθηλα φπια,
ειεθάληηλα αληηθείκελα, ζθξαγηδφιηζνπο, θνζκήκαηα απφ ρξπζφ, άξγπξν, ραιθφ, παιφµαδα θαη
θαγεληηαλή. Σα µνηίβα ησλ θνζµεµάησλ θαη ησλ αγγείσλ είλαη γλσζηά µπθελατθά-µηλστθά ζρέδηα.
Απφ ηα πην ζεκαληηθά επξήκαηα είλαη κηα ειεθάληηλε ιχξα µε αλάγιπθεο ζθίγγεο ζηε βάζε ηεο, πνπ
βξέζεθε ζπαζµέλε ζηνλ ηαθηθφ ζάιαµν. Ζ ιχξα απηή, απφ ηηο πξστµφηεξεο ηνπ είδνπο, είρε
πηζαλφηαηα εθηά ή νρηψ ρνξδέο θαη απνηειεί ζπάλην εχξεκα γηα ηε γλψζε ηεο κνπζηθήο ζηελ
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αξραηφηεηα. ΄Αιιν αμηφινγν εχξεκα είλαη κηα ειεθάληηλε θπιηλδξηθή ππμίδα µε πψκα. Ζ ππμίδα είλαη
δηαθνζµεµέλε µε αλάγιπθα θξηάξηα ζε δχν δψλεο, ελψ ην πψκα µε ηέζζεξα θξηάξηα ζε αθηηλσηή
δηάηαμε. Σα επξήκαηα δείρλνπλ ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία ησλ θαηφρσλ ηνπ ηάθνπ, ην επίπεδν
πνιηηηζκνχ θαη ηελ πςειή θνηλσληθή ηνπο ζέζε. ηελ επίρσζε ηνπ δξφκνπ ηνπ ηάθνπ, κπξνζηά απφ
ηελ είζνδν, βξέζεθαλ επξήκαηα πνπ καξηπξνχλ ιαηξεία αθεξσηζµέλσλ λεθξψλ έσο ηελ Κιαζηθή
Δπνρή (5νο αη. π.Υ.). Καηά ηελ Κιαζηθή Δπνρή ζηαµαηά απφηνµα ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ, πηζαλφηαηα
εμαηηίαο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ. Σα επξήκαηα ηνπ ζνισηνχ ηάθνπ βξίζθνληαη ζην Δζληθφ
Αξραηνινγηθφ Μνπζείν.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Γίδεηαη έληππν πιηθφ
Βηβιίν γηα ην Γάζθαιν θαη βηβιίν γηα ην Μαζεηή
Δπνπηηθφ πιηθφ: εθπαηδεπηηθνί πηλάθεο δηαθάλεηεο αξραίσλ επξεκάησλ πξνβνιή ηεο βηληενηαηλία
ηεο ΔΣ «Μπθελατθφο Πνιηηηζκφο»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Υψξνο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο:
Θνισηφο Σάθνο Αραξλψλ ΠΟΚΔΝ Κ. Αραξλψλ 5ε ζηάζε Κφθθηλνπ Μχινπ
Αξκφδηεο Τπεξεζίεο ή Φνξείο: Γήκνο Αραξλψλ - Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Αλάπηπμεο
Δκπιεθφκελεο Τπεξεζίεο ή Φνξείο: Β΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ
Τπεχζπλνο πξνγξάκκαηνο: ΚΑΧΣΑΚΖ ΔΛΔΝΑ, ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΟ ΓΔΑΓΑ (Γεκνηηθή Δπηρείξεζε
Αλάπξηπμεο Γήκνπ Αραξλψλ) Σει: +30 210 2321470 Fax: +30 210 2321470 Email:
arxaiologiko@vivodinet.gr ΜΑΡΗΑ ΠΛΑΣΧΝΟ, ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΟ Β΄ΔΠΚΑ Γηεχζπλζε: Δξκνχ 56,
105 63 Αζήλα Σει: +30 210 3215515,+30 210 3215516,+30 210 3215517
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Έιελα Καζζσηάθε, Ο Θνισηφο Σάθνο ζηηο Αραξλέο - βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, Γήκνο Αραξλψλ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Αλάπηπμεο, Αζήλα, 2005.
Έιελα Καζζσηάθε, Ο Θνισηφο Σάθνο ζηηο Αραξλέο - βηβιίν ηνπ καζεηή, Γήκνο Αραξλψλ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Αλάπηπμεο, Αζήλα, 2005.
Φσηνηππεκέλν πιηθφ γηα ην κπθελατθφ πνιηηηζκφ πνπ παξαρψξεζε ην αξκφδην ηκήκα εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ.
Μαξία Πιάησλνο- Γηώηα "Αραξλαί. Ηζηνξηθή θαη Σνπνγξαθηθή Δπηζθφπεζε ησλ Αξραίσλ
Αραξλψλ, ησλ γεηηνληθψλ Γήκσλ θαη ησλ νρπξψζεσλ ηεο Πάξλεζαο", Γήκνο Αραξλψλ 2004
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Διιελνακεξηθαληθή Έλσζε
Δθπαηδεπηηθέο δξάζεηο Γηεύζπλζεο Πνιηηηζηηθώλ
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζην πιαίζην ηεο έθζεζεο - αθηεξώκαηνο Ernest Hemingway:
From Life to Fiction (Ernest Hemingway: Από ηε δσή ζην έξγν).
Θεκαηνινγία:Tέρλεο, Λνγνηερλία
Φάζκα ειηθηώλ: Γπκλάζην-Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: www.hau.gr/culture
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ: Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πεξηιακβάλεη
μελάγεζε ησλ καζεηψλ ζηελ έθζεζε θαη εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ην έξγν ηνπ Δ. Υεκηλγνπέη κέζα
απφ δηαδξαζηηθφ παηρλίδη. Σν πξφγξακκα δηαξθεί 80 ιεπηά.( Απφ19 επηεκβξίνπ - 18 Οθησβξίνπ
2011)

Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Ώξεο δηεμαγσγήο: Καηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ Γηεχζπλζε Πνιηηηζηηθψλ ηεο Διιελνακεξηθαληθήο
Έλσζεο
πκκεηνρή: ρσξίο θόζηνο
Σειέθσλα επηθνηλσλίαο: 210 3680052, 210 3680071

Διιελνακεξηθαληθή Έλσζε
Πξόγξακκα εθδειώζεσλ EcoFans Club πεξηόδνπ 2011-2012
Θεκαηνινγία:Tέρλεο, Λνγνηερλία
Φάζκα ειηθηώλ: Γεκνηηθφ Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: www.hau.gr/environment
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ: Πεξηερφκελν: Σελ πεξίνδν 2011 – 2012 ην
EcoFans Club ηεο Διιελνακεξηθαληθήο Έλσζεο δηνξγαλψλεη επηζθέςεηο, εθδειψζεηο,
δξαζηεξηφηεηεο, εξγαζηήξηα, παξνπζηάζεηο θαη νηθνινγηθά παηρλίδηα γχξσ απφ ηε ζεκαηηθή ελφηεηα
Οη Λόθνη ηεο Αζήλαο: Ηζηνξία θαη Πεξηβάιινλ. ( Φηινπάππνπ, Αζηεξνζθνπείνπ, Λπθαβεηηνύ,
Κζλνζάξγνπο) Σν EcoFans Club είλαη ην πξφγξακκα ηεο Διιελνακεξηθαληθήο Έλσζεο πνπ πξνβάιιεη
θαη πξνσζεί ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε κέζα απφ κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ
ζπλδπάδεη ηελ νηθνινγία κε ηελ εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Υξνληθή δηάξθεηα 2 ψξεο
Γαλεηζηηθό Τιηθό: Οη ελδηαθεξφκελνη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αληιήζνπλ ζρεηηθφ πιηθφ γηα ηα
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηζηηθψλ ηεο Διιελνακεξηθαληθήο Έλσζεο ζηελ
ηζηνζειίδα www.hau.gr/culture αθνινπζψληαο ηα παξαθάησ βήκαηα:Πεγέο Πιεξνθφξεζεο > Γηα
εθπαηδεπηηθνχοή ζην http://www.hau.gr/?i=culture.el.for-teachers
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Άιιεο Πιεξνθνξίεο: Διιελνακεξηθαληθή Έλσζε
Μαζζαιίαο 22, 10680 Αζήλα
Σει: 210 3680900, 210 3680052, 210 3680071 Fax: 210 3633174
www.hau.gr
Γηεπζπλζε Πνιηηηζηηθψλ : 210 3680052
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Μνπζείν Γνπλαξόπνπινπ
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα
Θεκαηνινγία:

Σέρλεο, Ηζηνξία

Φάζκα ειηθηώλ: Γεκνηηθφ Γπκλάζην Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: www.gounaropoulos.gr
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ: Σν Μνπζείν Γ. Γνπλαξφπνπινπ πξνζθέξεη
εμεηδηθεπκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαιιηηερληθνχ
ραξαθηήξα :
Α) Γηαδξαζηηθή αθήγεζε εκπλεπζκέλε απφ ηνπο παξακπζέληνπο πίλαθεο ηνπ Γ. Γνπλαξφπνπινπ θαη
δσγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα. (Νεπηαγσγείν, 1ε θαη 2α Γεκνηηθνχ)
Γηάξθεηα: 90 ιεπηά/ πρλφηεηα: 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα: Σξίηε θαη Πέκπηε
Σν πξφγξακκα πξνζθέξεηαη θαη ζε μελφγισζζα ζρνιεία (αγγιηθά γαιιηθά)
Β) Ξελάγεζε ζην Μνπζείν, ζηνηρεία γηα ηε δσή ηνπ δσγξάθνπ θαη αλάιπζε ηνπ έξγνπ ηνπ. Δηθαζηηθή
δξαζηεξηφηεηα κε βάζε ηνπο πίλαθεο, εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ. Βίληεν πξνβνιή.
(3ε-6ε Γεκνηηθνχ)
Γηάξθεηα: 90 ιεπηά/ πρλφηεηα:
2 θνξέο ηελ εβδνκάδα: Σξίηε θαη Πέκπηε
Γ) Γηαζεκαηηθή μελάγεζε ζην Μνπζείν. Ο Γνπλαξφπνπινο παξνπζηάδεηαη ζε ζπζρεηηζκφ κε ην
θαιιηηερληθφ θαη ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο επνρήο ηνπ θαη ηελ πεξίθεκε γεληά ηνπ ’30. Βίληεν πξνβνιή.
(Γπκλάζην- Λχθεην)
Γηάξθεηα: 70 ιεπηά /πρλφηεηα:
2 θνξέο ηελ εβδνκάδα: Σξίηε θαη Πέκπηε
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Υσξίο θφζηνο
Μφλν κε ξαληεβνχ: 210-7487657, 210-7777601
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Ηζηνζειίδα ζε ηξεηο γιώζζεο
Ηζηνζειίδα αθηεξσκέλε ζην Γ. Γνπλαξφπνπιν θαη ην Μνπζείν Γ. Γνπλαξφπνπινπ:
www.gounaropoulos.gr. Πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή, ην έξγν θαη ηελ επνρή ηνπ θαιιηηέρλε
θαζψο θαη γηα ην πξφγξακκα ηνπ Μνπζείνπ (ειιεληθά, αγγιηθά θαη γαιιηθά).
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Ναπηηθό Μνπζείν ηεο Διιάδαο
Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (ζπλνιηθά)
Θεκαηνινγία: Ναπζηπινΐα, ηζηνξία, ιανγξαθία, δηαηξνθή
Φάζκα ειηθηώλ: Γεκνηηθφ-Γπκλάζην
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ:
Tν Ναπηηθφ Μνπζείν ηεο Διιάδνο απεηέιεζε ην πξψην λαπηηθφ κνπζείν ηεο ρψξαο, πνπ νξγάλσζε,
ήδε, απφ ην 1993 κηα ζεηξά εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ
Μνπζείνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνπο ρψξνπο ηεο κφληκεο έθζεζεο θαη απεπζχλνληαη ζε καζεηέο ηεο
πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
ηφρνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ απηψλ πξνγξακκάησλ είλαη:
-Να έξζνπλ ηα παηδηά ζε επαθή κε ηελ λαπηηθή παξάδνζε θαη ηζηνξία θαη λα κειεηήζνπλ ηε
δεκηνπξγία, αλάπηπμε θαη εμέιημε ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο θνηλσληθέο,
νηθνλνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο παξακέηξνπο.
-Να θαηαλνήζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηηο λαπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ αξραηφηεηα
σο ηηο κέξεο καο.
-Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζεκαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ γηα
ηελ ηζνξξνπία ηνπ νηθνινγηθνχ ζπζηήκαηνο.
Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ζρνιηθέο νκάδεο νξγαλψλνληαη θαη ζην πιαίζην ησλ πεξηνδηθψλ
εθζέζεσλ.
Γαλεηζηηθό Τιηθό:
Γηα θάζε πξφγξακκα ππάξρνπλ εηδηθά ζρεδηαζκέλα θπιιάδηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο
καζεηέο, ηα νπνία δίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ζην Μνπζείν.
Σν πιηθφ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο:
Α. Έληππν
-Φπιιάδην εθπαηδεπηηθψλ. Πεξηέρεη παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξάκκαησλ ηνπ
Ναπηηθνχ Μνπζείνπ ηεο Διιάδνο. Κείκελν γηα ηελ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο κνπζεηαθήο αγσγήο.
Πξνηάζεηο γηα δξαζηεξηφηεηεο κεηά ηελ επίζθεςε ζην κνπζείν. Κείκελα γηα ηε δσή ησλ λαπηηθψλ ζηα
ηζηηνθφξα πινία θαη ηα λαπηηθά ζέκαηα ζηελ ειιεληθή ιατθή ηέρλε.
Φπιιάδην «Γλσξηκία κε κηα ηξηήξε». ρέδηα θαη πιεξνθνξηαθά θείκελα ζρεηηθάκε ηελ λαππήγεζε ηεο
ιεηηνπξγηθνχ αληηγξάθνπ ηεο αζελατθήο ηξηήξνπο «Οιπκπηάο».
Φεθηαθφ-νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ.
CD-ROM «Ναπηηθνχ Μνπζείνπ Δλζχκηνλ» κε θείκελα γηα ηελ ειιεληθή λαπηηθή ηζηνξία θαη
παξάδνζε καδί κε ηεθκεξησκέλεο θσηνγξαθίεο εθζεκάησλ ηνπ Ναπηηθνχ Μνπζείνπ ηεο Διιάδνο.
Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη 5 εθπαηδεπηηθά video γηα επηιεγκέλα ζέκαηα:
Σξηήξεο
Καηαζθεπή πινίνπ ζε ηαξζαλά ηνπ 19νπ αηψλα.
Σα πξψηα αηκνθίλεηα πινία 19νο-20νο αηψλαο.
Σα ππξπνιηθά ηνπ 1821
Βαιθαληθνί Πφιεκνη: Ζ λαπκαρία ηεο Έιιεο, 1912.
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Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σα πξνγξάκκαηα πξαγκαηνπνηνχληαη φιν ην ρξφλν θαζεκεξηλά εθηφο Γεπηέξαο, αββάηνπ θαη
Κπξηαθήο θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ζε απηά απαηηείηαη ηειεθσληθή πξνζπλελλφεζε κε ην Σκήκα
Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Ξελαγήζεσλ.
Κόζηνο: 4 επξώ ην άηνκν.
Γσξεάλ είλαη ε είζνδνο γηα ηνπο ζπλνδνχο εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο.
Δπηθνηλσλία:
Σει: 210 4516264, 210 4516822, 201 4286959
Fax: 210 4512277
E-mail: nme@ath.forthnet.gr
E-mail: ioanna. berbili@yahoo.gr

Ναπηηθό Μνπζείν ηεο Διιάδαο
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα : Εεη ν βαζηιηάο Αιέμαλδξνο;
Θεκαηνινγία: Ναπζηπινΐα , ιανγξαθία
Φάζκα ειηθηώλ: Νεπηαγσγείν Α΄-Β΄ Γεκνηηθνχ
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξάκκαηνο : Μέζα απφ έλα παξακχζη κε ήξσα έλα παηδί
ησλ πξντζηνξηθψλ ρξφλσλ παξνπζηάδνληαη ζηνπο καζεηέο νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ηνλ άλζξσπν λα
ηαμηδέςεη ζηε ζάιαζζα θαη ε γέλεζε ηεο λαπζηπινΐαο. ηε ζπλέρεηα ν θαπεηάλ Μαλψιεο Φνπξηνχλαο
απφ ηε χξν, λαπηηθφο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, μελαγεί ηα παηδηά ζηνλ θφζκν ησλ ηζηηνθφξσλ. Μέζα
απφ ηελ ηζηνξία ηνπ ηα παηδηά αλαθαιχπηνπλ ηε δσή πάλσ ζην θαξάβη, ηελ ηεξαξρία ηνπ πιεξψκαηνο,
ηηο θαζεκεξηλέο αζρνιίεο ησλ λαπηηθψλ, ηελ ελδπκαζία ηνπο, ηα ζαιαζζηλά έζηκα ηεο επνρήο, ελψ
γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δνμαζίεο θαη ηνπο θφβνπο ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη ζηε ζάιαζζα. ην ηέινο ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ηα παηδηά θαινχληαη λα θαηαζθεπάζνπλ έλα κηθξφ ηζηηνθφξν απφ πειφ θαη λα ηνπ
δψζνπλ έλα φλνκα.
Γηάξθεηα πξνγξάκκαηνο: 1 ψξα θαη 15΄.

Γαλεηζηηθό Τιηθό: ζρεδηαζκέλα θπιιάδηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Κόζηνο: 4 επξώ ην άηνκν.
Γσξεάλ είλαη ε είζνδνο γηα ηνπο ζπλνδνχο εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο.
Δπηθνηλσλία:
Σει: 210 4516264, 210 4516822, 201 4286959
Fax: 210 4512277
E-mail: nme@ath.forthnet.gr
E-mail: ioanna. berbili@yahoo.gr
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Ναπηηθό Μνπζείν ηεο Διιάδαο
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα : Ναππεγώληαο κηα ηξηήξε
Θεκαηνινγία: ηζηνξία, λαππεγηθή, ηξηήξεο
Φάζκα ειηθηώλ: Γεκνηηθφ-Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξάκκαηνο: Σν πξφγξακκα εζηηάδεηαη ζηνλ ηξφπν
λαππήγεζεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά κηαο ηξηήξνπο, ζηνλ νηθνλνκηθφ ρεηξηζκφ γηα ηελ
επάλδξσζή ηεο, ελψ ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη γηα ηε ρξήζε ηεο ζηε λαπκαρία ηεο αιακίλαο ην 480
π.ρ. Παξάιιεια, γίλεηαη ε ζχγθξηζε πνιεκηθψλ θαη εκπνξηθψλ πινίσλ ηεο αξραηφηεηνο.
ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα παηδηά θαινχληαη λα «ηαμηδέςνπλ» κε ηελ θαληαζία ηνπο ηξαβψληαο
θνππί ζε κηα ηξηήξε, λα πάξνπλ κέξνο ζε κηα λαπκαρία θαη λα δήζνπλ ηελ εκπεηξία ελφο αζελαίνπ
πνιίηε πνπ ζπκκεηέρεη σο θσπειάηεο ζε κηα ηξηήξε ζηελ Αζήλα ηνπ 5 νπ αη. π. Υ.
Γηάξθεηα πξνγξάκκαηνο: 1 ψξα θαη 30΄.
Γαλεηζηηθό Τιηθό: ζρεδηαζκέλα θπιιάδηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Κόζηνο: 4 επξώ ην άηνκν.
Γσξεάλ είλαη ε είζνδνο γηα ηνπο ζπλνδνχο εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο.
Δπηθνηλσλία:
Σει: 210 4516264, 210 4516822, 201 4286959
Fax: 210 4512277
E-mail: nme@ath.forthnet.gr
E-mail: ioanna. berbili@yahoo.gr
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Ναπηηθό Μνπζείν ηεο Διιάδαο
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα : Από ηα παληά ζηνλ αηκό
Θεκαηνινγία: Ναπζηπινΐα, λέα ηερλνινγία
Φάζκα ειηθηώλ: Δ΄ Σ΄Γεκνηηθνχ - Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξάκκαηνο: Σα παηδηά πξνζεγγίδνπλ ηελ εμέιημε ηεο
λαπζηπινΐαο απφ ην θνππί ζηα ηζηία θαη απφ ηα ηζηία ζηε κεραλή. Δμεηάδεηαη ε ζηελή ζρέζε ησλ
λαπηηθψλ θνηλνηήησλ ηεο Διιάδνο κε ηε λαππήγεζε ησλ ηζηηνθφξσλ θαη ηηο εκπνξηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζάιαζζαο θαζψο θαη ε ζπλεπαθφινπζε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή εμέιημε. ηε
ζπλέρεηα, θαινχληαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο αιιαγέο πνπ θέξλεη ε ρξήζε ηνπ αηκνχ θαη ησλ
κεραλψλ, αιιαγέο πνπ -κεηαμχ άιισλ - πξνθαινχλ ηνλ καξαζκφ ησλ θνηλνηήησλ απηψλ.
Δπηζεκαίλεηαη ε εηζαγσγή θαη ρξεζηκνπνίεζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο, ε δεκηνπξγία θαηλνχξγησλ
λαπηηθψλ εηδηθνηήησλ θαζψο θαη νη δηαθνξεηηθνί νηθνλνκηθνί ζπζρεηηζκνί πνπ νδεγνχλ ζηελ ίδξπζε
κεγάισλ αηκνπιντθψλ εηαηξεηψλ.
ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη καζεηέο γίλνληαη λαχηεο ελφο ηζηηνθφξνπ ή αηκφπινηνπ θαη
θαηαγξάθνπλ ζε κία επηζηνιή πξνο ηνπο νηθείνπο ηνπο ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηε δσή ηνπο πάλσ ζην
θαξάβη.
Γηάξθεηα πξνγξάκκαηνο: 1 ψξα θαη 30΄.
Γαλεηζηηθό Τιηθό: ζρεδηαζκέλα θπιιάδηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Κόζηνο: 4 επξώ ην άηνκν.
Γσξεάλ είλαη ε είζνδνο γηα ηνπο ζπλνδνχο εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο.
Δπηθνηλσλία:
Σει: 210 4516264, 210 4516822, 201 4286959
Fax: 210 4512277
E-mail: nme@ath.forthnet.gr
E-mail: ioanna. berbili@yahoo.gr
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Ναπηηθό Μνπζείν ηεο Διιάδαο
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα : Πινία ηνπ „21
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, Δπαλάζηαζε 1821, ιανγξαθία
Φάζκα ειηθηώλ: Γεκνηηθφ (Δ΄ Σ΄) -Γπκλάζην
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξάκκαηνο: Σν πξφγξακκα εζηηάδεηαη ζηα πινία, ζηα
πιεξψκαηα θαη ζηε ζχλζεζε ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ ηεο Δπαλαζηάζεσο ηνπ 1821. Γίλεηαη έκθαζε ζηηο
ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ, ζηνλ ηξφπν πνιέκνπ
θαη ζηνπο λαπηηθνχο πνπ δηαθξίζεθαλ γηα ηε δξάζε ηνπο ζηνλ λαπηηθφ αγψλα ηεο επνρήο.
Δπηζεκαίλεηαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηφινπ ζηελ επηηπρία ηνπ Αγψλα ηεο Αλεμαξηεζίαο θαη ε γέλεζε ηνπ
πξψηνπ ειιεληθνχ πνιεκηθνχ ζηφινπ κε εζληθφ ραξαθηήξα.
Παξάιιεια, εμεηάδεηαη ε θαζεκεξηλή δσή ησλ λαπηηθψλ θαη ε νξγάλσζή ηεο (ελδπκαζία, δηαηξνθή,
αληηιήςεηο, δνμαζίεο, πξνιήςεηο γηα ηε ζάιαζζα), ε θνηλσληθή ηνπο ζέζε θαζψο θαη νη ηξφπνη
λαπζηπινΐαο θαη ηα λαπηηθά φξγαλα ηεο επνρήο. ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα παηδηά γίλνληαη
λαχηεο ζε έλα κπξίθη ηεο επνρήο ηνπ Αγψλα θαη βνεζνχλ ηνλ γξακκαηηθφ λα ζπληάμεη ην εκεξνιφγην
ηνπ πινίνπ.
Γηάξθεηα πξνγξάκκαηνο: 1 ψξα θαη 30΄.
Γαλεηζηηθό Τιηθό: ζρεδηαζκέλα θπιιάδηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Κόζηνο: 4 επξώ ην άηνκν.
Γσξεάλ είλαη ε είζνδνο γηα ηνπο ζπλνδνχο εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο.
Δπηθνηλσλία:
Σει: 210 4516264, 210 4516822, 201 4286959
Fax: 210 4512277
E-mail: nme@ath.forthnet.gr
E-mail: ioanna. berbili@yahoo.gr
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Ναπηηθό Μνπζείν ηεο Διιάδαο
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα : Σαμηδεύνληαο κε ην πινίν ηεο Κεξύλεηαο
Θεκαηνινγία: Αξραία ειιεληθή ηζηνξία
Φάζκα ειηθηώλ: Γπκλάζην
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξάκκαηνο: Σν πξφγξακκα ζρεδηάζηεθε ζην πιαίζην ησλ
Δπξσπατθψλ Ζκεξψλ Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο 2001-2002. Δζηηάδεη ζην λαπηηθφ εκπφξην ησλ
αξραίσλ Διιήλσλ, κε αθνξκή ηα επξήκαηα ηνπ ζεκαληηθνχ λαπαγίνπ πνπ βξέζεθε έμσ απφ ην ιηκάλη
ηεο Κεξχλεηαο ζηελ Κχπξν. Οη καζεηέο αλαβηψλνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αξραίσλ λαπηηθψλ θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ηαμηδηνχ ηνπ πινίνπ θαη αλαδεηνχλ ην ιφγν ηεο βχζηζήο ηνπ, κέζα απφ ηα
επξήκαηα πνπ αλέζπξαλ νη αξραηνιφγνη απφ ην βπζφ ηεο ζάιαζζαο.
Γηάξθεηα πξνγξάκκαηνο: 1 θαη ψξα θαη 30΄
Γαλεηζηηθό Τιηθό: ζρεδηαζκέλα θπιιάδηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Κόζηνο: 4 επξώ ην άηνκν.
Γσξεάλ είλαη ε είζνδνο γηα ηνπο ζπλνδνχο εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο.
Δπηθνηλσλία:
Σει: 210 4516264, 210 4516822, 201 4286959
Fax: 210 4512277
E-mail: nme@ath.forthnet.gr
E-mail: ioanna. berbili@yahoo.gr

Ναπηηθό Μνπζείν ηεο Διιάδαο
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα : Έλα κπανύιν γεκάην ηζηνξία: Βαιθαληθνί πόιεκνη 19121913
Θεκαηνινγία: Νεψηεξε ειιεληθή ηζηνξία
Φάζκα ειηθηώλ: Σ΄ Γεκνηηθνχ
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξάκκαηνο: Μέζα απφ ηελ ηζηνξία δχν παηδηψλ πνπ
αλαθαιχπηνπλ έλα παιηφ κπανχιν ζηελ απνζήθε ηνπ ζπηηηνχ ηνπο, ην νπνίν πεξηέρεη πξνζσπηθά
αληηθείκελα θαη ελζπκήκαηα (ζηνιή, θσηνγξαθίεο, επηζηνιέο, εκεξνιφγην...) ηνπ πξνπάππνπ ηνπο, πνπ
πνιέκεζε ζηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο, νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαξία λα ηαμηδέςνπλ ζην ρξφλν θαη
λα μεδηπιψζνπλ ηα γεγνλφηα εθείλεο ηεο πεξηφδνπ.
Γηάξθεηα πξνγξάκκαηνο: 1 θαη ψξα θαη 30΄
Γαλεηζηηθό Τιηθό: ζρεδηαζκέλα θπιιάδηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Κόζηνο: 4 επξώ ην άηνκν.
Γσξεάλ είλαη ε είζνδνο γηα ηνπο ζπλνδνχο εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο.
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Δπηθνηλσλία: Σει: 210 4516264, 210 4516822, 201 4286959
Fax: 210 4512277
E-mail: nme@ath.forthnet.gr
E-mail: ioanna. berbili@yahoo.gr
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Ναπηηθό Μνπζείν ηεο Διιάδαο
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα : Γεπζηηθά ηαμίδηα
Θεκαηνινγία: Γηαηξνθή
Φάζκα ειηθηώλ: Γ΄- Σ΄ Γεκνηηθνχ ● Α΄- Γ΄ Γπκλαζίνπ
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξάκκαηνο: Σν εθπαηδεπηηθφ απηφ πξφγξακκα ζρεδηάζηεθε
ζην πιαίζην ησλ Δπξσπατθψλ Ζκεξψλ Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο 2005-2006. Οη καζεηέο δηδάζθνληαη
πσο ζπλέβαιαλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ζεκεξηλψλ δηαηξνθηθψλ καο ζπλεζεηψλ κεγάινη ζαιαζζνπφξνη,
φπσο ν Μάξθν Πφιν θαη ν Κνιφκβνο. Παξάιιεια, αλαθαιχπηνπλ φκνξθνπο θηλεδηθνχο, ηαπσληθνχο
θαη ηλδηαληθνχο ζξχινπο θαη παξακχζηα γηα ην ηζάη, ηελ παηάηα, ηε ζνθνιάηα θαη ην ξχδη, πσο ν
έξσηαο κηαο γπλαίθαο έζπαζε ην κνλνπψιην ηνπ θαθέ απφ ηελ Οιιαλδία, πσο νη αξραίνη Έιιελεο
γλψξηζαλ ην θξαζί , ην ιάδη, ηελ κπαλάλα...
Γηάξθεηα πξνγξάκκαηνο: 1 θαη ψξα θαη 30΄
Γαλεηζηηθό Τιηθό: ζρεδηαζκέλα θπιιάδηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Κόζηνο: 4 επξώ ην άηνκν.
Γσξεάλ είλαη ε είζνδνο γηα ηνπο ζπλνδνχο εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο.
Δπηθνηλσλία:
Σει: 210 4516264, 210 4516822, 201 4286959
Fax: 210 4512277
E-mail: nme@ath.forthnet.gr
E-mail: ioanna. berbili@yahoo.gr
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Μνπζείν Παμηλνύ-Μηλσηή
Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα
Θεκαηνινγία: Θέαηξν
Φάζκα ειηθηώλ: Γεκνηηθφ-Γπκλάζην -Λχθεην
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο
Με αθνξκή ηελ θαιιηηερληθή πνξεία ηεο Καηίλαο Παμηλνχ θαη ηνπ Αιέμε Μηλσηή, θαζψο θαη ησλ
εθζεκάησλ ηνπ Μνπζείνπ, ηα παηδηά ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην ζέαηξν. Σν
ζέαηξν σο έθθξαζε θαιιηηερληθή θαη ιπηξσηηθή, ην ζέαηξν σο παξάζηαζε, σο απνηέιεζκα δνπιεηάο
ελφο ζπλφινπ αλζξψπσλ πνπ κφρζεζαλ γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα θαη βεβαίσο ην ζέαηξν σο
απνηχπσζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ ζεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ην ρζεο αιιά
θαη ην ζήκεξα. ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο θαη ηα
ελδηαθέξνληά ηνπο, ζα θαινχληαη λα γξάςνπλ ή θαη λα αλαπαξαζηήζνπλ έλα κνλφινγν ή δηάινγν, λα
ζρεδηάζνπλ έλα θνζηνχκη ή ζθεληθφ, λα θηηάμνπλ π.ρ. έλα ζεαηξηθφ πξφγξακκα, λα αλαπηχμνπλ ηνλ
πξνβιεκαηηζκφ ηνπο φζνλ αθνξά ζην ζέαηξν ή ζε θάπνηα ηδέα.
εκείσζε: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ, ηνπ γπκλαζίνπ θαη ηνπ ιπθείνπ.
Γηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ πνπ ην παξαθνινπζνχλ.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα απνζηνιήο πιηθνχ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Αληηγφλε Μαλαζζή ζην ηειέθσλν 210-5221420 antigoni.manassi@gmail.com
Υσξίο θόζηνο
Σν πξφγξακκα πξαγκαηνπνηείηαη ζην Μέγαξν Δυλάξδνπ, Αγ. Κσλζηαληίλνπ 20 & Μελάλδξνπ.
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Μνπζείν Διιεληθήο Παηδηθήο Σέρλεο
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα «Σν δηθαίσκα ηνπ παηδηνύ ζηελ έθθξαζε. Θέισ λα…» &
«Αλ ηα δέληξα κηινύζαλ…»2011-2012
κε αθνξκή ηηο εθζέζεηο ηνπ Μνπζείνπ
Θεκαηνινγία: Σέρλε
Φάζκα ειηθηώλ: Γεκνηηθφ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: www.childrensartmuseum.gr
ύληνκε πεξηγξαθή Μνπζείνπ: θνπόο ηνπ Μνπζείνπ, κε ηηο εθζέζεηο πνπ νξγαλψλεη ζην ρψξν ηνπ,
είλαη λα βνεζήζεη ηνπο επηζθέπηεο, ελήιηθεο θαη παηδηά λα θαηαλνήζνπλ φηη ε ηέρλε έρεη ηε δχλακε λα
πξνβιεκαηίδεη, λα επαηζζεηνπνηεί θαη λα πξνηείλεη ιχζεηο ζε ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνλ ζχγρξνλν
άλζξσπν.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ: Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηεί
πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ αηνκηθά θαη νκαδηθά ζε βησκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, ηα βνεζνχλ ζηελ αλάδεημε ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο θαη ηνπο δίλνπλ ηελ
επθαηξία λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηα έξγα παηδηθήο ηέρλεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο εθζέζεηο ηνπ
Μνπζείνπ.
Σίηινη εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ:
Αλ ηα δέληξα κηινύζαλ (Νεπηαγσγείν, Α΄ Β΄ Γ΄ Γεκνηηθνύ) Σν πξφγξακκα εμειίζζεηαη ζηα
αθφινπζα ζηάδηα : Α. Τπνδνρή ησλ παηδηψλ θαη γλσξηκία κε ην Μνπζείν θαη ηνλ εξκελεπηή.
Γπλαηφηεηεο θαη πεξηνξηζκνί ηνπ ρψξνπ. Β. Παηρλίδη κε ιεπηνκέξεηεο. Γλσξηκία κε ην ζέκα ηεο
έθζεζεο Γ. Γξαζηεξηφηεηεο ζην ρψξν ηεο έθζεζεο κε ιεθηηθά παηρλίδηα θαη δεκηνπξγηθή θίλεζε: Έλα
δέληξν ζπκάηαη…-δεκηνπξγία ηζηνξίαο από ηελ νκάδα κε αθνξκή ηα έξγα ηεο έθζεζεο / Κνπβεληηάδνληαο
κε ην δέληξν / Άλζξωπνη θαη δέληξα…πόζν κνηάδνπκε; / Αλαγλωξίδω ηνπο ήρνπο, ηαπηίδω κε ηα έξγα θαη
«δωληαλεύω» ηα δέληξα / «Γέληξν, ζνπ ππόζρνκαη…» Γ. Δηθαζηηθφ Δξγαζηήξην: «Ση ζα έθαλεο εζχ γηα
ην δέληξν ζνπ; Εσγξάθηζέ ην».
«Αλ ηα δέληξα κηινύζαλ…» (Γ΄, Δ΄, Σ΄ Γεκνηηθνύ) Σν πξόγξακκα εμειίζζεηαη ζηα αθόινπζα
ζηάδηα: Α. Τπνδνρή ησλ παηδηψλ θαη γλσξηκία κε ην Μνπζείν θαη ηνλ εξκελεπηή. Γπλαηφηεηεο θαη
πεξηνξηζκνί ηνπ ρψξνπ, Β. Παηρλίδη κε ιεπηνκέξεηεο. Γλσξηκία κε ην ζέκα ηεο έθζεζεο, Γ.
Υσξηζκφο ησλ παηδηψλ ζε 5 νκάδεο: ηα παηδηά ζε κηθξέο νκάδεο 3 έσο 5 αηφκσλ δνπιεχνπλ ηα ζέκαηα:
Ζ ζρέζε καο κε ηα δέληξα / Άλζξωπνη θαη δέληξα έρνπκε αλάγθε από …/ Αλαθύθιωζε,
επαλαρξεζηκνπνίεζε, δεκηνύξγεζε… / «Αλ ηα δέληξα καο κηινύζαλ…»/ Οηθνινγηθό Σπκβόιαην, Γ.
Παξνπζίαζε ηεο δνπιεηάο θάζε νκάδαο: θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ζε φια ηα παηδηά φζα
επεμεξγάζηεθε θαη αλαθάιπςε ζηελ έθζεζε, E. Δηθαζηηθφ Δξγαζηήξην: ηα παηδηά δσγξαθίδνπλ ην δηθφ
ηνπο έξγν κε ζέκα: «Έλα δέληξν ζε ρξεηάδεηαη, ηη ζα έθαλεο εζχ γη’ απηφ;»
«Θέισ λα…δσγξαθίδσ ηα ζέισ κνπ» Α΄, Β΄ Γ΄Γεκνηηθνύ Σν πξφγξακκα εμειίζζεηαη ζηα
αθφινπζα ζηάδηα: Α. Τπνδνρή ησλ παηδηψλ θαη γλσξηκία κε ην Μνπζείν θαη ηνλ εξκελεπηή.
Δμνηθείσζε κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ρψξνπ.Β. Γξαζηεξηφηεηεο ζην ρψξν ηεο
έθζεζεο κε ιεθηηθά παηρλίδηα θαη δεκηνπξγηθή θίλεζε: Τα έξγα κε κηα καηηά / Θέιω έλα θαζαξό
πεξηβάιινλ, / Θέιω ζην ζπίηη κνπ…, / Θέιω λα παίδω, γηαηί δελ κπνξώ; / Όινη καδί κπνξνύκε - Έρω

79

θαη εγώ θωλή αθνύζηε κ κε Γ. Δηθαζηηθφ Δξγαζηήξην: ηα παηδηά δεκηνπξγνχλ ην δηθφ ηνπο έξγν
ζπλερίδνληαο ηε θξάζε «Θέισ λα …».
«Θέισ λα…δσγξαθίδσ ηα ζέισ κνπ» Γ΄Δ΄Σ΄ Γεκνηηθνύ: Σν πξφγξακκα εμειίζζεηαη ζηα
αθφινπζα ζηάδηα:Α. Δηζαγσγή: ππνδνρή ησλ παηδηψλ θαη γλσξηκία κε ην Μνπζείν θαη ηνλ
εξκελεπηή. πδήηεζε γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ρψξνπ θαηά ηελ επίζθεςε ζην
Μνπζείν. Β. Υσξηζκφο ησλ παηδηψλ ζε 5 νκάδεο: ηα παηδηά ζε κηθξέο νκάδεο 3 έσο 5 αηφκσλ
δνπιεχνπλ ηα ζέκαηα: Σα δηθαηψκαηά καο / Σα ζέισ καο / ηαλ ηα δηθαηψκαηα καο παξαβηάδνληαη
Ώξα γηα δξάζε / Ώξα γηα ηέρλε, Γ. Παξνπζίαζε ηεο δνπιεηάο θάζε νκάδαο: θάζε νκάδα παξνπζηάδεη
ζε φια ηα παηδηά φζα επεμεξγάζηεθε θαη αλαθάιπςε ζηελ έθζεζε, Γ. Δηθαζηηθφ Δξγαζηήξην: ηα
παηδηά δεκηνπξγνχλ ην δηθφ ηνπο έξγν ζπλερίδνληαο ηε θξάζε «Θέισ λα …»..
Γαλεηζηηθό Τιηθό: ια ηα πξνγξάκκαηα ζπλνδεχνληαη απφ εθπαηδεπηηθφ παθέην, ην νπνίν πεξηέρεη
ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ πνπ δίλεηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, γηα
ηελ πεξεηαίξσ επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο ζηελ ηάμε.
Πξόγξακκα: Αλ ηα δέληξα κηινύζαλ
Τιηθφ, γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο ζηελ ηάμε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ: Πξνηάζεηο γηα
εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε, δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, γξάςηε κηα ηζηνξία κε αθνξκή
έξγα ηεο έθζεζεο, θαηάινγνο ηεο έθζεζεο
Πξόγξακκα: «Θέισ λα…δσγξαθίδσ ηα ζέισ κνπ»Τιηθό, γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπ
ζέκαηνο ζηελ ηάμε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ: CD κε έξγα θαιιηηερλψλ, πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο ησλ έξγσλ
ησλ θαιιηηερλψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην CD, Πξνηάζεηο γηα εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ
ηάμε, δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαηάινγνο ηεο έθζεζεο
Σν Μνπζείν δαλείδεη 4 κνπζεηνζθεπέο:
Απεπζχλνληαη ζε καζεηέο Νεπηαγσγείνπ θαη φισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ.
«Εσγξαθίδσ ην δψν» / «Εσγξαθίδσ ην δέληξν»
«Εσγξαθίδσ ηε ζάιαζζα» / «Αλζξψπηλε κνξθή»
Οη Μνπζεηνζθεπέο δαλείδνληαη γηα 10 εκέξεο
Κφζηνο δαλεηζκνχ 20 €
Απαξαίηεηε ε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηε Γξακκαηεία απφ 1ε επηεκβξίνπ θαη ε θξάηεζε
εκεξνκελίαο δαλεηζκνχ . (Σξ.-Παξ.:10.00-14.00, 210 33 12 621, 33 12 750)
Απαξαίηεηε ε αίηεζε δαλεηζκνχ ππνγεγξακκέλε απφ ην Γηεπζπληή ηνπ θνξέα θαη ε αζηπλνκηθή
Σαπηφηεηα ηνπ παξαιήπηε.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Κόζηνο ζπκκεηνρήο 5 € Γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο δηαξθνχλ 1 ψξα θαη απεπζχλνληαη ζε νκάδεο
ησλ 15 αηφκσλ, δσξεάλ
Μνπζείν Διιεληθήο Παηδηθήο Σέρλεο
Κινδξνπ 9 , Πιάθα, πξνέθηαζε νδνχ Βνπιήο
Σ.Κ. 105 58 Αζήλα
Σει.: 210 33 12 621 / 210 33 12 750 Fax: 210 33 13 734
www.childrensartmuseum.gr
contact@childrensartmuseum.gr
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Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν
Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα : ζπλνιηθά
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, ζξεζθεία, πεξηβάιινλ, πνιηηηζκφο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην, ΑκεΑ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε
http://www.byzantinemuseum.gr
Σίηινη εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ:
Απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ζην Βπδάληην (Νεπηαγσγείν, Α΄ θαη Β΄ Γεκνηηθνχ)
Υξηζηνπγελληάηηθα εξγαζηήξηα γηα παηδηά( Νεπηαγσγείν, Α΄, Β΄ θαη Γ΄ Γεκνηηθνχ)
Έρεη ν θαηξφο γπξίζκαηα: Δηθνλνκαρία, Άισζε, Νεφηεξε Δπνρή (η΄ Γεκνηηθνχ, Β/ζκηα)
Φσλέο λεξνχ ζην Βπδαληηλφ Μνπζείν (Απφ Γ΄ Γεκνηηθνχ, Β/ζκηα)
Δθηφο ζπλφξσλ(Απφ Δ΄ Γεκνηηθνχ, Β/ζκηα)
Απφ ηνλ αξραίν θφζκν ζηνλ βπδαληηλφ (Απφ Δ΄ Γεκνηηθνχ, Β/ζκηα)
ηηο θνηλφηεηεο ησλ Ρσκηψλ (η΄ Γεκνηηθνχ, Β/ζκηα)
ύληνκε Πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ
1)
Απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ζην Βπδάληην:
Σν πξφγξακκα αμηνπνηεί εθπαηδεπηηθά επηιεγκέλα εθζέκαηα ηεο κφληκεο έθζεζεο ηνπ ΒΥΜ
(αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο απφ πειφ, κέηαιιν, γπαιί).
2)
Υξηζηνπγελληάηηθα εξγαζηήξηα γηα παηδηά:Πξφθεηηαη γηα εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ
αμηνπνηεί επηιεγκέλα αληηθείκελα ηνπ Μνπζείνπ κε ζέκα ηε Γέλλεζε.
3)
Έρεη ν θαηξφο γπξίζκαηα: Δηθνλνκαρία, Άισζε, Νεφηεξε Δπνρή ην πιαίζην ησλ
εθδειψζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Ζκεξψλ Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο κε ζέκα «Κξίζεηο:
πλέρεηεο θαη αζπλέρεηεο ζηελ Ηζηνξία» ζρεδηάζηεθε ζεκαηηθή εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή ζηε
κφληκε έθζεζε ηνπ Μνπζείνπ κε επίθεληξν ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη θαηλφκελα πνπ
ζεκαηνδνηνχλ πεξάζκαηα απφ κηα επνρή ζε κηα άιιε.
4)
Φσλέο λεξνχ ζην Βπδαληηλφ Μνπζείν :ην πιαίζην ηεο εθζηξαηείαο ηνπ ΤΠΠΟΣ
«Πεξηβάιινλ θαη Πνιηηηζκφο» ζρεδηάζηεθε ζεκαηηθή εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή ζηε κφληκε
έθζεζε ηνπ Μνπζείνπ κε άμνλα ηελ ζεκαζία ηνπ λεξνχ ζηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα.
5)
Δθηφο ζπλφξσλ : Ζ εθπαηδεπηηθή δξάζε πξνζεγγίδεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπλφξνπ, ζηηο πνιιαπιέο
λνεκαηνδνηήζεηο ηεο, κε αθνξκή ηελ πεξηνδηθή έθζεζε «Μέζα/Πέξα απφ ηα χλνξα» φπνπ
παξνπζηάδνληαη έξγα ζχγρξνλεο ηέρλεο απφ ηε ζπιινγή ηελ Δπξσπατθήο Σξάπεδαο
Δπελδχζεσλ.
6)
Απφ ηνλ αξραίν θφζκν ζηνλ βπδαληηλφ: Σν πξφγξακκα αμηνπνηεί εθπαηδεπηηθά ηελ πξψηε
νκφηηηιε ελφηεηα ηεο κφληκεο έθζεζεο ηνπ Μνπζείνπ.
7)
ηηο θνηλφηεηεο ησλ Ρσκηψλ: Σν πξφγξακκα αμηνπνηεί εθπαηδεπηηθά ηκήκα ηεο κφληκεο
έθζεζεο ηνπ Μνπζείνπ πνπ θέξεη ηνλ γεληθφ ηίηιν «Απφ ην Βπδάληην ζηε Νεψηεξε επνρή»
θαη εγθαηληάζηεθε ηνλ Μάην ηνπ 2010.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό:
Σα αθφινπζα εθπαηδεπηηθά έληππα ζε ςεθηαθή κνξθή (αξρεία pdf), δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο
ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ηα αμηνπνηήζνπλ ζηε κφληκε έθζεζε ηνπ Βπδαληηλνχ Μνπζείνπ.
"Ζ πεξηπέηεηα ελφο κλεκείνπ"
"Σν δέληξν ηεο δσήο"
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"Βπδαληηλψλ Πξάγκαηα", πνιχπηπρν θαζνδεγεκέλεο επίζθεςεο ζηε κφληκε έθζεζε ηνπ Βπδαληηλνχ
θαη Υξηζηηαληθνχ Μνπζείνπ.
Δηζαγσγηθά θείκελα ησλ ελνηήησλ ηεο κφληκεο έθζεζεο ηνπ κνπζείνπ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο: Τπάξρεη δπλαηφηεηα επίζθεςεο ρσξίο ηελ ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα επηέκβξην – Οθηψβξην απφ ηηο 9:30 έσο ηηο 18:30 Ννέκβξην – Γεθέκβξην 9:30 έσο ηηο
14:00
Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηηο ζρνιηθέο νκάδεο ζε επηζθέςεηο ρσξίο παξαθνινχζεζε
εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Μνπζείνπ, πξνηείλεηαη ε πξνεγνχκελε ζπκκεηνρή ζηηο
ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο γλσξηκίαο κε ην Βπδαληηλφ θαη Υξηζηηαληθφ Μνπζείν θαη ηηο
εθπαηδεπηηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο.
Οη ελδηαθεξφκελνη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην Γξαθείν Δθπαηδεπηηθψλ
Πξνγξακκάησλ (ηειέθσλν: 213 213 9507).
Ζ ζπκκεηνρή ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Μνπζείνπ, νη επηζθέςεηο ζρνιηθψλ νκάδσλ θαη ε
ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο παξέρνληαη δσξεάλ.
ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Μνπζείνπ γίλνληαη δεθηά ζρνιηθά ηκήκαηα κέρξη 30 καζεηέο.
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζρνιηθψλ νκάδσλ ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ είλαη απαξαίηεηε ε ζπλελλόεζε κε ην Γξαθείν Δθπαηδεπηηθψλ
Πξνγξακκάησλ (ηειέθσλν: 213 213 9507).
Γειψζεηο ζπκκεηνρήο ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη θαζεκεξηλά θαη ψξεο 09:00 έσο 15:00.
Πιεξνθνξίεο :Βπδαληηλφ θαη Υξηζηηαληθφ Μνπζείν
Γξαθείν Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ: Βαζ.νθίαο 2210675 Αζήλα
Σει.: 210-7231985. Fax: 210-7231883.Ηζηνζειίδα : www.byzantinemuseum.gr
e-mail: edu@byzantinemuseum.gr
Γσξεάλ
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Καπληθαξέα
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Έλα Βπδαληηλό κλεκείν ζηελ Δξκνύ (2000)
Θεκαηνινγία: Αξρηηεθηνληθή (ζπληήξεζε αλάδεημε θαη πξνβνιή κλεκείσλ), αξραηνινγία, Βπδαληηλή
ηζηνξία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄ - η΄ Γεκνηηθνχ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=2015
http://www.athensinfoguide.com/gr/wtschurches/panagiakapnikarea.htm
ύληνκε Πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο: Βαζηθή επηδίσμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε
φηη ην κνπζείν είλαη κέζσ ηεο παξαηήξεζεο, πεγή γλψζεο, ζχλζεζεο δεδνκέλσλ, αλάπηπμεο
ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη θξηηηθήο ζθέςεο. Δηδηθά γηα ην βπδαληηλφ κλεκείν ηεο Δξκνχ νη καζεηέο:
εμεηάδνπλ ηε ζρέζε ηνπ κλεκείνπ κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη ην ξφιν ηνπ ζηελ ηνπνγξαθία ηεο
ζχγρξνλεο πφιεο, ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε δπλαηφηεηα ζπλχπαξμεο ζηνλ ίδην ρψξν αξρηηεθηνληθήο απφ
δηαθνξεηηθέο επνρέο, ζθέθηνληαη ηα πξνβιήκαηα δηαηήξεζεο πνπ ην κλεκείν αληηκεηψπηζε θαη
αληηκεησπίδεη ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ, πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηα κλεκεία θαη ζηα
ηζηνξηθά θηίξηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο νη κνπζεηνπαηδαγσγνί ζπδεηνχλ κε ηνπο
καζεηέο κε ζηφρν:
* λα ηνπνζεηεζνχλ ρξνληθά ζηελ επνρή πνπ ρηίζηεθε ε Καπληθαξέα
* λα γλσξίζνπλ ηε Βπδαληηλή Αζήλα ηνπ 11νπ αηψλα
* λα αλαθαιχςνπλ ζηνηρεία ηεο Βπδαληηλήο αξρηηεθηνληθήο θαη λα κάζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ κλεκείνπ
* λα πξνβιεκαηηζηνχλ πάλσ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο, ζπληήξεζεο, αλάδεημεο θαη πξνβνιήο ηνπ
κλεκείνπ
ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο παίξλνπλ ζπλέληεπμε απφ ηνπο πεξαζηηθνχο θαη
ζπδεηνχλ καδί ηνπο γηα ηα ζέκαηα ηεο πξνζηαζίαο, ζπληήξεζεο, αλάδεημεο θαη πξνβνιήο ηνπ
κλεκείνπ. Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ αλαθνηλψλνληαη ζηε ζρνιηθή νκάδα.
Δίλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα Βπδαληηλά κλεκεία ζηελ Αζήλα, γλσζηφ σο Καπληθαξέα. Δίλαη
ζχλζεηνο, ηεηξάζηπινο ζηαπξνεηδήο λαφο πνπ ρξνλνινγείηαη ζην 1500.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό:
Δθπαηδεπηηθφο θάθεινο πνπ πεξηιακβάλεη ράξηε ηεο Αζήλαο θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 565 -1205 κ.Υ.,
κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ νη καζεηέο παξαηεξνχλ ηε κνξθή ηεο βπδαληηλήο πφιεο
Κάηνςε ηνπ κλεκείνπ, κέζσ ηεο νπνίαο νη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ ηνλ αξρηηεθηνληθφ ηχπν ηνπ λανχ
θαη "απνθαιχπηνπλ" ηνπο ρψξνπο ηνπ κλεκείνπ πνπ πξνζηέζεθαλ κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ αξρηθνχ
θηίζκαηνο
Αληίγξαθν ιηζνγξαθίαο ηνπ Th. du Moncel πνπ παξνπζηάδεη ηελ Καπληθαξέα ην 1845, κε ηε βνήζεηα
ηεο νπνίαο νη καζεηέο ζπγθξίλνπλ ην κλεκείν θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ ηεο επνρήο εθείλεο κε
ηελ παξνχζα εηθφλα
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Υώξνο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνα: Καπληθαξέα θαη πεξηβάιινλ ρώξνο
Αξκφδηεο Τπεξεζίεο ή Φνξείο: Γηεχζπλζε Βπδαληηλψλ θαη Μεηαβπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ Τπεχζπλνο
πξνγξάκκαηνο: ηαπξνπιάθε Φαλή & Φνπξηνχλε Σέξξπ Αξραηνιφγνο & Φηιφινγνο-Μνπζεηνιφγνο
Σει: +30 210 3304030 Fax: +30 210 3304009
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Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Γθηνιέο Ν., Βπδαληηλή Νανδνκία, Δθδφζεηο Καξδακίηζα, Αζήλα, 1987.
Μνζρνλάο Ν., Ζ ηνπνγξαθία ηεο Αζήλαο ζηε βπδαληηλή θαη ηε κεηαβπδαληηλή επνρή, Αξραηνινγία ηεο
πφιεο ησλ Αζελψλ, Αζήλα, 1996.

Δβξατθό Μνπζείν ηεο Διιάδνο
Θεκαηνινγία: Θξεζθεία, δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ηζηνξία, αλζξψπηλα δηθαηψκαηα
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ - Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: www.jewishmuseum.gr
ύληνκε πεξηγξαθή πξνγξακκάησλ: ηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ είλαη λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ην
ρψξν πξνζεπρήο, ηηο βαζηθέο γηνξηέο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηεο εβξατθήο ζξεζθείαο θαζψο θαη ηα
ζεκαληηθά νξφζεκα ηεο ηζηνξίαο ησλ Δβξαίσλ ηεο Διιάδαο.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Παξέρεηαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη κνπζεηνζθεπέο «Κξπκκέλα παηδηά ζηελ
Διιάδα ηεο Καηνρήο», «Σν Οινθαχησκα ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ, 1941-1944» γηα ρξήζε ζηελ ηάμε.
Έληππν θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ζρεηηθφ κε ην νινθαχησκα θαη ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε.
ρεηηθέο εθδφζεηο «Ο Φίινο κνπ ν Ααξψλ»
«Σα Ξπινπάπνπηζα Γηεγνχληαη. Έλα Αιεζηλφ Παξακχζη»
«Ο Γεχηεξνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο θαη ην Οινθαχησκα ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ 1941 - 1944»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο :
Νίθεο 39, Αζήλα
Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα παξέρνληαη δσξεάλ
e-mail: otreveza@jewishmuseum.gr

Δζληθό Ηζηνξηθό Μνπζείν - Ηζηνξηθή θαη Δζλνινγηθή Δηαηξεία ηεο Διιάδνο
Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα: ζπλνιηθά
Θεκαηνινγία: Νεψηεξε ηζηνξία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ - Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
www.nhmuseum.gr/, www.ime.gr/projects/vouli/gr/museum/museum.html
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Ζ κφληκε έθζεζε ηνπ Μνπζείνπ, νξγαλσκέλε ζε ζπιινγέο,
πεξηιακβάλεη πιήζνο εθζεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά. απνηππψλνληαο ηελ
ηζηνξηθή πνξεία ηνπ λεψηεξνπ Διιεληζκνχ, απφ ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο
Οζσκαλνχο (1453) κέρξη θαη ηνλ Διιελντηαιηθφ πφιεκν ηνπ 1940.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ:
Σν Μνπζείν δηαηεξεί επίζεο άκεζε επαθή κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Γηαζέηεη πιηθφ γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ πξηλ απφ ηελ επίζθεςε θαη δηνξγαλψλεη ζπλαληήζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη
εθπαηδεπηηθνί ελεκεξψλνληαη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε παξνπζηάζνπλ νη ίδηνη ην κνπζείν ζηελ ηάμε ηνπο.
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Σέινο δηαζέηεη εθδφζεηο θαη δαλείδεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε ζρνιεία.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Δζληθφ Ηζηνξηθφ Μνπζείν, Μέγαξν Παιηάο Βνπιήο, ηαδίνπ 13, Πι. Κνινθνηξψλε,
Σξ. - Κπξ. 9.00 π.κ. - 2.00 κ.κ. Γεπη. θιεηζηά.
Πιεξνθνξίεο : Σει: 210-3237617.
e-mail: info@nhm.gr

Διιεληθό Παηδηθό Μνπζείν
Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Μνπζείνπ: ζπλνιηθά
Θεκαηνινγία: Κνηλσληθή δσή, ηζηνξία, βηνκεραλία, εκπφξην, θαηαλάισζε, αγνξά, αηζζήζεηο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν Γεκνηηθφ
Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε
www.hcm.gr
Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα
http://www.hcm.gr/BIGFrame/BIGFramesMainFirstPage.asp?LANG=GR
Σίηινη εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ (2011-2012):
Νεπηαγσγείν
Ση κπνξψ λα θάλσ ζην Μνπζείν
Γεκηνπξγψ κηα πφιε
Ο ρνξφο ησλ ζρεκάησλ
Μηα ηζηνξία κε γεχζε
Απφ ηελ αγνξά ζην πηάην κνπ
Ζ ζπκκεηξία ζηε θχζε θαη ζηε ρξήζε
Γεκνηηθό:
Γεκηνπξγψ κηα πφιε
Με εξγαιεία ην λνπ θαη ηε κεραλή
Σν εξγαζηήξη ηνπ επηζηήκνλα
Ο ρνξφο ησλ ζρεκάησλ
Μηα ηζηνξία κε γεχζε
Απφ ηελ αγνξά ζην πηάην κνπ
ινο ν θφζκνο κηα αγνξά
ην πνιεκηθφ κνπζείν:
Ζ ειιεληθή επαλάζηαζε
ηα εξγνζηάζηα
ην εξγνζηάζην ζνθνιαηνπνηίαο Παπιίδε
ηα ζρνιεία
Οηθνλνκία, γλψζε θαη αμία
Οη αγνξέο ηεο νηθνγέλεηαο
Ο δεθάινγνο ηνπ θαηαλαισηή
Γηεζλή πξνβιήκαηα- νκαδηθέο ιχζεηο
Γηα παηδηά κε αλαπεξία:
Μπξσδηέο παηρλίδηα καγεηξέκαηα
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ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σν Διιεληθφ Παηδηθφ Μνπζείν ηδξχζεθε ην 1987 θαη απνηειεί έλαλ
εθπαηδεπηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ νξγαληζκφ, θνηλσθεινχο – κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. Ζ θεληξηθή
θηινζνθία ηνπ βαζίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ηα πξαγκαηηθά αληηθείκελα, νη άκεζεο εκπεηξίεο θαη ε
ςπραγσγία ππνζηεξίδνπλ θαη εληζρχνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ: Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Διιεληθνχ
Παηδηθνχ Μνπζείνπ είλαη ζρεδηαζκέλα έηζη ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ
ελζαξξχλνληαο ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηελ πξσηνβνπιία, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αλαθάιπςε θαη
έρνπλ κειεηεζεί γηα λα εμππεξεηνχλ ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο:
- Να εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο κε ην κνπζεηαθφ ρψξν, ηελ πνιηηηζηηθή θαη ηερλνινγηθή θιεξνλνκηά,
ηελ ηέρλε.
- Να γίλεη ε επίζθεςε ζην Μνπζείν κηα επράξηζηε εκπεηξία πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο θαη ηηο
δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ.
- Να αλαπηπρζνχλ, κέζσ ησλ αλαθαιππηηθψλ εκπεηξηψλ ζηα εθζέκαηα ηνπ Μνπζείνπ, νη ηθαλφηεηεο
ησλ παηδηψλ γηα παξαηήξεζε, έξεπλα θαη θαηαλφεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ θπζηθνχ θαη ηερλεηνχ
θφζκνπ.
- Να εθνδηαζηνχλ νη καζεηέο κε ηξφπνπο ζχλδεζεο κε ηα εθζέκαηα γηα αλεμάξηεηε κειέηε θαη
παξαηήξεζε ζε επφκελεο επηζθέςεηο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο: Πιεξνθνξίεο : ηει.: 2103312995, Fax:210-3312995 (εζση. 119) Διιεληθφ
Παηδηθφ Μνπζείν, Κπδαζελαίσλ 14, 105 58 Αζήλα
e-mail: info@hcm.gr

Ίδξπκα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ
Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα: ζπλνιηθά
Θεκαηνινγία: Κνηλνβνχιην
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ - Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I365I982I646I451325
foundation.parliament.gr
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα:
Γηα επηζθέςεηο ζηε Βνπιή: episkepsis@parliament.gr
ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ Ηδξύκαηνο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ: Σν Ίδξπκα ηεο Βνπιήο ησλ
Διιήλσλ γηα ην Κνηλνβνχιην θαη ηε Γεκνθξαηία ζπζηάζεθε κε νκφθσλε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο
ηεο Βνπιήο, ην 2000 θαη άξηζε λα ιεηηνπξγεί ην 2003. θνπφο ηνπ είλαη ε κειέηε θαη δηάδνζε ησλ
αξρψλ ηνπ Κνηλνβνπιεπηηζκνχ θαη ηεο Γεκνθξαηίαο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ
Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα καζεηέο απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. ην
πιαίζηφ ηνπο νξγαλψλνληαη επηζθέςεηο ζηηο εθζέζεηο ηεο Βνπιήο, ελεκεξψζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
Κνηλνβνπιίνπ, μελαγήζεηο ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θ.ά.
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Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηα λα δεηήζεηε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ ζαο ζην πξφγξακκα εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ ζηε
Βνπιή ησλ Διιήλσλ ζα πξέπεη λα ππνβάιεηε ειεθηξνληθά ηε ζρεηηθή αίηεζε ζπκκεηνρήο, ε νπνία
ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα foundation.parliament.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=28.
Βνπιή ησλ Διιήλσλ, Βαζ.νθίαο 2, Πι. πληάγκαηνο, Αζήλα.
Γε-Πα: 09:00-21:00. α & Κπ / ρνιηθέο ενξηέο & Αξγίεο: 9:00-15:00.
Πιεξνθνξίεο : Σει. 210 3707183, 210 3707215, 210 3708048
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Μνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο
Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Μνπζείνπ: ζπλνιηθά
Θεκαηνινγία: Πεξηβάιινλ, ρισξίδα, παλίδα
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ - Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
www.gnhm.gr
www.gnhm.gr/MuseumDefault.aspx?selItem=203&fCode=f4
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σν Μνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο είλαη ίδξπκα θνηλσθειέο,
αθηεξσκέλν ζηε κειέηε, ζπληήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κε εθαηνληάδεο
ρηιηάδεο δείγκαηα ρισξίδαο θαη παλίδαο. Σν κνπζείν πξαγκαηνπνηεί απφ ην 1974 εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ έγθπξε γλψζε θαη ζηε δηακφξθσζε πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο
ζηα παηδηά.
Eθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο: πξαγκαηνπνηνχληαη απφ Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή θαη αθνξνχλ:
Μαζεηέο λεπηαθψλ ζηαζκψλ θαη Νεπηαγσγείνπ κε επζχλε ησλ ζπλνδψλ εθπαηδεπηηθψλ.
Μαζεηέο Α΄ θαη Β΄ Γεκνηηθνχ κε ην αληίζηνηρν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Μ.Γ.Φ.Η.
Μαζεηέο Γ΄ , Γ΄ , Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ κε ηα αληίζηνηρα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΜΓΦΗ ή κε
παξνπζίαζε ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ (ηχπνπ μελάγεζεο).
Μαζεηέο Γπκλαζίνπ κε παξνπζίαζε ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ (ηχπνπ μελάγεζεο).
Μαζεηέο Λπθείνπ κε ειεχζεξε πεξηήγεζε ζην Μνπζείν κε επζχλε ησλ ζπλνδψλ εθπαηδεπηηθψλ.
ΑΜΔΑ: Σν Μ.Γ.Φ.Η. δέρεηαη επηζθέςεηο νκάδσλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα
δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε βάζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ αηφκσλ πνπ ζα ην
παξαθνινπζήζνπλ. Δίλαη απαξαίηεηε ε ζπλελλφεζε κε ην Δθπαηδεπηηθφ Σκήκα ηνπ Μ.Γ.Φ.Η. δχν
κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία επίζθεςεο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο
Μνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο, Λεβίδνπ 13, 145 62 Κεθηζηά
Γε-Πα: 9 π.κ -2.30 κ.κ., Κπξηαθή: 10 π.κ - 2.30 κ.κ.
Δπίζεκεο αξγίεο : Κιεηζηά Πιεξνθνξίεο : ηει. 210 8015870 (εζσηεξηθφ 527), Φαμ : 210 8012001
e-mail: info@gnhm.gr
Απφ ηηο 11.30πκ θαη κέρξη ηηο 1.30κκ, ην Μ.Γ.Φ.Η. δέρεηαη νξγαλσκέλεο νκάδεο, ζρνιηθέο ή άιιεο (π.ρ.
Κ.Ά.Π.Ζ., ζπιιφγνπο θιπ.) γηα επίζθεςε ζηνπο εθζεζηαθνχο ηνπ ρψξνπο, κε ειεχζεξε πεξηήγεζε.
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Μνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο Κέληξν ΓΑΗΑ
Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Μνπζείνπ:
Θεκαηνινγία: Πεξηβάιινλ νηθνινγία, επηζηήκεο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ - Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
www.gnhm.gr
www.gnhm.gr/MuseumDefault.aspx?selItem=203&fCode=f4
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σν 2001 ην Μνπζείν πξνρψξεζε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ
Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Δθπαίδεπζεο ΓΑΗΑ. To Κέληξν ππνζηεξίρζεθε απφ ηελ Δ.Δ. σο
πξσηνπνξηαθφ ζηελ Δπξψπε, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεη δηεπηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα ζε
ζπλεξγαζία κε επξσπατθά θαη δηεζλή εξεπλεηηθά θέληξα.
Σν Κέληξν ΓΑΗΑ πεξηιακβάλεη κεγάιν αίζξην, εθζεζηαθνχο ρψξνπο, εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα,
βηβιηνζήθε, ακθηζέαηξν 250 ζέζεσλ, αίζνπζεο ζπιινγψλ, αίζνπζεο πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ θαη
πξνβνιψλ
Κχξηνη ζηφρνη ηνπ Κέληξνπ ΓΑΗΑ είλαη ε πεξηβαιινληηθή έξεπλα θαη εθπαίδεπζε. Δηδηθφηεξα γηα ηελ
έξεπλα -βαζηθή θαη εθαξκνζκέλε- ηα εξγαζηήξηά ηνπ, Οηθνινγίαο Δδάθνπο θαη Βηνηερλνινγίαο θαη
Βηναλαιπηηθήο Υεκείαο ιεηηνπξγνχλ ζηνπο θξίζηκνπο ηνκείο ηεο πνηφηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ησλ
λεξψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο δηαηξνθήο θαη ηεο πγείαο ηνπ αλζξψπνπ.
ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα καζεηέο Γεκνηηθνχ
Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα δηαξθεί 1 ψξα θαη ηέηαξην θαη πεξηιακβάλεη :
1. Τπνδνρή – εηζαγσγή (10΄)
2. Παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο θαίξαο ( 10΄)
Ζ πξνβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο θαίξαο γίλεηαη ζην Αίζξην: ε έλα εκηζθαηξηθφ ζφιν-νζφλε
δηακέηξνπ 5 κέηξσλ παξνπζηάδνληαη εηθφλεο ηεο πεξηζηξεθφκελεο Γεο, φπσο έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ην
δηάζηεκα. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη πιαηζησκέλε κε αθήγεζε θαη κνπζηθή ε γεσινγηθή εμέιημε
ηνπ πιαλήηε απφ ηε γέλλεζή ηνπ έσο ζήκεξα.
3. Δξγαζία ζηηο επηκέξνπο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ
• Οη καζεηέο παξαθνινπζνχλ ζηελ 1ε αίζνπζα ην ζέακα κε ηίηιν «Ο θφζκνο καο ζήκεξα» ( 5΄)
• Μεηά ην ηέινο ηεο πξνβνιήο νη καζεηέο ζε νκάδεο θαη κε ηελ ππνζηήξημε θαη ηηο νδεγίεο ηνπο
εξγάδνληαη κε Φχιια Γξαζηεξηφηεηαο. Κάζε νκάδα ζε κία ζεκαηηθή ελφηεηα. (45΄)
4. Πξνβνιή ηαηληψλ πεξηβαιινληηθνχ πεξηερνκέλνπ (15΄)
Σα Φχιια Γξαζηεξηφηεηαο είλαη 7 θαη βαζίδνληαη ζηηο εμήο 7 ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ Δθζεζηαθνχ
Υψξνπ:
Α. Ζ Γε καο
Β. Υξεζηκνπνηψληαο ηε Γε
Γ. Πξφθιεζε ηεο Δλέξγεηαο
Γ. Πξφθιεζε ησλ Μεηαθνξψλ
Δ. Πξφθιεζε ησλ Φπζηθψλ Πφξσλ
Σ. Πξφθιεζε ηνπ Νεξνχ
Ε. Πξφθιεζε ηνπ εδάθνπο θαη ηεο ηξνθήο
5. Οη καζεηέο παξαθνινπζνχλ κηθξέο ηαηλίεο πεξηβαιινληηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηελ εηδηθή αίζνπζα
πξνβνιψλ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο
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Δπηθνηλσλία κε ην Κέληξν ΓΑΗΑ
Γηα θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ή άιιεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
κπνξείηε λα ηειεθσλείηε ζην Δθπαηδεπηηθφ Σκήκα ηνπ Κέληξνπ ΓΑΗΑ, ηει.: 210 8015870 (εζσηεξηθφ
528) θαη ηει./ θαμ 210 8019784 θαζεκεξηλά 9-2κ.κ. εθηφο αββάηνπ θαη Κπξηαθήο.
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Μνπζείν Θσξεθηνύ Γ. Αβέξσθ
Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Μνπζείνπ
Θεκαηνινγία: Ναπηηιία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ - Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
http://www.bsaverof.com/gr/history.htm
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ Σν πινίν-κνπζείν «Γ. Αβέξσθ» απνηειεί
κλεκείν πνπ ηηκά απηνχο πνπ ππεξέηεζαλ θαη έπεζαλ ζηε δηάξθεηα ηεο έλδνμεο ηζηνξίαο ηνπ. πλάκα
δηαηεξεί δσληαλά ηα κε-απηά αλζξψπηλα απνζέκαηα, φπσο ε θιεξνλνκηά ησλ ζαιαζζψλ, ε ζεκαζία
ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ θαη ε ειθπζηηθφηεηα ηνπ λαπηηθνχ επαγγέικαηνο. Σν Θσξεθηφ «Γ.
Αβέξσθ» εθπιεξψλεη θαη εθπαηδεπηηθή απνζηνιή κέζσ ζηαζεξψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ
απεπζχλνληαη ζε καζεηέο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε αληίζηνηρνπο ηίηινπο:
«Θσξεθηφ Γ. Αβέξσθ» θαη «Σν Γ.Αβέξσθ ζην πιήξσκα ηνπ ρξφλνπ»-Δθπαηδεπηηθά θπιιάδηα γηα
παηδηά δεκνηηθνχ θαη γπκλαζίνπ
Άιιεο Πιεξνθνξίεο
Πιεξνθνξίεο : Σει. 210 9888211
e-mail : bsaverof@hol.gr
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Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα: ζπλνιηθά
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, αξραία Αζήλα, Κπθιαδηθφο πνιηηηζκφο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ - Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
www.cycladic-m.gr/gr_version/educational.htm
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σν Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο είλαη αθηεξσκέλν ζηε κειέηε θαη
πξνβνιή ησλ αξραίσλ πνιηηηζκψλ ηνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Κχπξνπ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ Κπθιαδηθή
ηέρλε ηεο 3εο π.Υ. ρηιηεηίαο. Ηδξχζεθε ην 1986, αξρηθά γηα λα ζηεγάζεη ηελ ηδησηηθή ζπιινγή ηνπ
Νηθνιάνπ θαη ηεο Νηφιιεο Γνπιαλδξή θαη ζηαδηαθά επεθηάζεθε γηα λα θηινμελήζεη θαη άιιεο
ζεκαληηθέο ζπιινγέο-δσξεέο.
ήκεξα, ζηηο αίζνπζεο ηνπ κνπζείνπ, παξνπζηάδνληαη ηξεηο κεγάιεο πνιηηηζκηθέο ελφηεηεο:
Κπθιαδηθή ηέρλε 3200 – 2000 π.Υ. αξραία ειιεληθή ηέρλε 2000 π.Υ. – 395 κ.Υ., αξραία θππξηαθή
ηέρλε 3900 π.Υ. – 6νο αηψλαο κ.Υ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ:
Σίηινη εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ: (Πξσηνβάζκηα: 3ε θαη 4ε Γεκνηηθνύ)
-"Οη θίινη κνπ ηα εηδψιηα"
- "Δηθφλεο απφ ηε Μπζνινγία"
-"Λχζηο θαη Σηκαξέηε: Ζ θαζεκεξηλή δσή ζηελ αξραία Αζήλα",
- "Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ έλαο αγγεηνπιάζηεο",
-"Σν έλδπκα ζηελ αξραία Διιάδα")
(Γεπηεξνβάζκηα: 1ε Γπκλαζίνπ)
-"Κπθιαδηθφο Πνιηηηζκφο",
-"Λχζηο θαη Σηκαξέηε: Ζ θαζεκεξηλή δσή ζηελ αξραία Αζήλα"
Άιιεο Πιεξνθνξίεο: Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο, Νενθχηνπ Γνχθα 4, Αζήλα.
Πιεξνθνξίεο: Σει.: 210-7239.438 Fax: 210-72 39 382. e-mail: mplati@cycladic-m.gr
Οξγαλψλνληαη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο γηα ηα ζρνιεία έπεηηα απφ ζπλελλφεζε κε ην Σκήκα
Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ.
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Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Οη θίινη κνπ ηα εηδώιηα
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, αξραία Αζήλα, Κπθιαδηθφο πνιηηηζκφο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
www.cycladic-m.gr/gr_version/educational.htm
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σν Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο είλαη αθηεξσκέλν ζηε κειέηε θαη
πξνβνιή ησλ αξραίσλ πνιηηηζκψλ ηνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Κχπξνπ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ Κπθιαδηθή
ηέρλε ηεο 3εο π.Υ. ρηιηεηίαο. Ηδξχζεθε ην 1986, αξρηθά γηα λα ζηεγάζεη ηελ ηδησηηθή ζπιινγή ηνπ
Νηθνιάνπ θαη ηεο Νηφιιεο Γνπιαλδξή θαη ζηαδηαθά επεθηάζεθε γηα λα θηινμελήζεη θαη άιιεο
ζεκαληηθέο ζπιινγέο-δσξεέο.
ήκεξα, ζηηο αίζνπζεο ηνπ κνπζείνπ, παξνπζηάδνληαη ηξεηο κεγάιεο πνιηηηζκηθέο ελφηεηεο:
Κπθιαδηθή ηέρλε 3200 – 2000 π.Υ., αξραία ειιεληθή ηέρλε 2000 π.Υ. – 395 κ.Υ., αξραία θππξηαθή
ηέρλε 3900 π.Υ. – 6νο αηψλαο κ.Υ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: "Οη θίινη κνπ ηα εηδψιηα". Σα παηδηά,
αλαθαιχπηνληαο ηα καξκάξηλα εηδψιηα ηνπ Μνπζείνπ, θάλνπλ ηελ πξψηε ηνπο γλσξηκία κε ηελ
θπθιαδηθή ηέρλε θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή ζηηο Κπθιάδεο ηελ 3ε π.Υ. ρηιηεηία.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Δθπαηδεπηηθφ θπιιάδην «Οη θίινη κνπ ηα εηδψιηα»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο: Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο, Νενθχηνπ Γνχθα 4, Αζήλα.
Πιεξνθνξίεο: Σει.: 210-7239.438 Fax: 210-72 39 382. e-mail: mplati@cycladic-m.gr
Οξγαλψλνληαη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο γηα ηα ζρνιεία έπεηηα απφ ζπλελλφεζε κε ην Σκήκα
Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ.
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Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Δηθόλεο από ηε κπζνινγία
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, Μπζνινγία, Κπθιαδηθφο πνιηηηζκφο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
www.cycladic-m.gr/gr_version/educational.htm
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σν Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο είλαη αθηεξσκέλν ζηε κειέηε θαη
πξνβνιή ησλ αξραίσλ πνιηηηζκψλ ηνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Κχπξνπ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ Κπθιαδηθή
ηέρλε ηεο 3εο π.Υ. ρηιηεηίαο. Ηδξχζεθε ην 1986, αξρηθά γηα λα ζηεγάζεη ηελ ηδησηηθή ζπιινγή ηνπ
Νηθνιάνπ θαη ηεο Νηφιιεο Γνπιαλδξή θαη ζηαδηαθά επεθηάζεθε γηα λα θηινμελήζεη θαη άιιεο
ζεκαληηθέο ζπιινγέο-δσξεέο.
ήκεξα, ζηηο αίζνπζεο ηνπ κνπζείνπ, παξνπζηάδνληαη ηξεηο κεγάιεο πνιηηηζκηθέο ελφηεηεο:
Κπθιαδηθή ηέρλε 3200 – 2000 π.Υ., αξραία ειιεληθή ηέρλε 2000 π.Υ. – 395 κ.Υ., αξραία θππξηαθή
ηέρλε 3900 π.Υ. – 6νο αηψλαο κ.Υ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Δηθφλεο απφ ηε κπζνινγία» O κχζνο ηεο
Δπξψπεο, νη άζινη ηνπ Ζξαθιή, νη δψδεθα Θενί ηνπ Οιχκπνπ θαη νη πεξηπέηεηέο ηνπο δσληαλεχνπλ
κέζα απφ ηηο παξαζηάζεηο ησλ αγγείσλ.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Δθπαηδεπηηθφ θπιιάδην «Δηθφλεο απφ ηε κπζνινγία»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο: Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο, Νενθχηνπ Γνχθα 4, Αζήλα.
Πιεξνθνξίεο: Σει.: 210-7239.438 Fax: 210-72 39 382. e-mail: mplati@cycladic-m.gr
Οξγαλψλνληαη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο γηα ηα ζρνιεία έπεηηα απφ ζπλελλφεζε κε ην Σκήκα
Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ.
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Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Πειόο, ηξνρόο, θακίλη
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, Μπζνινγία, Κπθιαδηθφο πνιηηηζκφο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄ Γεκνηηθνχ, Α΄ Γπκλαζίνπ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
www.cycladic-m.gr/gr_version/educational.htm
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σν Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο είλαη αθηεξσκέλν ζηε κειέηε θαη
πξνβνιή ησλ αξραίσλ πνιηηηζκψλ ηνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Κχπξνπ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ Κπθιαδηθή
ηέρλε ηεο 3εο π.Υ. ρηιηεηίαο. Ηδξχζεθε ην 1986, αξρηθά γηα λα ζηεγάζεη ηελ ηδησηηθή ζπιινγή ηνπ
Νηθνιάνπ θαη ηεο Νηφιιεο Γνπιαλδξή θαη ζηαδηαθά επεθηάζεθε γηα λα θηινμελήζεη θαη άιιεο
ζεκαληηθέο ζπιινγέο-δσξεέο.
ήκεξα, ζηηο αίζνπζεο ηνπ κνπζείνπ, παξνπζηάδνληαη ηξεηο κεγάιεο πνιηηηζκηθέο ελφηεηεο:
Κπθιαδηθή ηέρλε 3200 – 2000 π.Υ., αξραία ειιεληθή ηέρλε 2000 π.Υ. – 395 κ.Υ., αξραία θππξηαθή
ηέρλε 3900 π.Υ. – 6νο αηψλαο κ.Υ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Πειφο, ηξνρφο, θακίλη» Πψο θαηαζθεπάδνληαλ
ηα αγγεία; ζε ηη ρξεζίκεπαλ; ηη ήηαλ ν κειαλφκνξθνο ξπζκφο θαη ζε ηη δηέθεξε απφ ηνλ εξπζξφκνξθν;
ε απηέο θαη άιιεο πνιιέο εξσηήζεηο απαληά ην πξφγξακκα πνπ έρεη ζα ζέκα ηα πήιηλα αγγεία απφ
ηελ θαηλνχξηα, κφληκε έθζεζε ηνπ 2νπ νξφθνπ ηνπ ΜΚΣ πνπ έρεη ηίηιν "Αξραία Διιεληθή Σέρλε. Μηα
ηζηνξία κε εηθφλεο".
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Δθπαηδεπηηθφ θπιιάδην «Πειφο, ηξνρφο, θακίλη»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο: Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο, Νενθχηνπ Γνχθα 4, Αζήλα.
Πιεξνθνξίεο: Σει.: 210-7239.438 Fax: 210-72 39 382. e-mail: mplati@cycladic-m.gr
Οξγαλψλνληαη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο γηα ηα ζρνιεία έπεηηα απφ ζπλελλφεζε κε ην Σκήκα
Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ.
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Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Λέσλ θαη Μειίηε: ε θαζεκεξηλή δσή ζηελ αξραία Αζήλα
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, Μπζνινγία, Καζεκεξηλή δσή ζηελ αξραία Αζήλα
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄ Γεκνηηθνχ, Α΄ Γπκλαζίνπ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
www.cycladic-m.gr/gr_version/educational.htm
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σν Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο είλαη αθηεξσκέλν ζηε κειέηε θαη
πξνβνιή ησλ αξραίσλ πνιηηηζκψλ ηνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Κχπξνπ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ Κπθιαδηθή
ηέρλε ηεο 3εο π.Υ. ρηιηεηίαο. Ηδξχζεθε ην 1986, αξρηθά γηα λα ζηεγάζεη ηελ ηδησηηθή ζπιινγή ηνπ
Νηθνιάνπ θαη ηεο Νηφιιεο Γνπιαλδξή θαη ζηαδηαθά επεθηάζεθε γηα λα θηινμελήζεη θαη άιιεο
ζεκαληηθέο ζπιινγέο-δσξεέο.
ήκεξα, ζηηο αίζνπζεο ηνπ κνπζείνπ, παξνπζηάδνληαη ηξεηο κεγάιεο πνιηηηζκηθέο ελφηεηεο:
Κπθιαδηθή ηέρλε 3200 – 2000 π.Υ., αξραία ειιεληθή ηέρλε 2000 π.Υ. – 395 κ.Υ., αξραία θππξηαθή
ηέρλε 3900 π.Υ. – 6νο αηψλαο κ.Υ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Λέσλ θαη Μειίηε: ε θαζεκεξηλή δσή ζηελ
αξραία Αζήλα» Ο Λέσλ θαη ε Μειίηε, δπν αδέιθηα πνπ κεγαιψλνπλ ζε κηα εχπνξε νηθνγέλεηα ηεο
Αζήλαο ηνλ 5ν π.Υ. αηψλα καο μελαγνχλ ζηελ πφιε ηνπο.".
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Δθπαηδεπηηθφ θπιιάδην «Λέσλ θαη Μειίηε: ε θαζεκεξηλή δσή ζηελ αξραία
Αζήλα»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο: Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο, Νενθχηνπ Γνχθα 4, Αζήλα.
Πιεξνθνξίεο: Σει.: 210-7239.438 Fax: 210-72 39 382. e-mail: mplati@cycladic-m.gr
Οξγαλψλνληαη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο γηα ηα ζρνιεία έπεηηα απφ ζπλελλφεζε κε ην Σκήκα
Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ.
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Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Σν έλδπκα ζηελ αξραία Διιάδα
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, Δλδπκαζία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
www.cycladic-m.gr/gr_version/educational.htm
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σν Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο είλαη αθηεξσκέλν ζηε κειέηε θαη
πξνβνιή ησλ αξραίσλ πνιηηηζκψλ ηνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Κχπξνπ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ Κπθιαδηθή
ηέρλε ηεο 3εο π.Υ. ρηιηεηίαο. Ηδξχζεθε ην 1986, αξρηθά γηα λα ζηεγάζεη ηελ ηδησηηθή ζπιινγή ηνπ
Νηθνιάνπ θαη ηεο Νηφιιεο Γνπιαλδξή θαη ζηαδηαθά επεθηάζεθε γηα λα θηινμελήζεη θαη άιιεο
ζεκαληηθέο ζπιινγέο-δσξεέο.
ήκεξα, ζηηο αίζνπζεο ηνπ κνπζείνπ, παξνπζηάδνληαη ηξεηο κεγάιεο πνιηηηζκηθέο ελφηεηεο:
Κπθιαδηθή ηέρλε 3200 – 2000 π.Υ., αξραία ειιεληθή ηέρλε 2000 π.Υ. – 395 κ.Υ., αξραία θππξηαθή
ηέρλε 3900 π.Υ. – 6νο αηψλαο κ.Υ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Σν έλδπκα ζηελ αξραία Διιάδα» Πσο
ληχλνληαλ νη αξραίνη Έιιελεο θαη νη Διιελίδεο; απφ ηη πιηθά ήηαλ θαηαζθεπαζκέλα ηα ξνχρα ηνπο;
θνξνχζαλ ππνδήκαηα; θνζκήκαηα; φηαλ είρε ήιην κε ηη πξνζηάηεπαλ ην θεθάιη ηνπο; Οη παξαζηάζεηο
ζηα αγγεία, ηα αγαικαηάθηα θαη άιια αληηθείκελα δίλνπλ ηηο απαληήζεηο.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Δθπαηδεπηηθφ θπιιάδην «Σν έλδπκα ζηελ αξραία Διιάδα»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο: Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο, Νενθχηνπ Γνχθα 4, Αζήλα.
Πιεξνθνξίεο: Σει.: 210-7239.438 Fax: 210-72 39 382. e-mail: mplati@cycladic-m.gr
Οξγαλψλνληαη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο γηα ηα ζρνιεία έπεηηα απφ ζπλελλφεζε κε ην Σκήκα
Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ.
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Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Κπθιαδηθόο Πνιηηηζκόο
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, Κπθιαδηθφο πνιηηηζκφο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Α΄ Γπκλαζίνπ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
www.cycladic-m.gr/gr_version/educational.htm
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σν Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο είλαη αθηεξσκέλν ζηε κειέηε θαη
πξνβνιή ησλ αξραίσλ πνιηηηζκψλ ηνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Κχπξνπ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ Κπθιαδηθή
ηέρλε ηεο 3εο π.Υ. ρηιηεηίαο. Ηδξχζεθε ην 1986, αξρηθά γηα λα ζηεγάζεη ηελ ηδησηηθή ζπιινγή ηνπ
Νηθνιάνπ θαη ηεο Νηφιιεο Γνπιαλδξή θαη ζηαδηαθά επεθηάζεθε γηα λα θηινμελήζεη θαη άιιεο
ζεκαληηθέο ζπιινγέο-δσξεέο.
ήκεξα, ζηηο αίζνπζεο ηνπ κνπζείνπ, παξνπζηάδνληαη ηξεηο κεγάιεο πνιηηηζκηθέο ελφηεηεο:
Κπθιαδηθή ηέρλε 3200 – 2000 π.Υ., αξραία ειιεληθή ηέρλε 2000 π.Υ. – 395 κ.Υ., αξραία θππξηαθή
ηέρλε 3900 π.Υ. – 6νο αηψλαο κ.Υ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Κπθιαδηθφο Πνιηηηζκφο» Κπθιαδηθφο
Πνιηηηζκφοο.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Δθπαηδεπηηθφ θπιιάδην «Κπθιαδηθφο Πνιηηηζκφο»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο: Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο, Νενθχηνπ Γνχθα 4, Αζήλα.
Πιεξνθνξίεο: Σει.: 210-7239.438 Fax: 210-72 39 382. e-mail: mplati@cycladic-m.gr
Οξγαλψλνληαη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο γηα ηα ζρνιεία έπεηηα απφ ζπλελλφεζε κε ην Σκήκα
Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ.

98

Αξραηνινγηθό Μνπζείν Μαξαζώλα
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: «Διιήλσλ πξνκαρνύληεο Αζελαίνη Μαξαζώλη…»
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ - Γπκλάζην, Λχθεην
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κπνξνχλ λα
κεηέρνπλ έσο 25 καζεηέο ηεο ίδηαο ηάμεο. Σν πξφγξακκα απηφ πινπνηήζεθε (θαη) ηελ πξνεγνχκελε
ζρνιηθή ρξνληά, ζην πιαίζην ησλ εθδειψζεσλ γηα ηε ζπκπιήξσζε 2500ρξφλσλ απφ ηελ ηζηνξηθή
κάρε.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Απφ ηε Β΄ Δ.Π.Κ.Ά. παξέρεηαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κε ηίηιν: «Διιήλσλ
πξνκαρνχληεο Αζελαίνη Μαξαζψλη…Αξραηνινγηθφ πξφγξακκα ζην Μνπζείν ηνπ Μαξαζψλα», ην
νπνίν απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηνπο θαζψο θαη ζε καζεηέο
Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σα ζρνιεία κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηει. 22940-55155

Μνπζείν: Οξπθηνινγίαο θαη πεηξνινγίαο
Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Μνπζείνπ (Ξελάγεζε ζην κνπζείν)
Θεκαηνινγία: Οξπθηά, πεηξψκαηα, κεηαιιεχκαηα
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ - Γπκλάζην, Λχθεην
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ:
Μνπζείν Οξπθηνινγίαο θαη Πεηξνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ
Tν «Μνπζείν Οξπθηνινγίαο θαη Πεηξνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ»,
επαλαιεηηνπξγεί ζην ηζφγεην ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγίαο, ζηα θηήξηα ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο
(Ηιίζηα).Σν Μνπζείν πεξηιακβάλεη ζπιινγέο νξπθηώλ, πεηξσκάησλ θαη κεηαιιεπκάησλ απφ ηελ
Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Ο ρψξνο ηνπ Μνπζείνπ απνηειεί ρψξν επίζθεςεο γηα ηνπο καζεηέο Α΄/
ζκηαο θαη Β΄ /ζκηαο Δθπαίδεπζεο, φπνπ θαηά ηελ μελάγεζε αλαιχνληαη ε ηζηνξία θαη ε ζεκαζία ησλ
κεηαιιείσλ ηνπ Λαπξίνπ, ν νξπθηφο πινχηνο ηεο Διιάδνο, ηα βηνκεραληθά νξπθηά, νη ρξήζεηο ηνπο
ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ε αλαθχθισζή ηνπο, ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηέρλε, ηα
ξαδηελεξγά νξπθηά, νη ελεξγεηαθέο πξψηεο χιεο, ε ηζηνξία ηνπ Ζθαηζηείνπ ηεο αληνξίλεο απφ ηελ
πξντζηνξηθή επνρή κέρξη ζήκεξα θαη νη πνιχηηκνη ιίζνη θαη νη απνκηκήζεηο ηνπο.
Σν ηαμίδη ζηνλ θφζκν ησλ νξπθηψλ θαη ησλ πεηξσκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηέζζεξηο θαηάιιεια
δηακνξθσκέλεο αίζνπζεο ζπλoιηθήο έθηαζεο 1200 η.κ πεξίπνπ. ηνπο ρψξνπο απηνχο νη καζεηέο ζα
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ απφ θνληά:
- Τςειήο αηζζεηηθήο δείγκαηα νξπθηψλ (κεηεσξίηεο, πεηξψκαηα, κεηαιιεχκαηα, πνιχηηκνπο ιίζνπο
θαη ξαδηελεξγά νξπθηά)
- Σνλ θφζκν ησλ εθαηζηείσλ, εθαηζηεηαθέο βνιίδεο θαη δείγκαηα ιάβαο
Μπνξνχλ επίζεο λα παξαθνινπζήζνπλ πξνβνιή Video κε εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν.
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Δηδηθά θαηαξηηζκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πξνζαξκφδεη ηελ πεξηήγεζε ζην κνπζείν αλάινγα κε
ηελ ειηθία, ηηο γλψζεηο θαη ην δηαζέζηκν ρξφλν ησλ επηζθεπηψλ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:Κόζηνο: 2 επξώ
Τπάξρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.
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Μνπζείν Φξπζίξα
Θεκαηνινγία: χγρξνλε ηέρλε
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ - Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
http://www.frissirasmuseum.com/Greek/index.aspx
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ:: Σν θεληξηθφ θηίξην ηνπ κνπζείνπ θηινμελεί
ζηηο αίζνπζεο ηνπ ηκήκαηα ηεο κφληκεο ζπιινγήο, πνπ απνηειείηαη απφ 3000 έξγα δσγξαθηθήο θαη
γιππηηθήο Διιήλσλ θαη ινηπψλ Δπξσπαίσλ θαιιηηερλψλ ησλ ηειεπηαίσλ 50 ρξφλσλ κε ζέκα ηελ
αλζξψπηλε κνξθή. ην δεχηεξν θηίξην ελαιιάζζνληαη αλά δίκελν αλαδξνκηθέο αηνκηθέο ή νκαδηθέο
εθζέζεηο ζχγρξνλσλ θαιιηηερλψλ. Σν κνπζείν νξγαλψλεη θάζε ρξνληά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα
ηνπο καζεηέο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Κχξηνο ζηφρνο είλαη ε ελζάξξπλζε
λέσλ ηξφπσλ πξνζέγγηζεο παηδηψλ θαη λέσλ θάζε ειηθίαο ζηε χγρξνλε Εσγξαθηθή.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Μνπζείν Φξπζίξα, Μνλήο Αζηεξίνπ 3 & 7, Πιάθα 105 58, Αζήλα.
Σεηάξηε - Πέκπηε 11:00-19:00, Παξαζθεπή - άββαην - Κπξηαθή 11:00-17:00, Γεπηέξα - Σξίηε
Κιεηζηά
Πιεξνθνξίεο : ηει. 210-3234678, 210-3316027
e-mail: education@frissirasmuseum.com
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Βιέπε ηζηνζειίδα: http://www.frissirasmuseum.com/Greek/publications.aspx

101

Νέν Φεθηαθό Πιαλεηάξην
Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Μνπζείνπ
Θεκαηνινγία: Δπηζηήκεο, ηερλνινγία, πιαλήηεο, θπζηθέο επηζηήκεο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ - Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=192
Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα:
http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=89&state=archive&
return=89
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ:
Α. Νέν Φεθηαθφ Πιαλεηάξην
Φεθηαθφ ηαμίδη ζην Γηάζηεκα κε νπηηθναθνπζηηθά κέζα πςειήο ηερλνινγίαο. Πξνβάιινληαη νη
παξαζηάζεηο "Γέλεζε & θαηαθιπζκφο", "Μαχξεο Σξχπεο", "O Υνξφο ησλ Πιαλεηψλ", "Θαπκαζηά
πήιαηα", "Ζ Πηήζε".
Β. Νέα Γηαδξαζηηθή Έθζεζε Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο. Μία δσληαλή, δηαδξαζηηθή «πεξηπέηεηα»
ζηνλ ζπλαξπαζηηθφ θφζκν ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ησλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ, πεξηκέλεη
κηθξνχο θαη κεγάινπο.
Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αλαθέξνληαη ζε πνηθίια ζέκαηα ελδηαθέξνληνο (2006-2010) (βι.
ηζηνζειίδα εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
Άιιεο Πιεξνθνξίεο: Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ψξεο εηζφδνπ θαη πξνβνιψλ
επηθνηλσλήζηε κε ην Ίδξπκα.
Ίδξπκα Δπγελίδνπ, Λεσθ. πγγξνχ 387, 175 64 Π. Φάιεξν (είζνδνο απφ νδφ Πεληέιεο 11)
Πιεξνθνξίεο : Σει. 210 94 69 600 θαη 641
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Ννκηζκαηηθό Μνπζείν
Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Μνπζείνπ
Θεκαηνινγία: Νφκηζκα
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ - Γπκλάζην, Λχθεην ΑκεΑ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: www.nma.gr/index1.htm
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: ηεγαζκέλν ζην "Ηιίνπ Μέιαζξνλ", ηελ νηθία ηνπ Δξξίθνπ ιήκαλ
θαη κε ηζηνξία 177 ρξφλσλ, ην Ννκηζκαηηθφ Μνπζείν πεξηιακβάλεη ζηηο ζπιινγέο ηνπ εμαθφζηεο
ρηιηάδεο πεξίπνπ λνκίζκαηα (απφ ηελ ειιεληθή αξραηφηεηα, ηε ξσκατθή πεξίνδν, ην Βπδάληην, ην
δπηηθφ Μεζαίσλα θαη ηνπο λεψηεξνπο ρξφλνπο), "ζεζαπξνχο" (θιεηζηά λνκηζκαηηθά ζχλνια), ζηαζκία,
κνιπβδφβνπιια, κεηάιιηα θαη πνιχηηκνπο ιίζνπο. Ζ έθζεζε είλαη ζεκαηηθά νξγαλσκέλε (ηζηνξία ηνπ
Μνπζείνπ, δσξεηέο, βίνο θαη έξγα ηνπ Δξξίθνπ ιήκαλ, ν αξρηηέθησλ ηνπ Ηιίνπ Μειάζξνπ, εηζαγσγή
ζηε λνκηζκαηηθή, ε λνκηζκαηνθνπία ησλ Αζελψλ θαη ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, ν ειιεληθφο
απνηθηζκφο, λνκηζκαηηθνί "ζεζαπξνί", εηθνληζηηθέο θεθαιέο, αγάικαηα θαη λνκίζκαηα, κπζνινγηθέο
παξαζηάζεηο, νηθνδνκήκαηα, παλίδα, ρισξίδα θιπ.).
Σίηινη εθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ:
-Tν λφκηζκα ζηνλ αξραίν ειιεληθφ θφζκν
-Oη θνπθνπβάγηεο ηνπ Ννκηζκαηηθνχ Mνπζείνπ. Tν λφκηζκα ηεο αξραίαο Aζήλαο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο
Ννκηζκαηηθφ Μνπζείν, Λεσθ. Δι. Βεληδέινπ (Παλεπηζηεκίνπ) 12, 106 71 Αζήλα.
Πιεξνθνξίεο : Σει.: 210-3643774, 210-3612190, 210-3612519. Fax: 210-3635953
e-mail: nm@culture.gr
Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αλαθέξνληαη επίζεο ζε νκάδεο κε εηδηθέο αλάγθεο, θαζψο θαη νκάδεο
θνηηεηψλ.
Tα πξνγξάκκαηα δηαξθνχλ έσο κηάκηζε ψξα. Mπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ νξγαλσκέλεο νκάδεο έσο 25
αηφκσλ ζπλνδεπφκελεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή ηνλ ππεχζπλν ηεο νκάδαο. H ζπλελλφεζε γηα ηε
ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα γίλεηαη ζην ηειέθσλν 210-3632057
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Αλζξσπνινγηθό Μνπζείν Ηαηξηθήο ρνιήο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ
Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα: ζπλνιηθά (Δθπαηδεπηηθέο μελαγήζεηο)
Θεκαηνινγία: Αλζξσπνινγία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ- Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε: anthropology-museum.med.uoa.gr/6h.htm#
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: θνπφο ελφο κνπζείνπ είλαη ε ζπγθέληξσζε, δηαηήξεζε θαη
αμηνπνίεζε επηζηεκνληθψλ ζπιινγψλ πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Απφ ηελ ίδηα ηνπ ηε θχζε
έλα κνπζείν έρεη έληνλν εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα. ηελ πεξίπησζε ησλ παλεπηζηεκηαθψλ κνπζείσλ,
φπσο είλαη ην Αλζξσπνινγηθφ Μνπζείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ε εμππεξέηεζε εθπαηδεπηηθψλ
θαη εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ ππήξμε ν γελεζηνπξγφο παξάγνληαο ίδξπζήο ηνπο. Έηζη, απψηεξνο ζθνπφο ηεο
δεκηνπξγίαο ηνπο ήηαλ θαηά θαλφλα ε πξναγσγή ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ε παξαγσγή
επηζηεκνληθήο γλψζεο.
Ο εθζεζηαθφο ρψξνο είλαη νξγαλσκέλνο ζε δχν βαζηθέο ελφηεηεο. Σελ παιαηναλζξσπνινγηθή πνπ
θαιχπηεη ζπλνπηηθά ηα ηειεπηαία πέληε εθαηνκκχξηα ρξφληα ηεο εμέιημεο ηνπ αλζξψπνπ θαη εθείλε
ησλ ζχγρξνλσλ αλζξψπηλσλ πιεζπζκψλ. Σα αλζξσπνινγηθάεθζέκαηα πιαηζηψλνληαη απφ ηηο
πξντζηνξηθέο θαη εζλνινγηθέο ζπιινγέο. ην πιαίζην ηεο έθζεζεο, νξγαλψλνληαη εθπαηδεπηηθέο
μελαγήζεηο θαη πξνβάιινληαη εθπαηδεπηηθά ληνθηκαληεξ
Σίηινη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ:
Δμέιημε ηνπ αλζξψπνπ/ Απζηξαινπίζεθνη/Νεαληεξηαι/Homo Sapiens/Homo Erectus/Homo Habilis
Άιιεο Πιεξνθνξίεο
Αλζξσπνινγηθφ Μνπζείν, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Ηαηξηθή ρνιή, Μ.Αζίαο 75, 11527 Γνπδί.
Πιεξνθνξίεο: Σει.: 210-7462358-60,Fax: 210-7462359.
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Μνπζείν ηεο Πόιεσο ησλ Αζελώλ Βνύξνπ-Δπηαμία
Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα: ζπλνιηθά
Θεκαηνινγία: Νεψηεξε ηζηνξία ηεο Αζήλαο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν θαη Γεκνηηθφ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: www.athenscitymuseum.gr
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σν Μνπζείν καο παξνπζηάδεη ηε λεψηεξε ηζηνξία ησλ Αζελψλ, ηεο
αξραηφηεξεο θαη ελδνμφηεξεο πφιεο ηεο Δπξψπεο, απφ ηελ αλαθήξπμή ηεο ζε πξσηεχνπζα ηνπ Νένπ
Διιεληθνχ Κξάηνπο κε ηνπο πξψηνπο βαζηιείο, ηνλ ζσλα θαη ηελ Ακαιία, φπσο επίζεο θαη πνιινχο
άιινπο ηνκείο ηεο Ηζηνξίαο, ηνπ Πνιηηηζκνχ θαη ηεο δσήο ηεο Αζήλαο. Γηάθνξεο επηκέξνπο ζπιινγέο
θαη ηππηθά ζαιφληα ηεο αξρνληηθήο ηάμεο ηνπ δεπηέξνπ εκίζεσο ηνπ 19 νπ θαη πξψηνπ εκίζεσο ηνπ
20νπ αηψλα, ζπκπιεξψλνπλ ηελ πινχζηα άπνςε ηεο πφιεο καο πνπ πξνζθέξεη ην Μνπζείν.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα γηα παηδηά
πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη γηα φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ, ζηα δχν απφ ηα παιηφηεξα αζελατθά
αξρνληηθά, ζηελ θαξδηά ηεο πφιεο. Οη καζεηέο γλσξίδνπλ ηελ Αζήλα ηνπ ΗΕ΄, ΗΖ΄, θαη ΗΘ΄ αηψλα κέζα
απφ ηα κάηηα ησλ πεξηεγεηψλ θαη καζαίλνπλ γηα ηε λεφηεξε ηζηνξία ηεο πφιεο πεξηδηαβαίλνληαο ηνπο
ρψξνπο πνπ ιεηηνχξγεζαλ σο παιάηη ηνπ πξψηνπ βαζηιηθνχ δεχγνπο, ηνπ ζσλα θαη ηεο Ακαιίαο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο
Μνπζείν ηεο Πφιεσο ησλ Αζελψλ Βνχξνπ-Δπηαμία, Παπαξξεγνπνχινπ 5-7, Πιαηεία Κιαπζκψλνο.
Γε, Σε-Κπ: 09:00-16:00, α-Κπ: 10:00-15:00 Σξ: θιεηζηά .
Πιεξνθνξίεο : Σει: 210-3231397, 3230168, 3246164.
Γηα μελαγήζεηο ρνιείσλ: (είζνδνο 2 επξψ), ηει. 2103231397
(Γσξεάλ είζνδνο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο
e-mail: mveathen@otenet.gr
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Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ
Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα: ζπλνιηθά
Θεκαηνινγία: Υεκεία, εδαθνινγία, νξπθηνινγία, κηθξνβηνινγία, κειηζζνθνκία, θηελνηξνθία,
γεσξγία, επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ (Γ΄ Γεκνηηθνχ θαη πάλσ) - Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
http://archive.minedu.gov.gr/el_ec_page290.htm
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ:
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε: Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πεξηιακβάλεη μελαγήζεηο ζηηο ζεξκνθεπηαθέο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζηα Δξγαζηήξηα Μειηζζνθνκίαο θαη εξνηξνθίαο, ζηηο
θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο (πξνβαηνζηάζην- βνπζηάζην),ζην Δξγαζηήξην Γαιαθηνθνκίαο, ζην
Δξγαζηήξην Τδξνβηνινγίαο, ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Γ.Π.Α θαη ζηελ πξνζήθε ηεο ειηάο ηνπ Πιάησλα.
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε: Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη εκπινπηίδεηαη κε μελαγήζεηο ζηα Δξγαζηήξηα Οξπθηνινγίαο,
Μηθξνβηνινγίαο & Βηνηερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο, ελψ φπνπ ππάξρνπλ
εηδηθέο απαηηήζεηο επεθηείλεηαη ζηα Δξγαζηήξηα Γεληθήο Υεκείαο θαη Δδαθνινγίαο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηα ην ζσζηφ θαη έγθαηξν πξνγξακκαηηζκφ ησλ επηζθέςεσλ απφ ηα ελδηαθεξφκελα ζρνιεία ζα πξέπεη
λα απνζηέιιεηαη αίηεζε ζπκκεηνρήο, αθνχ πξνεγεζεί ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ην πξνζσπηθφ ηνπ
Γξαθείνπ Γηεζλψλ θαη Γεκνζίσλ ζρέζεσλ.
(ηει. 210-5294840,41,44, Fax 2105294820)
Οη μελαγήζεηο δηεμάγνληαη ζρεδφλ θαζεκεξηλά, ην δηάζηεκα Οθησβξίνπ - Μαΐνπ θάζε έηνπο νη
καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, εμνηθεηψλνληαη κε ηε γεσξγηθή παξαγσγή θαη
ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, κπνχληαη ζηηο Γεσπνληθέο Δπηζηήκεο θαη ελεκεξψλνληαη γηα
ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ παξέρεη ην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην.
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Δζληθό Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα : ζπλνιηθά
Θεκαηνινγία: χγρξνλε θαη δηεζλήο ηέρλε, ζχγρξνλα θνηλσληθά ζέκαηα
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ - Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.emst.gr
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε: ηφρνο λα
θέξνπλ ηα παηδηά ζε επαθή κε ηα ζέκαηα, ηα πιηθά θαη ηα λέα κέζα ηεο ζχγρξνλεο ηέρλεο, λα
θεληξίζνπλ ηε θαληαζία θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο επηηξέπνληαο ηνπο λα εθθξαζηνχλ δεκηνπξγηθά ζην
ρψξν ηνπ κνπζείνπ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε: ηφρνο λα
θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ην ζθεπηηθφ βάζεη ηνπ νπνίνπ ζρεδηάδεηαη ε εθάζηνηε έθζεζε, ηα ζέκαηα πνπ
ηα έξγα πξαγκαηεχνληαη, ηα λέα κέζα θαη ηνπο ηξφπνπο έθθξαζεο ησλ ζχγρξνλσλ θαιιηηερλψλ. Σν
πξφγξακκα δηεμάγεηαη κε ηε κνξθή δηαιφγνπ, ψζηε νη καζεηέο, κέζα απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο
θαη ηηο εξσηήζεηο – εξεζίζκαηα πνπ ηνπο απεπζχλνληαη λα απνιακβάλνπλ αηζζεηηθά θαη λα
πξνζιακβάλνπλ θξηηηθά ηα έξγα ελεξγνπνηψληαο ηηο γλψζεηο, ηηο εκπεηξίεο θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ
ηνπο θφζκν
Γαλεηζηηθό θαη άιιν Τιηθό: Έληππν γηα ηνπο καζεηέο
Γηα θάζε έθζεζε ζρεδηάδεηαη έλα εθπαηδεπηηθφ έληππν πνπ κνηξάδεηαη ζηνπο καζεηέο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο: Λεηηνπξγία Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ
Σξίηε έσο Παξαζθεπή : 9:30 – 11:00 θαη 11:00 – 12:30
Γηάξθεηα :
Μηάκηζε ψξα πεξίπνπ
πκκεηνρή αλά καζεηή: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο:
Καζεκεξηλά 9:30 – 4:30
Σειέθσλα:
2109242111-3 εζση 23 γηα β΄ ζκηα (θα Μαξίνλπ Σζέθνπ) θαη εζση 24 γηα
Γεκνηηθφ (θα Αλίλα Βαιθαλά)
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ Ζ ΓΖΛΧΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία Πεγή:
Έληππα πξνεγνχκελσλ εθζέζεσλ θαη ζεκεηψζεσλ θαζεγεηή ζηελ δηεχζπλζε
http://www.emst.gr/GR/education/Pages/ leaflets.aspx
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Δπηγξαθηθό Μνπζείν
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: Λίζνη θζεγγόκελνη (2000, 2011)
Θεκαηνινγία: Ηζηνξηθέο πεγέο - αηζζεηηθή αμία ελεπίγξαθσλ κλεκείσλ, ειιεληθφ αιθάβεην
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ (απφ Γ΄ Γεκνηηθνχ) - Γπκλάζην, Λχθεην (πξνζαξκνζκέλν πξφγξακκα
αλάινγα κε ηελ ειηθία)
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
http://www.yppo.gr/5/g5160.jsp
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=471
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=471 )
http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=101

ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σν Δπηγξαθηθφ Μνπζείν είλαη ην κεγαιχηεξν ζην είδνο ηνπ κνπζείν
ζηνλ θφζκν, φπνπ θπιάζζνληαη αξραίεο ειιεληθέο επηγξαθέο, θαηά θαλφλα ζε ιίζν, πξνεξρφκελεο
θπξίσο απφ ηελ Αηηηθή, αιιά θαη απφ άιιεο πεξηνρέο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θφζκνπ. ήκεξα ν
αξηζκφο ηνπο αλέξρεηαη ζε 13.536 επηγξαθέο. ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Μνπζείνπ πεξηιακβάλνληαη ε
θχιαμε, ε πξνζηαζία, ε ζπληήξεζε, ε έθζεζε, ε αλάδεημε θαη ε πξνβνιή ησλ επηγξαθηθψλ ζπιινγψλ
πνπ ην απαξηίδνπλ. Δπίζεο, ε θαηάξηηζε θσηνγξαθηθνχ αξρείνπ, εμεηδηθεπκέλεο βηβιηνζήθεο θαη
γεληθά επηζηεκνληθψλ αξρείσλ ζρεηηθψλ κε ηηο επηγξαθέο. Πξαγκαηνπνηεί ζεκηλάξηα επηγξαθηθήο θαη
εηδηθέο μελαγήζεηο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο:
Παξνπζηάδεηαη ε γέλεζε, δηακφξθσζε, εμέιημε θαη ρξήζε ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ
ηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη:
- Να παξνπζηαζζεί ε δηαρξνληθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ, ζε ζπλάξηεζε κε ην ηζηνξηθφ θαη
θνηλσληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν δεκηνπξγήζεθε θαη εμειίρζεθε.
- Να παξαθνινπζήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ηελ εμέιημε ηνπ αηηηθνχ αιθαβήηνπ θαη ηνπ ηξφπνπ γξαθήο
κέζσ ηεο παξαηήξεζεο θαη κειέηεο ησλ επηγξαθψλ ηνπ Μνπζείνπ.
- Να θαηαδεηρζεί ε ζεκαζία ησλ επηγξαθψλ σο πξσηφηππσλ θαη απζεληηθψλ πεγψλ ηεο ηζηνξίαο θαη
σο ηεθκεξίσλ ησλ ηζηνξηθψλ, πνιηηηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ ηηο δεκηνχξγεζαλ. Δπίζεο
λα παξνπζηαζζεί ε θαιιηηερληθή θαη αηζζεηηθή αμία ησλ ελεπίγξαθσλ κλεκείσλ. Απψηεξνο ζηφρνο
ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο φηη ηα πιηθά θαηάινηπα ηνπ παξειζφληνο
δελ είλαη άςπρα αληηθείκελα πξνζηηά κφλν ζηνπο εηδηθνχο, αιιά αληηθείκελα πνπ πνιχ ζπρλά
δεκηνπξγήζεθαλ απφ απινχο, θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο, φπσο είλαη νη ίδηνη, θαη γη΄ απηφ αθνξνχλ
φινπο καο. Να αληηιεθζνχλ φηη ηα ελεπίγξαθα θαη ελ γέλεη ηα αξραηνινγηθά αληηθείκελα δελ
απνηεινχλ κφλν πεγή γλψζεο, αιιά κπνξνχλ δπλάκεη λα απνηειέζνπλ πεγή επραξίζηεζεο θαη
αηζζεηηθήο απφιαπζεο. Σν Πξφγξακκα δηαξζξψλεηαη ζε ηξεηο ελφηεηεο:
Παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο κε ηε βνήζεηα επνπηηθνχ πιηθνχ
χληνκε πεξηήγεζε ζηνπο ρψξνπο ηνπ Μνπζείνπ.
Δξγαζηήξηα δξαζηεξηνηήησλ
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Σν πξφγξακκα ρξεζηκνπνηεί σο επνπηηθφ πιηθφ ηφζν ηα πξσηφηππα
αξραηνινγηθά αληηθείκελα πνπ εθηίζεληαη ζην Μνπζείν φζν θαη ελεκεξσηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ,
εηδηθά ζρεδηαζκέλν (ελεκεξσηηθνί εθπαηδεπηηθνί πίλαθεο (παλφ΄), αληίγξαθα αξραίσλ ειιεληθψλ
επηγξαθψλ, δείγκαηα πιηθψλ γξαθήο).
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Άιιεο Πιεξνθνξίεο Δπηγξαθηθφ Μνπζείν Τπεχζπλνο πξνγξάκκαηνο: Λαγνγηάλλε Μαξία,
Αξραηνιφγνο Σει.: +30 210 8217637 Fax.: +30 210 8225733 E-mail: ema@culture.gr
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Hooker J.T, Reading the Past. Ancient Writing from Cuneiform to the Alphabet, London, 1993.
Jean G., Γξαθή, ε κλήκε ησλ αλζξψπσλ, Δθδφζεηο Γειεζαλάζε, Αζήλα, 1994.
Jeffery L.H, The Local Scripts of Archaic Greece, Oμθφξδε, 1990.
Kirchhoff A., Studien zur Geschichte des griechischen Alphabets, Gutersloh.
Woodhead A.G, The Study of Greek Inscriptions, Cambridge, 1967.
ηγάιαο Α., Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο γξαθήο, Θεζζαινλίθε, 1934.
ηα Ίρλε ηεο Γξαθήο, Δθπαηδεπηηθφο θάθεινο, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, Αζήλα, 1997.
Ζ Γέλλεζε ηεο Γξαθήο, Καηάινγνο Έθζεζεο, Σακείν Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ,
Αζήλα, 1990.
Ζ Διιεληθή Γξαθή, ηξίγισζζν CD-ROM, Δπηγξαθηθφ Μνπζείν, Αζήλα, 2002.
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Ίδξπκα πνιηηηζκνύ θαη εθπαίδεπζεο «Αλδξέαο Λεληάθεο»
Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα: ζπλνιηθά
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, κπζνινγία, καζεκαηηθά, ηέρλεο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ, Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.ledakis.gr/
http://www.ledakis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=58&lang=e
l
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα:
1) Μηα βφιηα ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο (Γ΄, Δ΄, η΄ Γεκνηηθνχ, Α΄, Β΄, Γ, γπκλαζίνπ)
2) Σαμίδηα ζηνπο πνιηηηζκνχο (Γεκνηηθφ, Α΄ Β΄ Γπκλαζίνπ)
Πξνγξάκκαηα ζε ζπλδπαζκφ εθζέζεσλ ηέρλεο
3) πλαηζζήκαηα θαη ρξψκαηα (Α΄, Β΄, Γ΄, Γ΄ Γεκνηηθνχ)
4) Σαμηδεχνληαο κε ηελ Διιεληθή Μπζνινγία (Γεκνηηθφ, Γπκλάζην0
5) Σέρλε θαη Γεσκεηξία (Γ΄, Δ΄, η΄ Γεκνηηθνχ, Α΄ γπκλαζίνπ)
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: CD Rom γηα ην Ηζηνξηθφ Κέληξν, Δθπαηδεπηηθφ θπιιάδην καζεηψλ,
ελεκεξσηηθφ θπιιάδην εθπαηδεπηηθψλ
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ
1) Μηα βφιηα ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο: Μηα πεξηήγεζε ζηελ ηζηνξία θαη ηηο φςεηο ηνπ
ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο Αζήλαο κέζα απφ πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο (πξνβνιή εηθφλσλ, εθπαηδεπηηθά
παηρλίδηα). Σα παηδηά παξαηεξνχλ ηελ εμέιημε ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο πφιεο απφ ηελ αξραηφηεηα
έσο ηηο κέξεο καο, έξρνληαη ζε επαθή κε ηα γλσζηφηεξα θηήξηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ζπγθξίλνπλ ηηο
δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζην πεξηβάιινλ.
2) Σαμίδηα ζηνπο πνιηηηζκνχο: ηφρνο ε δηεξεχλεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ηνπ παηδηνχ
γηα ηνλ θφζκν θαη ηνλ άλζξσπν, αιιά θπξίσο ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπ γηα ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ
αλζξψπσλ θαη ησλ πνιηηηζκψλ. Μέζα απφ ηελ πξνβνιή εηθφλσλ, κνπζηθά αθνχζκαηα,
ραξαθηεξηζηηθά αληηθείκελα θαη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηα παηδηά πξνζεγγίδνπλ ηξεηο πνιχ
ζεκαληηθνχο παγθφζκηνπο πνιηηηζκνχο: ηνλ αθξηθάληθν, ηνλ ηλδηάληθν θαη ηνλ ηλδηθφ πνιηηηζκφ.
3) πλαηζζήκαηα θαη ρξψκαηα: Έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ αζρνιείηαη κε ηελ ηέρλε, κέζα απφ
κνπζηθνθηλεηηθά παηρλίδηα, πξνβνιή εηθφλσλ θαη δξαζηεξηφηεηεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο. Μηα
εξκελεία ησλ έξγσλ ηέρλεο, φρη κφλν απφ ηα πιηθά πνπ ηα απνηεινχλ, αιιά θπξίσο απφ ηα
ζπλαηζζήκαηα πνπ καο δεκηνπξγνχλ.
4) Σαμηδεχνληαο κε ηελ Διιεληθή Μπζνινγία : ηφρνο λα έξζνπλ ζε επαθή ηα παηδηά κε ηελ
κπζνινγία κέζα απφ κηα αληίζηνηρε έθζεζε δσγξαθηθήο, αιιά θαη λα κπνξέζνπλ ζηε ζπλέρεηα λα
εθθξαζηνχλ δεκηνπξγηθά κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο πάλσ ζε κπζνινγηθά ζέκαηα θαη λα
παξαηεξήζνπλ ηνλ ηξφπν, πνπ ε δσγξάθνο απνδίδεη ηνπο κχζνπο. Αλαδεηείηαη ε ζχλδεζε ηνπ κχζνπ
κε ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο, φπσο θαη ε ζρέζε κπζνινγίαο-ηέρλεο.
5) Σέρλε θαη Γεσκεηξία : Οη καζεηέο θαινχληαη λα ιχζνπλ ηα κπζηήξηα ηεο ηέρλεο θαη ηεο
γεσκεηξίαο, αιιά θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο έξγν ηέρλεο. Μέζα απφ ηελ παξαηήξεζε, ην
δηάινγν αιιά θαη κε κνπζηθν-θηλεηηθά παηρλίδηα πξνζεγγίδνπλ βαζηθέο αξρέο ηεο ηέρλεο θαη
δηαθξίλνπλ ηε καγηθή ζχλδεζή ηεο κε ηε γεσκεηξία.
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Άιιεο Πιεξνθνξίεο: Γηεχζπλζε Αγίσλ Αζσκάησλ 47 (& Πεηξαηψο) Κεξακεηθφο (πιεζίνλ ζηαζκνχ
ΖΑΠ «Θεζείν» ηει.επηθνηλσλίαο: 210 3226054, 210 3226075 (θαη fax)
Δ-mail: ledakis@ath.forthnet.grΠιεξνθνξίεο θαη θξαηήζεηο θ. Γαξβίξα Ησάλλα
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Μεγάιε κνπζηθή βηβιηνζήθε ηεο Διιάδνο «Λίιηαλ Βνπδνύξε»
Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα : ζπλνιηθά
Θεκαηνινγία: Μνπζηθή
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.mmb.org.gr
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα:
1) Δθπαηδεπηηθέο Δπηζθέςεηο (Δ΄ & η΄ Γεκνηηθνχ, Γεπηεξνβάζκηα)
2) Δπίζθεςε ζηελ Παηδηθή Βηβιηνζήθε κε ζέκα ηε κνπζηθή (Νεπηαγσγείν & Α΄ έσο Γ΄ Γεκνηηθνχ)
3) Δθζέζεηο (Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα)
ύληνκε Πεξηγξαθή
1) ) Δθπαηδεπηηθέο Δπηζθέςεηο: Δπηζθέςεηο ζηνπο ρψξνπο ηεο Μεγάιεο Μνπζηθήο Βηβιηνζήθεο ηεο
Διιάδνο «Λίιηαλ Βνπδνχξε», ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηάο ηεο λα θέξεη ζε επαθή καζεηέο κε ην
πιηθφ θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο.
2) Δπίζθεςε ζηελ Παηδηθή Βηβιηνζήθε: Γηάθνξεο κνπζηθνπαηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη μελάγεζε
ζηνπο ρψξνπο ηεο Βηβιηνζήθεο
3) Δθζέζεηο: Έθηαθηεο εθζέζεηο κε ζέκα ηε κνπζηθή πνπ θηινμελνχληαη ζην ρψξν ηεο Βηβιηνζήθεο
Λεπηνκέξεηεο γηα ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ ζηνλ ηζηφηνπν ηεο βηβιηνζήθεο
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό
Ηζηνζειίδεο
1) ΜειΟδχζζεηα: κηα κνπζηθή ηζηνξία γηα λένπο http://melodisia.mmb.org.gr
2) Μηα δηαδξνκή ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή ηζηνξία κέζα απφ ην Αξρείν Μίθε Θενδσξάθε
http://mikis.mmb.org.gr
3) Δπαγγέικαηα απφ ηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ Πνιηηηζκνχ http://ekpedeftiko.sfm.gr
4) "Καηαγξαθή, κειέηε θαη πξνβνιή ηεο ειιεληθήο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο": Φεθηαθφ Τιηθφ απφ ηε
Θξάθε θαη ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία http://epth.sfm.gr
CD Rom (πνπ δαλείδεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο)
Διιεληθά Λατθά Μνπζηθά ξγαλα
Άιιεο Πιεξνθνξίεο: Γηεύζπλζε:
Μεγάιε Μνπζηθή Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδνο «Λίιηαλ Βνπδνχξε»
Βαζ. νθίαο & Κφθθαιε 1
115 21 Αζήλα
Σειέθσλν: 210-7282778
Φαμ:
210-7259196
e-mail:
library@megaron.gr
Τπεχζπλνο Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ: Αιέμαλδξνο Υαξθηνιάθεο Σει. 210-7282133 Email:
charkiolakis@megaron.gr
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Σειέθσλα επηθνηλσλίαο Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ: 210-7282553 (θα Gabriella Spano)
Γηάξθεηα πξνγξακκάησλ 1 – 1,5 ψξεο. Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Μεγάιεο Μνπζηθήο
Βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδνο «Λίιηαλ Βνπδνχξε» παξέρνληαη δσξεάλ
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Μνξθσηηθό Ίδξπκα ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: Ζ Υάξηα ηνπ Ρήγα θαη ε ηδέα ηεο ειεπζεξίαο
Θεκαηνινγία: Ηζηνξηθά ζέκαηα (Υάξηα ηνπ Ρήγα)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.miet.gr
ύληνκε πεξηγξαθή Ηδξύκαηνο: Σν 1966, επί Γηνηθήζεσο Γεσξγίνπ Μαχξνπ, ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο, ζην πιαίζην ηνπ ενξηαζκνχ ησλ 125 ρξφλσλ απφ ηελ ίδξπζή ηεο, απνθάζηζε λα
δεκηνπξγήζεη έλα κνξθσηηθφ ίδξπκα κε ζθνπφ λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ Γξακκάησλ, ησλ
Καιψλ Σερλψλ θαη ηεο Δπηζηήκεο. Σν Ίδξπκα απηφ ζηεγάδεηαη ζην ζαπκάζην θηίξην ηεο νδνχ
Θνπθπδίδνπ 13, κνλαδηθφ αξρηηεθηνληθφ δείγκα ηεο επνρήο ηεο Σνπξθνθξαηίαο, πνπ ην απνθαηέζηεζε
εθ βάζξσλ ε Δζληθή Σξάπεδα. Ζ παξνπζία ηνπ Μνξθσηηθνχ Ηδξχκαηνο ζην πεδίν ησλ Γξακκάησλ
αξρίδεη ζην ηέινο ηνπ 1974, φηαλ μεθηλνχζαλ νη εθδφζεηο ηνπ πνπ, ζχκθσλα κε ηνπο θαηαζηαηηθνχο
ηνπ ζθνπνχο, πξννξίδνληαη λα θαιχςνπλ θπξίσο δηδαθηηθέο αλάγθεο ησλ παλεπηζηεκίσλ αιιά θαη
βηβιηνγξαθηθά θελά. Έθηνηε ην ΜΗΔΣ επηιέγεη θαη εθδίδεη έξγα πνπ ιφγσ θφζηνπο ή άιισλ εηδηθψλ
αλαγθψλ δελ είλαη δπλαηφλ λα ηα αλαιάβνπλ νη εκπνξηθνί εθδνηηθνί νίθνη. Πνιιέο απφ ηηο 300 πεξίπνπ
εθδφζεηο ηνπ Ηδξχκαηνο έρνπλ εηζαρζεί σο δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Παξνπζίαζε ηνπ πξσηνηχπνπ ηεο Υάξηαο ηνπ
Ρήγα. Μεηά παξνπζηάδνληαη ςεθηαθά ζηηγκέο ηεο δσήο ηνπ Ρήγα Φεξαίνπ θαη ζρνιηάδνληαη ηζηνξηθά
γεγνλφηα ηεο επνρήο ηνπ. Αθνινπζεί ζπδήηεζε γηα ην φξακα ηνπ Ρήγα θαη γηα ηελ ηδέα ηεο ειεπζεξίαο.
ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο θαηαγξάθνπλ θαη κνηξάδνληαη ηηο ζθέςεηο ηνπο γηα ηελ ειεπζεξία.
Γαλεηζηηθό Τιηθό: Γπλαηφηεηα απνζηνιήο ηνπ πιηθνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξηλ απφ ηελ
επίζθεςε
Άιιεο Πιεξνθνξίεο: Σν πξφγξακκα ιακβάλεη ρψξα ζην Μέγαξν Δυλάξδνπ, Αγ. Κσλζηαληίλνπ 20 &
Μελάλδξνπ θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο
Πιεξνθνξίεο: νθία Πεινπνλλεζίνπ – Βαζηιάθνπ 210-5221103 θαη 69444825164
e-mail Sophia.peloponnissiou@miet.gr
Ζ ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα είλαη δσξεάλ
Σα ππφινηπα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνζαξκφδνληαη ζηελ εθάζηνηε έθζεζε θαη παξνπζηάδνληαη
ζηελ αθφινπζε δηθηπαθή ζειίδα
http://www.miet.gr/web/gr/events/programs/programs.asp?categoryid=7&p=12
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Μνπζείν Αθήο
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: Φσλέο λεξνύ κπξηάδεο
Θεκαηνινγία: Δμνηθείσζε κε ΑΜΔΑ, γλσξηκία κε κνπζεηαθφ ρψξν
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ - Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
http://www.fte.org.gr
http://www.tactualmuseum.gr
Γαλεηζηηθό Τιηθό: Δλεκεξσηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δίλεηαη κεηά ην ηέινο ησλ μελαγήζεσλ ζηνπο
ζπλνδνχο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα κνηξαζηεί ζε θάζε καζεηή. ε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί ν
εθπαηδεπηηθφο πιεξνθνξίεο ή επηζπκεί λα έξζεη ζε επαθή κε ηα έληππα ηνπ Μνπζείνπ κπνξεί λα
απεπζπλζεί ζηελ ππεχζπλε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ψζηε λα ηνπ απνζηαινχλ ζηνηρεία θαη
ππνδείγκαηα
ύληνκε Πεξηγξαθή: Ζ βαζηθή θηινζνθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Μνπζείν Αθήο είλαη ν επηζθέπηεο λα γλσξίζεη θαη κε ηελ ΑΦΖ ηα εθζέκαηα.
Παξάιιεια φινη νη βιέπνληαο επηζθέπηεο, παηδηά θαη ελήιηθεο, κε ηελ ρξήζε καζθψλ,
επαηζζεηνπνηνχληαη θαη ζε ζέκαηα ηπθιφηεηαο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο: Δηζηηήξην 2 € γηα φινπο
Πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο ζπκκεηνρήο
Κα Εσή Γεξνπιάλνπ (Γεληθή Γξακκαηέαο Φ.Σ.Δ.)
Κα Αξγπξψ Καξαβίλνπ (Τπεχζπλε εθπ/θψλ πξνγξακκα΄ησλ Μνπζείνπ Αθήο)
Σει.: +30 210 9415222
Fax: +302109415271
E-mail: fte@otenet.gr
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Μνπζείν Ζξαθιεηδώλ
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα: Σέρλε θαη Μαζεκαηηθά
Θεκαηνινγία: Σέρλε & Μαζεκαηηθά
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/29.100.184
ύληνκε πεξηγξαθή: Σν πξφγξακκα «Σέρλε θαη Μαζεκαηηθά», απνηειείηαη απφ ηξία δηδαθηηθά κέξε,
δχν εθ ησλ νπνίσλ είλαη θνηλά γηα ηνπο καζεηέο φισλ ησλ βαζκίδσλ (κέξε Α & Β) θαη απφ έλα εηδηθφ
κέξνο (κέξνο Γ), πνπ είλαη θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν ζηηο γλσζηηθέο δπλαηφηεηεο θάζε
βαζκίδαο.
ην ηέινο, νη καζεηέο θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ έλα έληππν αμηνιφγεζεο (κέξνο Γ).
Γ΄ κέξνο: Γεσκεηξηθά ζρήκαηα (λεπηαγσγείν)
Γεκνηηθό
Αλαγλψξηζε, ηαμηλφκεζε, νξηζκφο, θαηαζθεπαζηκφηεηα γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ
Αλαγλψξηζε κνηίβσλ
κίθξπλζε, κεγέζπλζε – έλλνηα ηεο θιίκαθαο θαη ηεο απηννκνηφηεηαο
Γπκλάζην
Δηζαγσγή ζηελ αιιειεπίδξαζε Σέρλεο θαη Μαζεκαηηθψλ
Οη Γηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ θαη ε πξννπηηθή
Σα παξάδνμα ζηελ ηέρλε θαη ηα καζεκαηηθά
Μνπζηθή θαη Μαζεκαηηθά
Λύθεην
Σν άπεηξν ζηελ Σέρλε θαη ηα καζεκαηηθά
Fractals θαη απηννκνηφηεηα
Με Δπθιείδεηεο Γεσκεηξίεο
Μνπζηθή θαη Μαζεκαηηθά
Σν βαζηθφ απηφ πξφγξακκα εκπινπηίδεηαη θάζε ρξφλν κε λέεο εηδηθφηεξεο ελφηεηεο πνπ εμεηδηθεχεηαη
ζε ελφηεηεο θαη απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ηάμεηο δεκνηηθνχ, γπκλαζίνπ ή ιπθείνπ
Άιιεο Πιεξνθνξίεο: ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Άξεο Μαπξνκκάηεο & Απνζηφιεο Παπαληθνιάνπ, θαζεγεηέο καζεκαηηθψλ
Αξηζκφο καζεηψλ : έσο 75 άηνκα
Ζκέξεο δηεμαγσγήο : Γεπηέξα – Παξαζθεπή
Ώξεο : 9:00 – 11:00 & 11:00 -13:00
Γηάξθεηα : 2 ψξεο
Κφζηνο ζπκκεηνρήο : 2,50€/καζεηή. πλνδνί εθπαηδεπηηθνί δσξεάλ
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΚΡΑΣΖΔΗ
θα Διέλε Μ. Ννκηθνχ (Γεπη.– Παξ. 09:00-13:00)
ηει.: 210 34 61 981 (εζση. 201)
e-mail: enomikou@herakleidon-art.gr. www.herakleidon.com
e- mail: info@herakleidon-art.gr
HerakleidonExperience in Visual Arts
Ζξαθιεηδψλ 16, Θεζείν
(ηάζε Metro: Θεζείν)118 51 Αζήλα
Tει: 210 34 61 981 Fax: 210 34 58 225
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Μνπζείν θνζκήκαηνο Ζιία Λαιανύλε
Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα: ζπλνιηθά
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, κπζνινγία, ηέρλε, επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.lalaounis-jewelrymuseum.gr
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα:
1) Ηζηνξίεο απφ … ρξπζάθη (Νεπηαγσγείν)
2) Παξακχζηα γηα … Ηλδηάλνπο (Νεπηαγσγείν)
3) Θέκα: Δηζαγσγή ζηελ ηέρλε ηεο Διιάδαο. Πξφγξακκα: «Σφηε ζηα ρξφληα ηα παιηά…. Ζ Ηζηνξία
ζαλ παξακχζη» (Α΄ θαη Β΄ Γεκνηηθνχ)
4) Θέκα: Πηπρέο ηεο Πξντζηνξίαο. Πξφγξακκα «Απφ ηα ηείρε ηεο Σξνίαο ζηνλ ιαβχξηλζν ηνπ Μίλσα.
Πξνζεγγίδνληαο ηελ Πξντζηνξία» (Γ΄ Γεκνηηθνχ)
5) Θέκα: Ζ ηέρλε ηεο θιαζηθήο Διιάδαο. Πξφγξακκα «Ζ θιεξνλνκηά ελφο έλδνμνπ παξειζφληνο. Ζ
αλαβίσζε ηεο αξραηφηεηαο κέζσ ηεο ρξπζνρνΐαο» (Γ΄ Γεκνηηθνχ)
6) Θέκα Βπδαληηλφο πνιηηηζκφο. Πξφγξακκα «ηα ρξφληα ηα βπδαληηλά. Έλα ηαμίδη ζηνλ
ζπλαξπαζηηθφ θφζκν ηνπ Βπδαληίνπ» (Δ΄ Γεκνηηθνχ)
7) Θέκα: Ζ Γεσγξαθία ηνπ Κνζκήκαηνο. Πξφγξακκα «Απφ ηε ρξπζή πξνζσπίδα ηνπ Αγακέκλνλα…
ζηηο καιακνθαπληζκέλεο πφξπεο ησλ γηαλληψηηθσλ εξγαζηεξίσλ. Έλα ηαμίδη ζηελ Διιάδα κέζσ ηεο
παλάξραηεο ηέρλεο ηεο ρξπζνρνΐαο, απφ ηελ πξντζηνξηθή επνρή κέρξη ηα λενειιεληθά ρξφληα» (η΄
Γεκνηηθνχ)
8) Θέκα: ςεηο ηνπ 20νπ αηψλα κέζα απφ ηε κφδα θαη ην θφζκεκα. Πξφγξακκα «Με ην Νήκα ηνπ
Υξφλνπ: ε Μφδα ζπλαληά ην Κφζκεκα ζηελ Αλαηνιή θαη ηε Γχζε»
9) Έλα ρξπζφ… ηαμίδη ζηνλ Υξφλν: έλα πξσηφηππν κάζεκα ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο κέζα απφ ηηο
«ηζηνξηθέο» ζπιινγέο ηνπ ΜΚΖΛ» (Γεπηεξνβάζκηα)
10) Σν θφζκεκα – γέθπξα αλζξψπσλ θαη ιαψλ. πιινγέο απφ δεθαπέληε μέλνπο πνιηηηζκνχο
(Γεπηεξνβάζκηα)
11) Ο θφζκνο ηνπ Οκήξνπ απφ ρξπζάθη: Αλαδεηψληαο ηα ίρλε ηνπ Αρηιιέα (Γεπηεξνβάζκηα)
12) Σν Νήκα ηνπ Υξφλνπ: ε Μφδα ζπλαληά ην Κφζκεκα ζηελ Αλαηνιή θαη ηε Γχζε (Γεπηεξνβάζκηα)
ύληνκε πεξηγξαθή : ια ηα πξνγξάκκαηα μεθηλνχλ θαη νινθιεξψλνληαη ζηνλ πάγθν ηνπ
ρξπζνρφνπ, κε επίδεημε ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ ηερληθψλ.
ηα πξνγξάκκαηα πξνζρνιηθήο ειηθίαο γλσξίδνπλ ηηο ζπιινγέο θαη ζπδεηνχλ γηα ηελ πεξίνδν θαη ηνλ
ηφπν πνπ αθνξνχλ νη ζπιινγέο, ππάξρεη αθήγεζε παξακπζηψλ πξνβνιή βίληεν θαη παηρλίδη ζρεδίνπ
θαη παξαηεξεηηθφηεηαο θαζψο θαη κεηακθίεζε είηε κε ρξπζά θνζκήκαηα ζψκαηνο είηε κε θηεξά ζην
θεθάιη.
ηα πξνγξάκκαηα ηεο Πξσηνβάζκηαο ηα παηδηά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμαζθεζνχλ ζηελ παλάξραηα
ηερληθή ηεο θνθθίδσζεο, κε ηε βνήζεηα έκπεηξνπ ρξπζνρφνπ. Δπηπιένλ εκβαζχλνπλ ζηα κπζηηθά ηεο
ρξπζνρνΐαο, θάλνληαο κία κηθξή ζπλέληεπμε ζηνλ ίδην ηνλ ηερλίηε, κε εξσηήζεηο πνπ έρνπλ
πξνεηνηκάζεη απφ ην ζρνιείν θαη ηέινο παξαθνινπζνχλ έλα δεθάιεπην ληνθηκαληέξ πνπ απνθαιχπηεη
φια ηα ζηάδηα θαη ηηο ηερληθέο θαηαζθεπήο ελφο θνζκήκαηνο.
΄φια ηα πξνγξάκκαηα ηεο Γεπηεξνβάζκηαο νινθιεξψλνληαη κε πξνβνιή ληνθηκαληέξ
«Υξπζνηερλία» θαη ζπδήηεζε ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ κε έκθαζε ζηηο
επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο εηδηθνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κνπζείν.
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Άιιεο Πιεξνθνξίεο: Ζκέξεο θαη ώξεο:
Πξνζρνιηθή ειηθία
Σεηάξηε- Παξαζθεπή 10:00-13:00 αλά κηα ψξα
Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Σεηάξηε- Παξαζθεπή 9:30 – 11:00 θαη 11:00 κε 12:30
Κξαηήζεηο: Λία Παηζηάδνπ ηει: 210 9221044, 210 9242360 (θαζεκεξηλά 10:00 – 14:00)
Καξπάηηδσλ θαη Καιιηζπέξε 12 Αθξφπνιε
πκκεηνρή Πξνζρνιηθή θαη Πξσηνβάζκηα 4 επξψ θαη Γεπηεξνβάζκηα 3 επξψ, νη ζπλνδνί
εθπαηδεπηηθνί δσξεάλ
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Μνπζείν πλαηζζεκάησλ παηδηθήο ειηθίαο
Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 2011-2012
Θεκαηνινγία: Αλαγλψξηζε θαη δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ
Φάζκα Ζιηθηώλ Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ, Α΄θαη Β΄ Γπκλαζίνπ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
Μνπζείν πλαηζζεκάησλ παηδηθήο ειηθίαο http://mce.gr/page.asp
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα Μνπζείνπ: http://mce.gr/page.asp?pid=3&sub=1
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηεξίδνληαη ζηε δηάδξαζε κε ηα εθζέκαηα
ηνπ Μνπζείνπ.
ύληνκε Πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ: θνπφο ηνπ Μνπζείνπ πλαηζζεκάησλ, κέζα
απφ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξαγκαηνπνηεί, είλαη λα ελζαξξχλεη ηελ απηνγλσζία θαη ηελ
ζπλαηζζεκαηηθή θαιιηέξγεηα ησλ παηδηψλ θαη λα εκπλεχζεη ηελ αλεθηίκεηε αμία ηεο ζηνπο ελήιηθεο
πνπ ηα θνξηίδνπλ. Ζ έθζεζε «Πνηνο είκαη εγψ;» έρεη δεκηνπξγεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ην κνπζείν
«Musee des Enfants» ηνπ Βειγίνπ. http://mce.gr/page.asp?pid=2
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ζηα ρνιεία
Σν Μνπζείν πλαηζζεκάησλ δεκηνχξγεζε δχν θηλεηά δηαδξαζηηθά εθζέκαηα πνπ κπνξνχλ λα
ηαμηδεχνπλ πξαγκαηνπνηψληαο ηα εμήο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα:
«Ο ζεζαπξόο ησλ ζπλαηζζεκάησλ» γηα παηδηά 4-12 εηώλ
«Ο θόβνο ζηνλ θόζκν ησλ παξακπζηώλ» γηα παηδηά 4-12 εηώλ
χληνκε πεξηγξαθή Μνπζείνπ πλαηζζεκάησλ: Δίλαη έλα δηεζλψο κνλαδηθφ, δηαδξαζηηθφ κνπζείν,
πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα εθζέκαηα ηνπ, ην παηρλίδη θαη ηα παξακχζηα γηα λα ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα
γλσξίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ θφζκν ησλ ζπλαηζζεκάησλ!... ελψ ηαπηφρξνλα
επαηζζεηνπνηεί ηνπο ελήιηθεο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε. Ηδξχζεθε ην
2006, αλήθεη ζηηο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη είλαη κέινο ηνπ «HANDS ON
INTERNATIONAL» δηεζλνχο ζπκβνπιίνπ παηδηθψλ κνπζείσλ θαη ζην «ΓΗΚΣΤΟ ΜΟΤΔΗΧΝ ΚΑΗ
ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΗΣΟΡΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΑΘΖΝΧΝ».
Άιιεο Πιεξνθνξίεο
ια ηα πξνγξάκκαηα, πξαγκαηνπνηνχληαη απφ εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο εκςπρσηέο ςπρνιφγνπο,
παηδαγσγνχο ηνπ κνπζείνπ.
Γηάξθεηα εθ.πξ. 60΄ έσο 90
Πξαγκαηνπνίεζε: Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή κε ώξεο έλαξμεο 9:00, 11:00 θαη 13:00.
Σν Μνπζείν ζε θάζε πξόγξακκα κπνξεί λα θηινμελήζεη 40 έσο 45 παηδηά, ηα νπνία ρσξίδνληαη ζε
κηθξφηεξεο νκάδεο. Tν θόζηνο ζπκκεηνρήο 7 επξψ Αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε ζρνιεία, επηθνηλσλείηε κε ηε γξακκαηεία ηνπ κνπζείνπ:
Πιεξνθνξίεο/θξαηήζεηο: 210 9218329, www.mce.gr
Πιεξνθνξίεο θαζεκεξηλά: 10π.κ. -2 κ.κ..
Tει.: 210 9218329
Φαμ: 210 9218323
Καξαηδά 7, 117 41 Φηινπάππνπ
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Βηνηερληθό Βηνκεραληθό Δθπαηδεπηηθό Μνπζείν
Σερλνινγηθό-Πνιηηηζηηθό Πάξθν Λαπξίνπ
πλνπηηθή παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ
Θεκαηνινγία: Πέηξσκα, νξπθηφ, κεηάιιεπκα, επαγγέικαηα, Ηζηνξία (αξραηφηεηα θαη λεψηεξν
κεηαιιεπηηθφ Λαχξην- νχλην), ε επηζηήκε ηεο αξραηνινγίαο, ηέρλεο (αγγεηνπιαζηηθή), ηνπηθή
ηζηνξία, βηνηερληθή θαη βηνκεραληθή ηζηνξία, ηερλνινγηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή
ηζηνξία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.bbem.edu.gr
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: ηφρνο ηνπ Μνπζείνπ είλαη λα βνεζήζεη κηθξνχο θαη κεγάινπο λα
αλαθαιχςνπλ βησκαηηθά ηε βηνηερληθή θαη βηνκεραληθή ηζηνξία ηεο ρψξαο. Ηδξχζεθε ην 2003, κε ηε
ζπκπαξάζηαζε ηνπ Γήκνπ Λαπξεσηηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σερλνινγηθφ-Πνιηηηζηηθφ Πάξθν
Λαπξίνπ ηεο Β΄ Δθνξίαο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ θαη επξχηεξα Μνπζεηαθψλ
ρψξσλ ηεο πεξηνρήο
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα:
Δμφξπμε θαη Μεηαιιεία ζηε Λαπξεσηηθή
Δξγαζηήξην θαη πεηξάκαηα
Πψο γίλεηαη κηα αλαζθαθή
Μηα κέξα ζην Μνπζείν ηα πηάηα γίλαλε πηλάθηα
Πψο εξγάδνληαλ νη αξραίνη
Πψο έθηηαρλαλ ηα αγγεία
Πψο έθηηαρλαλ ηα ελδχκαηα
Πψο παξήγαλ ηνλ άξγπξν θαη ην κφιπβδν
Ζ ζεκαζία ηνπ αθξσηεξίνπ ηνπ νπλίνπ
Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ ήηαλ έλαο εξγάηεο
Δξγαιεία θαη κεραλέο
Ζ κεηαιινπξγία ζηελ παιηά γαιιηθή εηαηξεία κεηαιιείσλ Λαπξίνπ
Αλάθιεζε αλακλήζεσλ: Ση ζπκάκαη απφ ηελ παιηά γαιιηθή εηαηξεία κεηαιιείσλ Λαπξίνπ

Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Βηνηερληθφ Βηνκεραληθφ Δθπαηδεπηηθφ Μνπζείν
Λαπξίνπ 1, Λαχξην Αηηηθή, 19500
Σει.2290-25575
2290-69178
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Βηνηερληθό Βηνκεραληθό Δθπαηδεπηηθό Μνπζείν
Σερλνινγηθό - Πνιηηηζηηθό Πάξθν Λαπξίνπ
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό ήηαλ έλαο εξγάηεο
Θεκαηνινγία: Νεψηεξν κεηαιιεπηηθφ Λαχξην - εξγαζία ζην εξγνζηάζην
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν., Α΄ θαη Β΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.bbem.edu.gr/programmata/80-programmata.html
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ ΒΒΔΜ: ηφρνο ηνπ Μνπζείνπ είλαη λα βνεζήζεη κηθξνχο θαη
κεγάινπο λα αλαθαιχςνπλ βησκαηηθά ηε βηνηερληθή θαη βηνκεραληθή ηζηνξία ηεο ρψξαο. Ηδξχζεθε ην
2003, κε ηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ Γήκνπ Λαπξεσηηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σερλνινγηθφ-Πνιηηηζηηθφ
Πάξθν Λαπξίνπ ηεο Β΄ Δθνξίαο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ θαη επξχηεξα
Μνπζεηαθψλ ρψξσλ ηεο πεξηνρήο
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Μέζα απφ παηρλίδη ξφισλ, νη καζεηέο
δσληαλεχνπλ ηελ ηζηνξία ελφο εξγαδφκελνπ ηεο παιηάο Γαιιηθήο Δηαηξείαο Μεηαιιείσλ Λαπξίνπ.
Παίξλνπλ ξφινπο εξγαηψλ θαη αλαθαιχπηνπλ ζηνηρεία γηα ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ζε έλα εξγνζηάζην
κεηαιινπξγίαο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Βηνηερληθφ Βηνκεραληθφ Δθπαηδεπηηθφ Μνπζείν
Λαπξίνπ 1, Λαχξην Αηηηθή, 19500
Σει.2290-25575
2290-69178
Κφζηνο 5€
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Βηνηερληθό Βηνκεραληθό Δθπαηδεπηηθό Μνπζείν
Σερλνινγηθό-Πνιηηηζηηθό Πάξθν Λαπξίνπ
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα: «Αλάθιεζε αλακλήζεσλ: Ση ζπκάκαη από ηελ παιηά
Γαιιηθή Δηαηξεία Μεηαιιείσλ Λαπξίνπ»
Θεκαηνινγία: Νεψηεξν κεηαιιεπηηθφ Λαχξην - εξγαζία ζην εξγνζηάζην-δσληαλέο πεγέο έξεπλαο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄ – η΄ Γεκνηηθνχ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.bbem.edu.gr/programmata/80-programmata.html
ύληνκε Πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Οη καζεηέο έρνπλ ηε κνλαδηθή επθαηξία λα
γλσξίζνπλ απφ θνληά θαη λα κνηξαζηνχλ ηηο αλακλήζεηο ελφο πξψελ εξγαδνκέλνπ ηεο παιηάο
Γαιιηθήο Δηαηξείαο Μεηαιιείσλ Λαπξίνπ. Θέηνπλ εξσηήκαηα, νξγαλψλνπλ ηε ζπλέληεπμε,
θαηαγξάθνπλ (κε φπνην κέζν επηιέμνπλ, έληππν, νπηηθναθνπζηηθφ θ.ά.)θαη ζπλζέηνπλ ην πιηθφ ηνπο,
δεκηνπξγψληαο ην πξνζρέδην βηβιίνπ, ην νπνίν κπνξνχλ λα εμειίμνπλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζεί ζηε
βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ ηνπο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Κόζηνο: 5 επξώ
Βηνηερληθφ Βηνκεραληθφ Δθπαηδεπηηθφ Μνπζείν
Λαπξίνπ 1, Λαχξην Αηηηθή, 19500
Σει.2290-25575
2290-69178

Βηνηερληθό Βηνκεραληθό Δθπαηδεπηηθό Μνπζείν
Σερλνινγηθό-Πνιηηηζηηθό Πάξθν Λαπξίνπ
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα: “Δξγαιεία θαη κεραλέο”
Θεκαηνινγία: Νεψηεξν κεηαιιεπηηθφ Λαχξην- εξγαζία ζην εξγνζηάζην
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.bbem.edu.gr/programmata/80-programmata.html
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Οη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ ηα εξγαιεία θαη ηα
κεραλήκαηα ηνπ Μεραλνπξγείνπ ηεο παιηάο Γαιιηθήο Δηαηξείαο Μεηαιιείσλ Λαπξίνπ .πιιέγνπλ
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ηδηφηεηεο θαη ηε ρξήζε ηνπο .ηε ζπλέρεηα επηιέγνπλ πνηα
ηνπο είλαη ρξήζηκα θαη ιακβάλνληαο ηα πξνζηαηεπηηθά ηνπο κέηξα θαηαζθεπάδνπλ, κε ηε βνήζεηα ελφο
πξψελ εξγαδνκέλνπ, έλα εξγαιείν γηα ηελ ηάμε ηνπο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Κόζηνο: 5 επξώ
Βηνηερληθφ Βηνκεραληθφ Δθπαηδεπηηθφ Μνπζείν
Λαπξίνπ 1, Λαχξην Αηηηθή, 19500
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Βηνηερληθό Βηνκεραληθό Δθπαηδεπηηθό Μνπζείν
Σερλνινγηθό-Πνιηηηζηηθό Πάξθν Λαπξίνπ
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: «Δξγαζηήξην θαη πεηξάκαηα»
Θεκαηνινγία: Φπζηθέο επηζηήκεο ζηε θαζεκεξηλή δσή
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄, η΄ Γεκνηηθνχ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.bbem.edu.gr/programmata/80-programmata.html
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ ΒΒΔΜ: ηφρνο ηνπ Μνπζείνπ είλαη λα βνεζήζεη κηθξνχο θαη
κεγάινπο λα αλαθαιχςνπλ βησκαηηθά ηε βηνηερληθή θαη βηνκεραληθή ηζηνξία ηεο ρψξαο. Ηδξχζεθε ην
2003, κε ηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ Γήκνπ Λαπξεσηηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σερλνινγηθφ-Πνιηηηζηηθφ
Πάξθν Λαπξίνπ ηεο Β΄ Δθνξίαο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ θαη επξχηεξα
Μνπζεηαθψλ ρψξσλ ηεο πεξηνρήο
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Ζ έξεπλα θαη ηα πεηξάκαηα βνεζνχλ ηνπο
επηζηήκνλεο λα θαηαιάβνπλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ δηαθφξσλ θπζηθψλ πιηθψλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ
ρξήζηκα πξντφληα γηα ηνλ άλζξσπν. Οη καζεηέο ζπκκεηέρνληαο ζην εξγαζηήξην ηνπ Μνπζείνπ κε
δείγκαηα νξπθηψλ απφ ηηο ζπιινγέο ηνπ, πξνζπαζνχλ κε πεηξάκαηα λα ηα μερσξίζνπλ ζηηο θαηεγνξίεο
πνπ αλήθεη ην θαζέλα θαη ηα ζπλδένπλ κε ηηο ρξήζεηο ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή δσή, δεκηνπξγψληαο κηα
θαηαζθεπή.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Κόζηνο: 5 επξώ
Βηνηερληθφ Βηνκεραληθφ Δθπαηδεπηηθφ Μνπζείν
Λαπξίνπ 1, Λαχξην Αηηηθή, 19500
Σει.2290-25575
2290-69178
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Βηνηερληθό Βηνκεραληθό Δθπαηδεπηηθό Μνπζείν
Σερλνινγηθό - Πνιηηηζηηθό Πάξθν Λαπξίνπ
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: « Ζ κεηαιινπξγία ζηελ παιηά Γαιιηθή Δηαηξεία
Μεηαιιείσλ Λαπξίνπ»
Θεκαηνινγία: Σνπηθή ηζηνξία, εξγαζία ζην εξγνζηάζην, δσληαλέο πεγέο έξεπλαο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄, η΄ Γεκνηηθνχ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.bbem.edu.gr/programmata/80-programmata.html
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ ΒΒΔΜ: ηφρνο ηνπ Μνπζείνπ είλαη λα βνεζήζεη κηθξνχο θαη
κεγάινπο λα αλαθαιχςνπλ βησκαηηθά ηε βηνηερληθή θαη βηνκεραληθή ηζηνξία ηεο ρψξαο. Ηδξχζεθε ην
2003, κε ηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ Γήκνπ Λαπξεσηηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σερλνινγηθφ-Πνιηηηζηηθφ
Πάξθν Λαπξίνπ ηεο Β΄ Δθνξίαο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ θαη επξχηεξα
Μνπζεηαθψλ ρψξσλ ηεο πεξηνρήο
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Οη καζεηέο ζπιιέγνπλ ζηνηρεία γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο παιηάο Γαιιηθήο Δηαηξείαο Μεηαιιείσλ Λαπξίνπ, αθνινπζψληαο ηε γξακκή
παξαγσγήο ηνπ εξγνζηαζίνπ. ε θάζε ζηάδην ηεο γξακκήο παξαγσγήο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο ηφζν απφ ηα εθζέκαηα, φζν θαη απφ ηνπο πξψελ εξγαδνκέλνπο ηεο Δηαηξείαο,
νη νπνίνη απνηεινχλ δσληαλέο πεγέο έξεπλαο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Κόζηνο: 5 επξψ
Βηνηερληθφ Βηνκεραληθφ Δθπαηδεπηηθφ Μνπζείν
Λαπξίνπ 1, Λαχξην Αηηηθή, 19500
Σει.2290-25575
2290-69178
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Βηνηερληθό Βηνκεραληθό Δθπαηδεπηηθό Μνπζείν
Σερλνινγηθό-Πνιηηηζηηθό Πάξθν Λαπξίνπ
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: «Μηα κέξα ζην Μνπζείν ηα πηάηα γίλαλε πηλάθηα»
Θεκαηνινγία: Καζεκεξηλή δσή ζηελ αξραηφηεηα θαη ζήκεξα
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Α΄, Β΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.bbem.edu.gr/programmata/80-programmata.html
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Οη καζεηέο κέζα απφ παηρλίδηα παξαηήξεζεο
ησλ εθζεκάησλ ηνπ Μνπζείνπ, εληνπίδνπλ νξηζκέλα είδε αξραίσλ αγγείσλ θαη ηα ζπγθξίλνπλ κε
αληίζηνηρα ζχγρξνλα νηθηαθά ζθεχε. Αλαθαιχπηνπλ πψο ζα ήηαλ ην ηξαπέδη ηνπο αλ γεπκάηηδαλ ζηελ
αξραηφηεηα θαη θηηάρλνπλ ηα αγγεία πνπ ρξεηάδνληαη απφ πειφ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Κόζηνο: 5 επξψ
Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Λαπξίνπ
Λαπξίνπ 1, Λαχξην Αηηηθή, 19500
Σει.2290-25575
2290-69178

Βηνηερληθό Βηνκεραληθό Δθπαηδεπηηθό Μνπζείν
Σερλνινγηθό-Πνιηηηζηηθό Πάξθν Λαπξίνπ
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: «Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό ήηαλ έλαο εξγάηεο»
Θεκαηνινγία: Σνπηθή ηζηνξία - εξγαζία ζην εξγνζηάζην
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Α΄ θαη Β΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.bbem.edu.gr/programmata/80-programmata.html
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ ΒΒΔΜ: ηφρνο ηνπ Μνπζείνπ είλαη λα βνεζήζεη κηθξνχο θαη
κεγάινπο λα αλαθαιχςνπλ βησκαηηθά ηε βηνηερληθή θαη βηνκεραληθή ηζηνξία ηεο ρψξαο. Ηδξχζεθε ην
2003, κε ηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ Γήκνπ Λαπξεσηηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σερλνινγηθφ-Πνιηηηζηηθφ
Πάξθν Λαπξίνπ ηεο Β΄ Δθνξίαο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ θαη επξχηεξα
Μνπζεηαθψλ ρψξσλ ηεο πεξηνρήο
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Μέζα απφ παηρλίδη ξφισλ, νη καζεηέο
δσληαλεχνπλ ηελ ηζηνξία ελφο εξγαδφκελνπ ηεο παιηάο Γαιιηθήο Δηαηξείαο Μεηαιιείσλ Λαπξίνπ.
Παίξλνπλ ξφινπο εξγαηψλ θαη αλαθαιχπηνπλ ζηνηρεία γηα ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ζε έλα εξγνζηάζην
κεηαιινπξγίαο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Κόζηνο: 5 επξψ
Βηνηερληθφ Βηνκεραληθφ Δθπαηδεπηηθφ Μνπζείν
Λαπξίνπ 1, Λαχξην Αηηηθή, 19500
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Σει.2290-25575
2290-69178
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Βηνηερληθό Βηνκεραληθό Δθπαηδεπηηθό Μνπζείν
Σερλνινγηθό-Πνιηηηζηηθό Πάξθν Λαπξίνπ
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: «Πώο έθηηαρλαλ αγγεία νη αξραίνη»
Θεκαηνινγία: Γηαδηθαζία παξαγσγήο πξντφληνο (αγγείν), ιεηηνπξγία βηνηερλίαο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄ – η΄ Γεκνηηθνχ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.bbem.edu.gr/programmata/80-programmata.html
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: ηφρνο ηνπ Μνπζείνπ είλαη λα βνεζήζεη κηθξνχο θαη κεγάινπο λα
αλαθαιχςνπλ βησκαηηθά ηε βηνηερληθή θαη βηνκεραληθή ηζηνξία ηεο ρψξαο. Ηδξχζεθε ην 2003, κε ηε
ζπκπαξάζηαζε ηνπ Γήκνπ Λαπξεσηηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σερλνινγηθφ-Πνιηηηζηηθφ Πάξθν
Λαπξίνπ ηεο Β΄Δθνξίαο Πξνηζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ θαη επξχηεξα Μνπζεηαθψλ ρψξσλ
ηεο πεξηνρήο .
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Οη καζεηέο ζπιιέγνπλ ζηνηρεία απφ ηα
εθζέκαηα ηνπ Μνπζείνπ, γηα ηε κνξθή θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ αγγείσλ ζηελ αξραηφηεηα. Αθνχ
κειεηήζνπλ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ηνπο ζηα αξραία εξγαζηήξηα αγγεηνπιαζηηθήο, νξγαλψλνπλ ηε δηθή
ηνπο βηνηερλία θαη θαηαζθεπάδνπλ αγγεία.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο: Κόζηνο : 5 επξψ
Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Λαπξίνπ Λαπξίνπ 1, Λαχξην Αηηηθή, 19500
Σει.2290-25575 2290-69178

Βηνηερληθό Βηνκεραληθό Δθπαηδεπηηθό Μνπζείν
Σερλνινγηθό-Πνιηηηζηηθό Πάξθν Λαπξίνπ
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: « Πώο εξγάδνληαλ νη αξραίνη: Πώο έθηηαρλαλ ελδύκαηα»
Θεκαηνινγία: Γηαδηθαζία παξαγσγήο πξντφλησλ (έλδπκα) θαηά ηελ αξραηφηεηα
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄- η΄ Γεκνηηθνχ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.bbem.edu.gr/programmata/80-programmata.html
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ ΒΒΔΜ: ηφρνο ηνπ Μνπζείνπ είλαη λα βνεζήζεη κηθξνχο θαη
κεγάινπο λα αλαθαιχςνπλ βησκαηηθά ηε βηνηερληθή θαη βηνκεραληθή ηζηνξία ηεο ρψξαο. Ηδξχζεθε ην
2003, κε ηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ Γήκνπ Λαπξεσηηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σερλνινγηθφ-Πνιηηηζηηθφ
Πάξθν Λαπξίνπ ηεο Β΄ Δθνξίαο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ θαη επξχηεξα
Μνπζεηαθψλ ρψξσλ ηεο πεξηνρήο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Μέζα απφ ηα εθζέκαηα ηνπ Μνπζείνπ αιιά θαη
απφ γξαπηέο πεγέο, νη καζεηέο ζπιιέγνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ζηε αξραηφηεηα.
Αλαθαιχπηνπλ πψο νη εξγαζίεο αιιεινδηαπιέθνληαλ γηα ηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο, φπσο ην
έλδπκα. Παξαηεξνχλ αξραία ελδχκαηα απφ ηηο παξαζηάζεηο, ηα αγγεία, ηα αλάγιπθα θαη ηα αγάικαηα
ηνπ Μνπζείνπ, ηα ζπγθξίλνπλ κε ηα ζεκεξηλά, ληχλνληαη φπσο ζηελ αξραηφηεηα θαη νξγαλψλνπλ ην
δηθφ ηνπο εξγαζηήξην πθαληηθήο.
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Άιιεο Πιεξνθνξίεο:Κόζηνο: 5 επξώ
Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Λαπξίνπ, Λαπξίνπ 1, Λαχξην Αηηηθή, 19500
Σει.2290-25575 2290-69178
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Βηνηερληθό Βηνκεραληθό Δθπαηδεπηηθό Μνπζείν
Σερλνινγηθό-Πνιηηηζηηθό Πάξθν Λαπξίνπ
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: «Πώο εξγάδνληαλ νη αξραίνη: Πώο παξήγαγαλ άξγπξν θαη
κόιπβδν»
Θεκαηνινγία: Δπαγγέικαηα, δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο πξψηεο χιεο θαηά ηελ
αξραηφηεηα
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄, η΄ Γεκνηηθνχ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.bbem.edu.gr/programmata/80-programmata.html
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: ηφρνο ηνπ Μνπζείνπ είλαη λα βνεζήζεη κηθξνχο θαη κεγάινπο λα
αλαθαιχςνπλ βησκαηηθά ηε βηνηερληθή θαη βηνκεραληθή ηζηνξία ηεο ρψξαο. Ηδξχζεθε ην 2003, κε ηε
ζπκπαξάζηαζε ηνπ Γήκνπ Λαπξεσηηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σερλνινγηθφ-Πνιηηηζηηθφ Πάξθν
Λαπξίνπ ηεο Β΄ Δθνξίαο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ θαη επξχηεξα Μνπζεηαθψλ
ρψξσλ ηεο πεξηνρήο
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Με ηε βνήζεηα επξεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ
αξραία κεηαιιεπηηθή θαη κεηαιινπξγηθή δηαδηθαζία ζηε Λαπξεσηηθή, αιιά θαη κε ζπλνδεπηηθφ
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, νη καζεηέο ζπλζέηνπλ ηε γξακκή παξαγσγήο, ηνπ αξγχξνπ θαη ηνπ κνιχβδνπ, ζηα
αξραία εξγαζηήξηα ηεο πεξηνρήο. ηε ζπλέρεηα ζπλδένπλ ηνλ άξγπξν θαη ην κφιπβδν, κε ηηο ρξήζεηο
ηνπο ζηελ θαηαζθεπή αληηθεηκέλσλ φπσο λνκίζκαηα, βαξίδηα γηα ηνλ αξγαιεηφ, ζπλδέζκνπο γηα ηελ
αξρηηεθηνληθή θαη επηζθεπήο αγγείσλ θ.ά.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο: Κόζηνο: 5 επξψ
Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Λαπξίνπ ή Αξραία Δξγαζηήξηα Λαπξεσηηθήο
Λαπξίνπ 1, Λαχξην Αηηηθή, 19500
Σει.2290-25575
2290-69178

Βηνηερληθό Βηνκεραληθό Δθπαηδεπηηθό Μνπζείν
Σερλνινγηθό-Πνιηηηζηηθό Πάξθν Λαπξίνπ
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: «Ζ ζεκαζία ηνπ Αθξσηεξίνπ ηνπ νπλίνπ»
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, Μπζνινγία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄ - η΄ Γεκνηηθνχ Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.bbem.edu.gr/programmata/80-programmata.html
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: ηφρνο ηνπ Μνπζείνπ είλαη λα βνεζήζεη κηθξνχο θαη κεγάινπο λα
αλαθαιχςνπλ βησκαηηθά ηε βηνηερληθή θαη βηνκεραληθή ηζηνξία ηεο ρψξαο. Ηδξχζεθε ην 2003, κε ηε
ζπκπαξάζηαζε ηνπ Γήκνπ Λαπξεσηηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σερλνινγηθφ-Πνιηηηζηηθφ Πάξθν
Λαπξίνπ ηεο Β΄ Δθνξίαο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ θαη επξχηεξα Μνπζεηαθψλ
ρψξσλ ηεο πεξηνρήο.
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ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Οη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ ηελ ζηξαηεγηθή
ζέζε πνπ θαηείρε ην αθξσηήξη ηνπ νπλίνπ (Ναφο ηνπ Πνζεηδψλα- ζχλδεζε κε ην κχζν ηνπ Αηγέα )
ζηελ αξραηφηεηα. Φηηάρλνπλ επίζεο έλαλ νδεγφ μελάγεζεο ζην ρψξν.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο: Κόζηνο: 5 επξώ
Αξραηνινγηθφο ρψξνο νπλίνπ Σει.2290-25575

2290-69178

Βηνηερληθό Βηνκεραληθό Δθπαηδεπηηθό Μνπζείν
Σερλνινγηθό-Πνιηηηζηηθό Πάξθν Λαπξίνπ
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: « Πώο γίλεηαη κηα αλαζθαθή»
Θεκαηνινγία: Αξραηνινγία (αλαζθαθέο)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄- η΄ Γεκνηηθνχ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.bbem.edu.gr/programmata/80-programmata.html
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: ηφρνο ηνπ Μνπζείνπ είλαη λα βνεζήζεη κηθξνχο θαη κεγάινπο λα
αλαθαιχςνπλ βησκαηηθά ηε βηνηερληθή θαη βηνκεραληθή ηζηνξία ηεο ρψξαο. Ηδξχζεθε ην 2003, κε ηε
ζπκπαξάζηαζε ηνπ Γήκνπ Λαπξεσηηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σερλνινγηθφ-Πνιηηηζηηθφ Πάξθν
Λαπξίνπ ηεο Β΄ Δθνξίαο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ θαη επξχηεξα Μνπζεηαθψλ
ρψξσλ ηεο πεξηνρήο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηψληαο πξαγκαηηθά
εξγαιεία θαη κε ηε βνήζεηα ηερλεηψλ αλαζθαθήο, ζπκκεηέρνπλ ζε κηα αλαζθαθή, ζηνλ εηδηθά
δηακνξθσκέλν ρψξν ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Λαπξίνπ, πξαγκαηνπνηψληαο ηηο βαζηθφηεξεο
εξγαζίεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο: Κόζηνο: 5 επξώ
Βηνηερληθφ Βηνκεραληθφ Δθπαηδεπηηθφ Μνπζείν
Λαπξίνπ 1, Λαχξην Αηηηθή, 19500
Σει.2290-25575
2290-69178

Βηνηερληθό Βηνκεραληθό Δθπαηδεπηηθό Μνπζείν
Σερλνινγηθό-Πνιηηηζηηθό Πάξθν Λαπξίνπ
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα: “Δμόξπμε θαη Μεηαιιεία ζηε Λαπξεσηηθή”
Θεκαηνινγία: Πέηξσκα, νξπθηφ, κεηάιιεπκα, επαγγέικαηα, ηερλνινγία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄, η΄ Γεκνηηθνχ, Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.bbem.edu.gr/programmata/80-programmata.html
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: ηφρνο ηνπ Μνπζείνπ είλαη λα βνεζήζεη κηθξνχο θαη κεγάινπο λα
αλαθαιχςνπλ βησκαηηθά ηε βηνηερληθή θαη βηνκεραληθή ηζηνξία ηεο ρψξαο. Ηδξχζεθε ην 2003, κε ηε
ζπκπαξάζηαζε ηνπ Γήκνπ Λαπξεσηηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σερλνινγηθφ-Πνιηηηζηηθφ Πάξθν
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Λαπξίνπ ηεο Β΄ Δθνξίαο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ θαη επξχηεξα Μνπζεηαθψλ
ρψξσλ ηεο πεξηνρήο.
ύληνκε πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο: Οη καζεηέο κειεηνχλ ηνπο ηξφπνπο εμφξπμεο, ηα εξγαιεία ησλ
κεηαιισξχρσλ, ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπο θαζψο θαηά ηα ηα κέζα κεηαθνξάο ηνπ κεηαιιεχκαηνο.
Απφ ηηο ζπιινγέο ηνπ Μνπζείνπ γλσξίδνπλ ηα νξπθηά ηεο Λαπξεσηηθήο θαη ηα ζπλδένπλ κε ηελ
θαζεκεξηλή δσή, θηηάρλνληαο κηα θαηαζθεπή.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο: Kόζηνο: 5 επξώ
Βηνηερληθφ Βηνκεραληθφ Δθπαηδεπηηθφ Μνπζείν
Λαπξίνπ 1, Λαχξην Αηηηθή, 19500
Σει.2290-25575
2290-69178
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Βηνηερληθό Βηνκεραληθό Δθπαηδεπηηθό Μνπζείν
Σερλνινγηθό-Πνιηηηζηηθό Πάξθν Λαπξίνπ
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα: “Δξγαιεία θαη κεραλέο”
Θεκαηνινγία: Σνπηθή ηζηνξία, εξγαζία ζην εξγνζηάζην
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.bbem.edu.gr/programmata/80-programmata.html
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ ΒΒΔΜ: ηφρνο ηνπ Μνπζείνπ είλαη λα βνεζήζεη κηθξνχο θαη
κεγάινπο λα αλαθαιχςνπλ βησκαηηθά ηε βηνηερληθή θαη βηνκεραληθή ηζηνξία ηεο ρψξαο. Ηδξχζεθε ην
2003, κε ηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ Γήκνπ Λαπξεσηηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σερλνινγηθφ-Πνιηηηζηηθφ
Πάξθν Λαπξίνπ ηεο Β΄Δθνξίαο Πξνηζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ θαη επξχηεξα Μνπζεηαθψλ
ρψξσλ ηεο πεξηνρήο
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Οη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ ηα εξγαιεία θαη ηα
κεραλήκαηα ηνπ Μεραλνπξγείνπ ηεο παιηάο Γαιιηθήο Δηαηξείαο Μεηαιιείσλ Λαπξίνπ .πιιέγνπλ
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ηδηφηεηεο θαη ηε ρξήζε ηνπο .ηε ζπλέρεηα επηιέγνπλ πνηα
ηνπο είλαη ρξήζηκα θαη ιακβάλνληαο ηα πξνζηαηεπηηθά ηνπο κέηξα θαηαζθεπάδνπλ, κε ηε βνήζεηα ελφο
πξψελ εξγαδνκέλνπ, έλα εξγαιείν γηα ηελ ηάμε ηνπο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Κόζηνο: 5 επξώ
Βηνηερληθφ Βηνκεραληθφ Δθπαηδεπηηθφ Μνπζείν
Λαπξίνπ 1, Λαχξην Αηηηθή, 19500
Σει.2290-25575
2290-69178
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Ίδξπκα Δηθαζηηθώλ Σερλώλ θαη Μνπζηθήο Θενραξάθε
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα: ζπλνιηθά
Θεκαηνινγία: Έκθαζε ζηηο ηέρλεο
Φάζκα Ζιηθηώλ: (Αλάινγα κε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα)
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
http://www.thf.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=2
http://www.thf.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=15

ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ θνηλσθεινύο Ηδξύκαηνο Δηθαζηηθώλ Σερλώλ θαη Μνπζηθήο Βαζίιε θαη
Μαξίλαο Θενραξάθε: Βαζηθφο ζθνπφο είλαη ν πιαηχο θαη δηεπηζηεκνληθφο δηάινγνο κε ηηο εηθαζηηθέο
ηέρλεο θαη ηε κνπζηθή, ε πξνβνιή ηνπ έξγνπ ησλ Διιήλσλ δεκηνπξγψλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη
ζηνπο λένπο επηζθέπηεο κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζε ζέκαηα εηθαζηηθψλ ηερλψλ θαη κνπζηθήο,
ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αηζζεηηθήο παηδείαο θαη ηελ εμνηθείσζε κε κνπζεηαθνχο ρψξνπο.
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα (2011-2012)
Αλάινγα κε ηηο εθζέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ηδξχκαηνο.
Δπίζεο πξαγκαηνπνηνχληαη βησκαηηθά εξγαζηήξηα θαη παξαζηάζεηο
Θεαηξηθφ βησκαηηθφ εξγαζηήξη γηα καζεηέο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο: πιινγηθφ Θέαηξν θαη
πνιηηεηφηεηα
ύληνκε πεξηγξαθή ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ: Γηάξθεηα Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ:
Γεκνηηθφ θαη Γπκλάζην: 90 ιεπηά, Νεπηαγσγείν θαη Λχθεην: 60 ιεπηά Σα εθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα
πεξηιακβάλνπλ μελάγεζε ζηελ έθζεζε θαη εηδηθέο εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό:
Γηα ηελ έθζεζε ησλ έξγσλ ηνπ πχξνπ Παπαινπθά :
- Οη πεξηπέηεηεο ησλ ρξσκάησλ. Ζ δσγξαθηθή ηνπ πχξνπ Παπαινπθά
- Γηαδξνκέο κε ρξψκα. Ζ δσγξαθηθή ηνπ πχξνπ Παπαινπθά
Πσινχληαη ζην πσιεηήξην ηνπ Ηδξχκαηνο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Ίδξπκα Δηθαζηηθψλ Σερλψλ θαη Μνπζηθήο
Βαζίιε θαη Μαξίλαο Θενραξάθε
Βαζηιίζζεο νθίαο 9 & Μέξιηλ 1
106 71 Αζήλα ΦΑΥ: 210 36 11 349
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα: Σα Πξνγξάκκαηα δηεμάγνληαη Γεπηέξα- Παξαζθεπή 10:00-11:30./
πκκεηνρή: 3 επξψ Σ: 210 36 11 206 (εζ. 1042)
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Κέληξν Μειέηεο Νεώηεξεο Κεξακεηθήο KMNT
Θεκαηνινγία: Σέρλεο, πεινπιαζηηθή
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
www.potterymuseum.gr/
http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=3403
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα (2011-12)
1.Γλσξηκία κε ηελ ηέρλε ηεο παξαδνζηαθήο θεξακηθήο (Γεκνηηθφ) Διηά, ιάδη θαη θεξακηθά (Β΄- Γ΄
Γεκνηηθνχ)
2.Παίδνληαο κε ην ρξφλν (Γ΄- η΄ Γεκνηηθνχ)
3.Σα δσφκνξθα κηθξνγιππηά ηεο Ήξαο Σξηαληαθπιιίδε (πξνζρνιηθή ειηθία θαη γηα ηηο πξψηεο ηάμεηο
ηνπ δεκνηηθνχ)
4.Παηρλίδηα ζην Μνπζείν Νεψηεξεο Κεξακεηθήο (πξνζρνιηθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία)
Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα νκάδεο αηφκσλ κε αλαπεξία
ύληνκε Πεξηγξαθή Κέληξνπ Μειέηεο Νεώηεξεο Κεξακεηθήο: Σν Κέληξν Μειέηεο Νεψηεξεο
Κεξακεηθήο – Ίδξπκα νηθ. Γ. Φαξφπνπινπ ηδξχζεθε ην 1993 απφ ηελ Μπέηπ Φαξνπνχινπ κε ζηφρν ηε
δεκηνπξγία ελφο κνπζεηαθνχ, εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ νξγαληζκνχ γηα ηε λενειιεληθή
ρξεζηηθή θεξακηθή. Απνηειεί Ν.Π.Η.Γ., κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, επνπηεπφκελν απφ ην
Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ.
ύληνκε πεξηγξαθή ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ
Μνπζείνπ είλαη ζρεδηαζκέλα ζχκθσλα κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη εθαξκφδνληαη αλάινγα κε ηελ
ειηθία ησλ καζεηψλ. Βαζίδνληαη ζηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη πξνζαξκφδνληαη ζηνλ εθζεζηαθφ
ρψξν φπνπ πινπνηνχληαη, δίλνληαο, παξάιιεια, δπλαηφηεηα γηα επέθηαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο θαη εθηφο ζρνιείνπ. Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αλαδεηθλχνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο
εθθάλζεηο ηεο παξαδνζηαθήο θεξακηθήο, αμηνπνηψληαο σο εξγαιεία, ην βησκαηηθφ παηρλίδη θαη ηελ
ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ.
ηόρνη ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ: πξνζέγγηζε ηνπ γήηλνπ πιηθνχ ηνπ πεινχ /επαθή κε ηηο
δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο ηεο λεφηεξεο παξαδνζηαθήο θεξακηθήο/αλάπηπμε δεμηνηήησλ φπσο είλαη ε
παξαηεξεηηθφηεηα, ε ζπκκεηνρηθή δξαζηεξηφηεηα, ε θαιιηέξγεηα ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο/ελίζρπζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ξφινπ ηνπ κνπζείνπ/εμνηθείσζε κε ην κνπζεηαθφ πεξηβάιινλ
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό:
ε φια ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο ε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ κε
πειφ ηα δηθά ηνπο έξγα.
Σν κνπζείν δηαζέηεη κία κνπζεηνζθεπή κε ηίηιν “Ζ Σέρλε ηνπ πεινχ”, ε νπνία απεπζχλεηαη ζε φιεο
ηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ θαη ζην λεπηαγσγείν. Γίδεηαη ε δπλαηφηεηα δαλεηζκνχ ηεο γηα δχν εβδνκάδεο
δσξεάλ ηφζν γηα ηα ζρνιεία ηεο Αηηηθήο φζν θαη ηεο πεξηθέξεηαο. Ζ κνπζεηνζθεπή πεξηιακβάλεη
επνπηηθφ πιηθφ ζρεηηθφ κε ηελ παξαδνζηαθή θεξακηθή, εθδφζεηο ηνπ Κέληξνπ Μειέηεο Νεψηεξεο
Κεξακεηθήο ζρεηηθέο κε ην ζέκα, αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα κηθξψλ αγγείσλ, βίληεν γηα ηελ
ηξνρήιαηε ηερληθή θαηαζθεπήο, θαζψο θαη γηα ηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο δηαθφζκεζεο θαη φπηεζεο
ησλ αγγείσλ. Δπίζεο, εκπεξηέρνληαη νδεγίεο αμηνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ.
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εκεηψλεηαη φηη δε δίδεηαη πιηθφ πξνεηνηκαζίαο ηεο ζρνιηθήο νκάδαο πξηλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα.
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Άιιεο Πιεξνθνξίεο
ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΛΔΣΖ ΝΔΧΣΔΡΖ ΚΔΡΑΜΔΗΚΖ ΗΓΡΤΜΑ ΟΗΚ. Γ. ΦΑΡΟΠΟΤΛΟΤ
Μειηδψλε 4-6, Αγίσλ Αζσκάησλ Θεζείν Κεξακεηθφο 105 53, ηει. 210-3318491
ηα πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ νκάδεο ησλ 25-30 αηφκσλ κεηά απφ ζπλελλφεζε (ηει.
επηθνηλσλίαο 210-3318491-2, Γεπηέξα – Παξαζθεπή 09.30 – 15.00), ππεχζπλε Φσηεηλή Καηζανχλε).
Τινπνηνχληαη δχν πξνγξάκκαηα θαζεκεξηλά δηάξθεηαο 1 ψξαο θαη 30 ιεπηψλ έθαζην. Γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ πξνγξακκάησλ ππάξρεη θφζηνο ζπκκεηνρήο αλά παηδί.
Email: kmnk@otenet.gr
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία: Ζ θεξακεηθή ησλ Μαξγαξηηψλ, Κέληξν Μειέηεο Νεψηεξεο Κεξακεηθήο
(Αζήλα), Πνιηηηζηηθή Κίλεζε Μαξγαξηηψλ, 2001
http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=3403
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Κέληξν Μειέηεο Νεώηεξεο Κεξακεηθήο
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: Γλσξηκία κε ηελ ηέρλε ηεο παξαδνζηαθήο θεξακεηθήο
Θεκαηνινγία: Σέρλεο, πεινπιαζηηθή, θαζεκεξηλή δσή 19νπ θαη 20νπ αη.
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
www.potterymuseum.gr/ http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=3403
ύληνκε Πεξηγξαθή Κέληξνπ Μειέηεο Νεώηεξεο Κεξακεηθήο: Ηδξχζεθε ην 1993 απφ ηελ Μπέηπ
Φαξνπνχινπ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο κνπζεηαθνχ, εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ νξγαληζκνχ
γηα ηε λενειιεληθή ρξεζηηθή θεξακηθή. Απνηειεί Ν.Π.Η.Γ., κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα,
επνπηεπφκελν απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Tν πξφγξακκα απνηειεί εηζαγσγή ζηελ
ηερλνινγία ηεο παξαδνζηαθήο θεξακηθήο, ηελ ηππνινγία θαη ηηο ρξήζεηο ησλ παξαδνζηαθψλ αγγείσλ.
Με εξγαιείν ηα αληηθείκελα, ηα παηδηά αλαθαιχπηνπλ βησκαηηθά πηπρέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ
παξειζφληνο θαη αλαγλσξίδνπλ ηε ρξήζε ησλ αληηθεηκέλσλ κέζσ ηεο ζχγθξηζεο κε αληίζηνηρα
ζεκεξηλά αληηθείκελα. Μέζσ ηνπ παηρληδηνχ θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ πειφ σο κέζνλ έθθξαζεο, νη
καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ην πιηθφ, ελψ, πεξηδηαβαίλνληαο ηηο αίζνπζεο ηνπ Μνπζείνπ, ζπιιέγνπλ
πιεξνθνξίεο γηα ηε ζέζε ηεο θεξακηθήο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ 19νπ θαη 20νχ αηψλα.
ε φια ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο ε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ κε
πειφ ηα δηθά ηνπο έξγα.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό:
Σν κνπζείν δηαζέηεη κία κνπζεηνζθεπή κε ηίηιν “Ζ Σέρλε ηνπ πεινχ”, ε νπνία απεπζχλεηαη ζε φιεο
ηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ θαη ζην λεπηαγσγείν. Γίδεηαη ε δπλαηφηεηα δαλεηζκνχ ηεο γηα δχν εβδνκάδεο
δσξεάλ ηφζν γηα ηα ζρνιεία ηεο Αηηηθήο φζν θαη ηεο πεξηθέξεηαο. Ζ κνπζεηνζθεπή πεξηιακβάλεη
επνπηηθφ πιηθφ ζρεηηθφ κε ηελ παξαδνζηαθή θεξακηθή, εθδφζεηο ηνπ Κέληξνπ Μειέηεο Νεψηεξεο
Κεξακεηθήο ζρεηηθέο κε ην ζέκα, αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα κηθξψλ αγγείσλ, βίληεν γηα ηελ
ηξνρήιαηε ηερληθή θαηαζθεπήο, θαζψο θαη γηα ηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο δηαθφζκεζεο θαη φπηεζεο
ησλ αγγείσλ. Δπίζεο, εκπεξηέρνληαη νδεγίεο αμηνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο
ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΛΔΣΖ ΝΔΧΣΔΡΖ ΚΔΡΑΜΔΗΚΖ ΗΓΡΤΜΑ ΟΗΚ. Γ. ΦΑΡΟΠΟΤΛΟΤ
Μειηδψλε 4-6, Αγίσλ Αζσκάησλ Θεζείν Κεξακεηθφο 105 53, ηει. 210-3318491
ηα πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ νκάδεο ησλ 25-30 αηφκσλ κεηά απφ ζπλελλφεζε (ηει.
επηθνηλσλίαο 210-3318491-2, Γεπηέξα – Παξαζθεπή 09.30 – 15.00), ππεχζπλε Φσηεηλή Καηζανχλε).
Τινπνηνχληαη δχν πξνγξάκκαηα θαζεκεξηλά δηάξθεηαο 1 ψξαο θαη 30 ιεπηψλ έθαζην. Γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ πξνγξακκάησλ ππάξρεη θφζηνο ζπκκεηνρήο αλά παηδί.
Email: kmnk@otenet.gr
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία: Ζ θεξακεηθή ησλ Μαξγαξηηψλ, Κέληξν Μειέηεο Νεψηεξεο Κεξακεηθήο
(Αζήλα), Πνιηηηζηηθή Κίλεζε Μαξγαξηηψλ, 2001
http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=3403
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Κέληξν Μειέηεο Νεώηεξεο Κεξακεηθήο
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: Παίδνληαο κε ην ρξόλν
Θεκαηνινγία: Σέρλεο, παηδηθή θαη παηρλίδη ζηελ αξραηφηεηα θαη ζήκεξα
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄, Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
www.potterymuseum.gr/
http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=3403
ύληνκε Πεξηγξαθή Κέληξνπ Μειέηεο Νεώηεξεο Κεξακεηθήο: Σν Κέληξν Μειέηεο Νεψηεξεο
Κεξακεηθήο – Ίδξπκα νηθ. Γ. Φαξφπνπινπ ηδξχζεθε ην 1993 απφ ηελ Μπέηπ Φαξνπνχινπ κε ζηφρν ηε
δεκηνπξγία ελφο κνπζεηαθνχ, εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ νξγαληζκνχ γηα ηε λενειιεληθή
ρξεζηηθή θεξακηθή. Απνηειεί Ν.Π.Η.Γ., κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, επνπηεπφκελν απφ ην
Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο Πνηα είλαη ηα αγαπεκέλα παηρλίδηα ησλ παηδηψλ
ζήκεξα θαη πνηα ήηαλ παιηφηεξα; Απφ πνηα πιηθά θαηαζθεπάδνληαλ ηα παηρλίδηα ηεο αξραηφηεηαο θαη
απφ πνηα ζήκεξα; ε φια απηά ηα εξσηήκαηα επηρεηξεί λα απαληήζεη ην πξφγξακκα εμνηθεηψλνληαο ηα
παηδηά κε ηελ αγαπεκέλε ηνπο έλλνηα, ην παηρλίδη .Παίδνληαο αηνκηθά ή νκαδηθά, ηα παηδηά
ρξεζηκνπνηνχλ ή θαηαζθεπάδνπλ παηρλίδηα απφ πειφ.
ε φια ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο ε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ κε
πειφ ηα δηθά ηνπο έξγα.

Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό:
Σν κνπζείν δηαζέηεη κία κνπζεηνζθεπή κε ηίηιν “Ζ Σέρλε ηνπ πεινχ”, ε νπνία απεπζχλεηαη ζε φιεο
ηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ θαη ζην λεπηαγσγείν. Γίδεηαη ε δπλαηφηεηα δαλεηζκνχ ηεο γηα δχν εβδνκάδεο
δσξεάλ ηφζν γηα ηα ζρνιεία ηεο Αηηηθήο φζν θαη ηεο πεξηθέξεηαο. Ζ κνπζεηνζθεπή πεξηιακβάλεη
επνπηηθφ πιηθφ ζρεηηθφ κε ηελ παξαδνζηαθή θεξακηθή, εθδφζεηο ηνπ Κέληξνπ Μειέηεο Νεψηεξεο
Κεξακεηθήο ζρεηηθέο κε ην ζέκα, αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα κηθξψλ αγγείσλ, βίληεν γηα ηελ
ηξνρήιαηε ηερληθή θαηαζθεπήο, θαζψο θαη γηα ηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο δηαθφζκεζεο θαη φπηεζεο
ησλ αγγείσλ. Δπίζεο, εκπεξηέρνληαη νδεγίεο αμηνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο
ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΛΔΣΖ ΝΔΧΣΔΡΖ ΚΔΡΑΜΔΗΚΖ ΗΓΡΤΜΑ ΟΗΚ. Γ. ΦΑΡΟΠΟΤΛΟΤ
Μειηδψλε 4-6, Αγίσλ Αζσκάησλ Θεζείν Κεξακεηθφο 105 53, ηει. 210-3318491
ηα πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ νκάδεο ησλ 25-30 αηφκσλ κεηά απφ ζπλελλφεζε (ηει.
επηθνηλσλίαο 210-3318491-2, Γεπηέξα – Παξαζθεπή 09.30 – 15.00), ππεχζπλε Φσηεηλή Καηζανχλε).
Τινπνηνχληαη δχν πξνγξάκκαηα θαζεκεξηλά δηάξθεηαο 1 ψξαο θαη 30 ιεπηψλ έθαζην. Γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ πξνγξακκάησλ ππάξρεη θφζηνο ζπκκεηνρήο αλά παηδί.
Email: kmnk@otenet.gr
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία: Ζ θεξακεηθή ησλ Μαξγαξηηψλ, Κέληξν Μειέηεο Νεψηεξεο Κεξακεηθήο
(Αζήλα), Πνιηηηζηηθή Κίλεζε Μαξγαξηηψλ, 2001
http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=3403
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Κέληξν Μειέηεο Νεώηεξεο Κεξακεηθήο
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: Παηρλίδηα ζην Μνπζείν Νεώηεξεο Κεξακεηθήο
Θεκαηνινγία: Σέρλεο, ρξεζηηθά ζθεχε, δηαρξνληθά παηρλίδηα
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
www.potterymuseum.gr/
http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=3403
ύληνκε Πεξηγξαθή Κέληξνπ Μειέηεο Νεώηεξεο Κεξακεηθήο: Σν Κέληξν Μειέηεο Νεψηεξεο
Κεξακεηθήο – Ίδξπκα νηθ. Γ. Φαξφπνπινπ ηδξχζεθε ην 1993 απφ ηελ Μπέηπ Φαξνπνχινπ κε ζηφρν ηε
δεκηνπξγία ελφο κνπζεηαθνχ, εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ νξγαληζκνχ γηα ηε λενειιεληθή
ρξεζηηθή θεξακηθή. Απνηειεί Ν.Π.Η.Γ., κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, επνπηεπφκελν απφ ην
Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Σν πξφγξακκα εζηηάδεη ζηε βησκαηηθή
πξνζέγγηζε ηνπ πεινχ γηα ηελ θαηαζθεπή αληηθεηκέλσλ θαζεκεξηλήο ρξήζεο δηαρξνληθά θαη θπξίσο
ζηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ην ρψξν ηνπ κνπζείνπ. Σα παηδηά, κέζσ ηνπ δξακαηηθνχ παηρληδηνχ
απνθσδηθνπνηνχλ βησκαηηθά πήιηλα παξαδνζηαθά ζθεχε ηεο θνπδίλαο ζπγθξίλνληάο ηα κε ζχγρξνλα
ρξεζηηθά ζθεχε. Υξεζηκνπνηψληαο αγγεία, παίδνπλ παξαιιαγέο αξραίσλ παηρληδηψλ ζηελ απιή (φπσο
παξαιιαγή ησλ κνπζηθψλ θαξεθιψλ, κε ηα αγγεία ηεο απιήο, πεληφβνια, ην θιέςηκν ηνπ ηζνπθαιηνχ,
ην πηζάξη ησλ Γαλαΐδσλ, θ.ά.).

Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό:
Σν κνπζείν δηαζέηεη κία κνπζεηνζθεπή κε ηίηιν “Ζ Σέρλε ηνπ πεινχ”, ε νπνία απεπζχλεηαη ζε φιεο
ηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ θαη ζην λεπηαγσγείν. Γίδεηαη ε δπλαηφηεηα δαλεηζκνχ ηεο γηα δχν εβδνκάδεο
δσξεάλ ηφζν γηα ηα ζρνιεία ηεο Αηηηθήο φζν θαη ηεο πεξηθέξεηαο. Ζ κνπζεηνζθεπή πεξηιακβάλεη
επνπηηθφ πιηθφ ζρεηηθφ κε ηελ παξαδνζηαθή θεξακηθή, εθδφζεηο ηνπ Κέληξνπ Μειέηεο Νεψηεξεο
Κεξακεηθήο ζρεηηθέο κε ην ζέκα, αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα κηθξψλ αγγείσλ, βίληεν γηα ηελ
ηξνρήιαηε ηερληθή θαηαζθεπήο, θαζψο θαη γηα ηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο δηαθφζκεζεο θαη φπηεζεο
ησλ αγγείσλ. Δπίζεο, εκπεξηέρνληαη νδεγίεο αμηνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο
ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΛΔΣΖ ΝΔΧΣΔΡΖ ΚΔΡΑΜΔΗΚΖ ΗΓΡΤΜΑ ΟΗΚ. Γ. ΦΑΡΟΠΟΤΛΟΤ
Μειηδψλε 4-6, Αγίσλ Αζσκάησλ Θεζείν Κεξακεηθφο 105 53, ηει. 210-3318491
ηα πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ νκάδεο ησλ 25-30 αηφκσλ κεηά απφ ζπλελλφεζε (ηει.
επηθνηλσλίαο 210-3318491-2, Γεπηέξα – Παξαζθεπή 09.30 – 15.00), ππεχζπλε Φσηεηλή Καηζανχλε).
Τινπνηνχληαη δχν πξνγξάκκαηα θαζεκεξηλά δηάξθεηαο 1 ψξαο θαη 30 ιεπηψλ έθαζην. Γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ πξνγξακκάησλ ππάξρεη θφζηνο ζπκκεηνρήο αλά παηδί.
Email: kmnk@otenet.gr
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία: Ζ θεξακεηθή ησλ Μαξγαξηηψλ, Κέληξν Μειέηεο Νεψηεξεο Κεξακεηθήο
(Αζήλα), Πνιηηηζηηθή Κίλεζε Μαξγαξηηψλ, 2001
http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=3403
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Κέληξν Μειέηεο Νεώηεξεο Κεξακεηθήο
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: Σα δσόκνξθα κηθξνγιππηά ηεο Ήξαο Σξηαληαθπιιίδε
Θεκαηνινγία: Tέρλεο, ινγνηερλία, αλζξψπηλα δηθαηψκαηα
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
www.potterymuseum.gr/
http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=3403
ύληνκε Πεξηγξαθή Κέληξνπ Μειέηεο Νεώηεξεο Κεξακεηθήο: Σν Κέληξν Μειέηεο Νεψηεξεο
Κεξακεηθήο – Ίδξπκα νηθ. Γ. Φαξφπνπινπ ηδξχζεθε ην 1993 απφ ηελ Μπέηπ Φαξνπνχινπ κε ζηφρν ηε
δεκηνπξγία ελφο κνπζεηαθνχ, εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ νξγαληζκνχ γηα ηε λενειιεληθή
ρξεζηηθή θεξακηθή. Απνηειεί Ν.Π.Η.Γ., κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, επνπηεπφκελν απφ ην
Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο :Mε αθνξκή ηα εμπξεζζηνληζηηθά κηθξνγιππηά
ηεο θεξακίζηξηαο Ήξαο Σξηαληαθπιιίδε θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ θιαζηθνχ έξγνπ ηνπ ξγνπει “Ζ
θάξκα ησλ δψσλ” ηα παηδηά νδεγνχληαη ζηελ απηνέθθξαζε, κέζσ ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ θαη
επεκβαίλνληαο ζηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο δεκηνπξγηθά. Σν πξφγξακκα δίλεη αθνξκή γηα ζπδήηεζε γχξσ
απφ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό:
ε όια ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο ε δπλαηόηεηα λα
δεκηνπξγήζνπλ κε πειό ηα δηθά ηνπο έξγα.
Σν κνπζείν δηαζέηεη κία κνπζεηνζθεπή κε ηίηιν “Ζ Σέρλε ηνπ πεινχ”, ε νπνία απεπζχλεηαη ζε φιεο
ηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ θαη ζην λεπηαγσγείν. Γίδεηαη ε δπλαηφηεηα δαλεηζκνχ ηεο γηα δχν εβδνκάδεο
δσξεάλ ηφζν γηα ηα ζρνιεία ηεο Αηηηθήο φζν θαη ηεο πεξηθέξεηαο. Ζ κνπζεηνζθεπή πεξηιακβάλεη
επνπηηθφ πιηθφ ζρεηηθφ κε ηελ παξαδνζηαθή θεξακηθή, εθδφζεηο ηνπ Κέληξνπ Μειέηεο Νεψηεξεο
Κεξακεηθήο ζρεηηθέο κε ην ζέκα, αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα κηθξψλ αγγείσλ, βίληεν γηα ηελ
ηξνρήιαηε ηερληθή θαηαζθεπήο, θαζψο θαη γηα ηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο δηαθφζκεζεο θαη φπηεζεο
ησλ αγγείσλ. Δπίζεο, εκπεξηέρνληαη νδεγίεο αμηνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο
ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΛΔΣΖ ΝΔΧΣΔΡΖ ΚΔΡΑΜΔΗΚΖ ΗΓΡΤΜΑ ΟΗΚ. Γ. ΦΑΡΟΠΟΤΛΟΤ
Μειηδψλε 4-6, Αγίσλ Αζσκάησλ Θεζείν Κεξακεηθφο 105 53, ηει. 210-3318491
ηα πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ νκάδεο ησλ 25-30 αηφκσλ κεηά απφ ζπλελλφεζε (ηει.
επηθνηλσλίαο 210-3318491-2, Γεπηέξα – Παξαζθεπή 09.30 – 15.00), ππεχζπλε Φσηεηλή Καηζανχλε).
Τινπνηνχληαη δχν πξνγξάκκαηα θαζεκεξηλά δηάξθεηαο 1 ψξαο θαη 30 ιεπηψλ έθαζην. Γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ πξνγξακκάησλ ππάξρεη θφζηνο ζπκκεηνρήο αλά παηδί.
Email: kmnk@otenet.gr
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία: Ζ θεξακεηθή ησλ Μαξγαξηηψλ, Κέληξν Μειέηεο Νεψηεξεο Κεξακεηθήο
(Αζήλα), Πνιηηηζηηθή Κίλεζε Μαξγαξηηψλ, 2001
http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=3403
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Μνπζείν Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο
Eθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΜΔΛΣ (2011)
Θεκαηνινγία: Νεψηεξε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
http://www.yppo.gr/5/g5160.jsp
http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=826
odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3319
http://www.melt.gr
http://www.yppo.gr/files/g_25758.pdf
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα
Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ζρνιηθέο νκάδεο επεμεξγάδνληαη ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ή ηνκείο ηνπ
ιατθνχ πνιηηηζκνχ φπσο ηελ ελδπκαζία, ηελ πθαληηθή, ηελ αξγπξνρνΐα, ην Θέαηξν θηψλ, ηνλ εζηκηθφ
θχθιν θ.ά. ηα πξνγξάκκαηα απηά ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ είλαη ελεξγή. Μέζσ ηεο παξαηήξεζεο,
ηεο ζχγθξηζεο, ησλ δεκηνπξγηθψλ δξάζεσλ, δίλεηαη ε επθαηξία ζηα παηδηά λα γλσξίζνπλ ηηο ζπιινγέο
ηνπ Μνπζείνπ θαη λα αλαθαιχςνπλ ηνλ πινχην ηνπ λεψηεξνπ ειιεληθνχ ιατθνχ πνιηηηζκνχ. Με ηνλ
ηξφπν απηφ ε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί γηα ηνπο καζεηέο κηα δεκηνπξγηθή θαη επράξηζηε
δηαδηθαζία πνπ ηνπο πξνδηαζέηεη ζεηηθά γηα ηηο επφκελεο κνπζεηαθέο εκπεηξίεο.
ηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ είλαη ε γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ ιατθφ πνιηηηζκφ, ηελ ειιεληθή
παξάδνζε θαη ηζηνξία, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ λέσλ γηα ηε λεψηεξε πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά θαη ηε δηαθχιαμε θαη πξνβνιή ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο.
Γηα καζεηέο Α΄,Β΄,Γ΄ηάμεσλ Γεκνηηθνύ:
-"Σνλ παιηφ εθείλν ηνλ θαηξφ"
-"Καιεζπέξα ζαο πέξα γηα πέξα! Ζ παξάζηαζε αξρίδεη..."
Γηα καζεηέο Γ΄Δ΄Σ΄ηάμεσλ Γεκνηηθνύ:
-"Σνλ παιηφ εθείλν ηνλ θαηξφ"
-"Πινπκίδηα θαη ζηνιίζκαηα, ηε θνξεζηά κνπ ληχλνπλ"
-"Θεζαπξνί ιατθήο δσγξαθηθήο"
-"Ζ εξγαζία θαη ηα εξγαιεία πξηλ ηε βηνκεραλία"
-"Με ηνπο ήρνπο ησλ εξγαιείσλ"
-"Νεξφ θαη ρψκα θαη θσηηά είλαη ηα θηηαζηηθά κνπ…"
Γηα καζεηέο Γπκλαζίνπ- Λπθείνπ:
-Γλσξίδνληαο ηελ ειιεληθή ιατθή ηέρλε
-Πίζσ απφ ηηο βηηξίλεο...
Γηα νκάδεο αηόκσλ κε αλαπεξίεο
-"Αλαθαιχπηνληαο ηε ιατθή ηέρλε"
-"Δ ξε γιέληηα!" ...Γλσξηκία κε ηνλ θφζκν ηνπ Καξαγθηφδε

ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ Μνπζείνπ: Σν Μνπζείν Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο είλαη ην θεληξηθφ
θξαηηθφ κνπζείν ζην νπνίν ζπγθεληξψλνληαη έξγα ηεο λεψηεξεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Βαζηθνί
ζηφρνη ηνπ Μνπζείνπ Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο, είλαη ε ζπιινγή, θαηαγξαθή/ηεθκεξίσζε,
ζπληήξεζε, κειέηε θαη πξνβνιή ησλ ηεθκεξίσλ ηνπ λεψηεξνπ πνιηηηζκνχ ηεο Διιάδαο. Οη πινχζηεο

142

ζπιινγέο ηνπ πεξηιακβάλνπλ 20.000 πεξίπνπ αληηθείκελα πξνεξρφκελα απφ ηνλ ειιεληθφ ρψξν
(επεηξσηηθφ θαη λεζησηηθφ) θαζψο θαη απφ πεξηνρέο φπνπ έδξαζε ν ειιεληζκφο. Οη ζπιινγέο
θαιχπηνπλ ρξνλνινγηθά ηελ πεξίνδν απφ ηα κέζα ηνπ 17νπ αη κέρξη θαη ηνλ 20ν. Οη κφληκεο εθζέζεηο κε εμαηξεηηθά δείγκαηα θεληεηηθήο, πθαληηθήο, ηνπηθψλ ελδπκαζηψλ, κεηακθηέζεσλ, ζεάηξνπ ζθηψλ,
αξγπξνρνΐαο, κεηαιινηερλίαο, θεξακεηθήο, μπινγιππηηθήο, ιατθήο δσγξαθηθήο θαη ιηζνγιππηηθήοαλαδεηθλχνπλ ηα ζηνηρεία πνπ δηακφξθσζαλ ηελ πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηνπ λεψηεξνπ ειιεληζκνχ.
Σν Μνπζείν ζηεγάδεη κηα ζεηξά απφ πινχζηεο ζπιινγέο εθζεκάησλ, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ φινπο ηνπο
θιάδνπο ηεο ιατθήο ηέρλεο απφ ην 1650 σο ζήκεξα (Κεληεηηθή, Τθαληηθή, Δλδπκαζίεο, Μεηακθηέζεηο,
Θέαηξν ζθηψλ, Αξγπξνρνΐα, Μεηαιινηερλία, Κεξακεηθή ,Ξπινγιππηηθή, Λατθή δσγξαθηθή,
Ληζνγιππηηθή). ην πιαίζην ησλ εθζέζεσλ ιεηηνπξγνχλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα καζεηέο φισλ
ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ. (αξρείν pdf εθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ site e-yliko)
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Μνπζεηνζθεπέο
1) Καιεζπέξα ζαο πέξα γηα πέξα!, 2) Ζ παξάζηαζε αξρίδεη.. 3)Έλα εξγαιείν πνπ ην ιέγαλ αξγαιεηφ,
4) Σν θέληεκα είλαη γιέληεκα, 5) Ο θξπνιφγνο θαη ε θπξά – θνπθνχ, 6) θνπγγάξηα. Σν ρξπζάθη ηνπ
βπζνχ, 7) Κάζε αγψληζκα θαη κηα γηνξηή!, 8) Σν θαζειάθη ηνπ Θεφθηινπ, 9) Οη κνπζηθέο ηεο Διιάδαο
κέζα απφ ην Θέαηξν θηψλ
Δθπαηδεπηηθνί θάθεινη 1) Οη ζπιινγέο ηνπ Μνπζείνπ Διιεληθήο Λατθήο, 2) «Απ’ φια ηα κπξηζηηθά
ην πην κπξίδεη ν θνχξλνο θη απ΄ φια ηα ιαινχκελα ην πην ιαιεί ε θαλάηα»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο: Γηεχζπλζε: Κπδαζελαίσλ 17, Αζήλα Σει: +30 210 32 29 031, +30 210 32 13
018 Fax: +30 210 32 26 979 URL: http://www.melt.gr Email: melt@culture.gr
Σν Μνπζείν Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο (ΜΔΛΣ) πεξηιακβάλεη ηέζζεξα παξαξηήκαηα :
-Κεληξηθφ θηίξην, Κπδαζελαίσλ 17, Πιάθα, 105 58, Αζήλα/σξάξην : θαζεκεξηλά, εθηφο Γεπηέξαο 9.00 πκ έσο 2.30 κκ
-Σδακί, Άξεσο 1, Μνλαζηεξάθη/ σξάξην : θαζεκεξηλά, εθηφο Σξίηεο - 9.00 πκ έσο 2.30 κκ
- Λνπηξφ ησλ Αέξεδσλ, Κπξξήζηνπ 8, Πιάθα 5σξάξην : θαζεκεξηλά, εθηφο Σξίηεο - 9.00 έσο 2.30 κκ
-Κηίξην ηεο νδνχ Παλφο, Παλφο 22, Πιάθα σξάξην : θαζεκεξηλά, εθηφο Γεπηέξαο, 9.00 πκ - 2.30 κκ
e-mail: tep.melt@culture.gr
Υψξνο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ : Κεληξηθφ θηίξην Μνπζείνπ Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Πεξηνδηθφ γηα παηδηά: Σν ιαινπζάθη
Σα εθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΜΔΛΣ http://www.yppo.gr/files/g_25758.pdf
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Μνπζείν Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο (Αζήλα)
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Σνλ παιηό εθείλν ηνλ θαηξό
Θεκαηνινγία: Λατθφο πνιηηηζκφο (εηζαγσγή ζην ιατθφ πνιηηηζκφ)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Α΄ - η΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: www.melt.gr
Πιεξνθνξίεο θαη ζην odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3319
ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ Μνπζείνπ:
Οη πινχζηεο ζπιινγέο ηνπ πεξηιακβάλνπλ 20.000 πεξίπνπ αληηθείκελα πξνεξρφκελα απφ ηνλ ειιεληθφ
ρψξν (επεηξσηηθφ θαη λεζησηηθφ), θαζψο θαη απφ πεξηνρέο φπνπ έδξαζε ν ειιεληζκφο, θαη θαιχπηνπλ
ρξνλνινγηθά ηελ πεξίνδν απφ ηα κέζα ηνπ 17νπ αη κέρξη θαη ηνλ 20ν. Οη κφληκεο εθζέζεηο -κε
εμαηξεηηθά δείγκαηα θεληεηηθήο, πθαληηθήο, ηνπηθψλ ελδπκαζηψλ, κεηακθηέζεσλ, ζεάηξνπ ζθηψλ,
αξγπξνρνΐαο, κεηαιινηερλίαο, θεξακηθήο, μπινγιππηηθήο, ιατθήο δσγξαθηθήο (έξγα ηνπ Θεφθηινπ) θαη
ιηζνγιππηηθήο- αλαδεηθλχνπλ ηα ζηνηρεία πνπ δηακφξθσζαλ ηελ πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηνπ λεψηεξνπ
ειιεληζκνχ.
Δθζεζηαθνί ρώξνη
Α. Κεληξηθφ θηίξην. Κπδαζελαίσλ 17, Πιάθα, Αζήλα. ηεγάδνληαη νη πεξηζζφηεξεο ζπιινγέο ηνπ
Μνπζείνπ.
Β. Σδακί Σδηζδαξάθε. Άξεσο 1, πιαηεία Μνλαζηεξαθίνπ. ηεγάδεηαη ζπιινγή θεξακηθψλ (Γσξεά
θαζ. Β. Κπξηαδφπνπινπ)
Γ. πίηη ηεο νδνχ Παλφο – Μφληκε έθζεζε «Άλζξσπνη θη εξγαιεία. ςεηο ηεο εξγαζίαο ζηελ
πξνβηνκεραληθή θνηλσλία». Παλφο 22, Πιάθα
Γ. Λνπηξφ ησλ Αέξεδσλ. Κπξξήζηνπ 8, Πιάθα. Σν κφλν ζσδφκελν Γεκφζην Λνπηξφ ηεο Αζήλαο.
ήκεξα ιεηηνπξγεί σο κνπζεηαθφο ρψξνο κε ζέκα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηνλ θαιισπηζκφ.
ύληνκε Πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο: Μέζα απφ επηιεγκέλα εθζέκαηα, ηα παηδηά γλσξίδνπλ ηνπο
δηάθνξνπο ηνκείο ηεο ιατθήο ηέρλεο (θεληεηηθή, μπινγιππηηθή, αξγπξνρνΐα, δσγξαθηθή θ.ά.). Σα
κηθξφηεξα παηδηά ζπκπιεξψλνπλ θπιιάδηα εξγαζίαο, δξακαηνπνηνχλ ζθελέο απφ ιατθνχο κχζνπο θαη
παξαδφζεηο, ζπκκεηέρνπλ ζε παηρλίδηα θαη ρεηξνηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σα κεγαιχηεξα αλαπιάζνπλ
ηελ εηθφλα ηεο παξαδνζηαθήο δσήο κέζα απφ πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο.
Γαλεηζηηθό ή άιιν Τιηθό
Μνπζεηνζθεπέο: 1) Καιεζπέξα ζαο πέξα γηα πέξα! 2) Ζ παξάζηαζε αξρίδεη.. 3) Έλα εξγαιείν πνπ ην
ιέγαλ αξγαιεηφ 4) Σν θέληεκα είλαη γιέληεκα 5) Ο θξπνιφγνο θαη ε θπξά – θνπθνχ 6) θνπγγάξηα.
Σν ρξπζάθη ηνπ βπζνχ 7) Κάζε αγψληζκα θαη κηα γηνξηή 8) Σν θαζειάθη ηνπ Θεφθηινπ 9) Οη κνπζηθέο
ηεο Διιάδαο κέζα απφ ην Θέαηξν θηψλ
Δθπαηδεπηηθνί θάθεινη: 1) Οη ζπιινγέο ηνπ Μνπζείνπ Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο 2) «Απ’ φια ηα
κπξηζηηθά ην πην κπξίδεη ν θνχξλνο θη απ’ φια ηα ιαινχκελα ην πην ιαιεί ε θαλάηα»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
• Πξαγκαηνπνηείηαη ζην θεληξηθφ θηίξην ηνπ κνπζείνπ, Κπδαζελαίσλ 17, Πιάθα, Αζήλα, 10558.
• Αξηζκόο παηδηώλ: κέρξη 30. Απαξαίηεηε ε θξάηεζε εκεξνκελίαο
• Σα αββαηνθχξηαθα πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζηήξηα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο γηα παηδηά,
εθήβνπο, ΑΜΔΑ, νηθνγέλεηεο, ελήιηθεο
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Τκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάηωλ Μνπζείνπ Διιεληθήο Λαϊθήο Τέρλεο: 210 3239813, Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή (10:00 έσο 13:00). Hιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: tep.melt@culture.gr
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία
Πεξηνδηθφ γηα παηδηά: Τν ιαινπζάθη. ΜΔΛΣ
Οη κηθξνί ιανγξάθνη. εηξά 14 βηβιίσλ γηα παηδηά, κε ζέκαηα απφ ηνλ ειιεληθφ ιατθφ πνιηηηζκφ.
ΜΔΛΣ
Σα εθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΜΔΛΣ http://www.yppo.gr/files/g_25758.pdf
Εψξα, Π. 1996. Κεληήκαηα θαη θνζκήκαηα ηεο Διιεληθήο Φνξεζηάο. Αζήλα: ΜΔΛΣ
Τν λεξό, πεγή Εωήο, Κίλεζεο θαη Καζαξκνύ. Πξαθηηθά. 1999. Αζήλα: ΜΔΛΣ
Ο αέξαο, πεγή Εωήο, Κίλεζεο θαη Καζαξκνύ. Πξαθηηθά. 2003. Αζήλα: ΜΔΛΣ
Καηάινγνο ηεο κφληκεο έθζεζεο «Άλζξσπνη θαη εξγαιεία». ΜΔΛΣ
Δίλαη όκνξθε ε δνπιεηά καο. CD κε ηξαγνχδηα ζρεηηθά κε επαγγέικαηα. ΜΔΛΣ

Μνπζείν Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο (Αζήλα)
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Πινπκίδηα θαη ζηνιίζκαηα, ηε θνξεζηά κνπ ληύλνπλ
Θεκαηνινγία: Λατθφο πνιηηηζκφο, Δλδπκαζία, Κφζκεκα
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄ - η΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: www.melt.gr
Πιεξνθνξίεο θαη ζην odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3319
ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ Μνπζείνπ:
Οη πινχζηεο ζπιινγέο ηνπ πεξηιακβάλνπλ 20.000 πεξίπνπ αληηθείκελα πξνεξρφκελα απφ ηνλ ειιεληθφ
ρψξν (επεηξσηηθφ θαη λεζησηηθφ), θαζψο θαη απφ πεξηνρέο φπνπ έδξαζε ν ειιεληζκφο, θαη θαιχπηνπλ
ρξνλνινγηθά ηελ πεξίνδν απφ ηα κέζα ηνπ 17νπ αη κέρξη θαη ηνλ 20ν. Οη κφληκεο εθζέζεηο -κε εμαηξεηηθά
δείγκαηα θεληεηηθήο, πθαληηθήο, ηνπηθψλ ελδπκαζηψλ, κεηακθηέζεσλ, ζεάηξνπ ζθηψλ, αξγπξνρνΐαο,
κεηαιινηερλίαο, θεξακηθήο, μπινγιππηηθήο, ιατθήο δσγξαθηθήο (έξγα ηνπ Θεφθηινπ) θαη ιηζνγιππηηθήοαλαδεηθλχνπλ ηα ζηνηρεία πνπ δηακφξθσζαλ ηελ πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηνπ λεψηεξνπ ειιεληζκνχ.
Δθζεζηαθνί ρώξνη
Α. Κεληξηθό θηίξην. Κπδαζελαίσλ 17, Πιάθα, Αζήλα. ηεγάδνληαη νη πεξηζζφηεξεο ζπιινγέο ηνπ
Μνπζείνπ.
Β. Σδακί Σδηζδαξάθε. Άξεσο 1, πιαηεία Μνλαζηεξαθίνπ. ηεγάδεηαη ζπιινγή θεξακηθψλ (Γσξεά
θαζ. Β. Κπξηαδφπνπινπ)
Γ. πίηη ηεο νδνχ Παλφο – Μφληκε έθζεζε «Άλζξσπνη θη εξγαιεία. ςεηο ηεο εξγαζίαο ζηελ
πξνβηνκεραληθή θνηλσλία». Παλφο 22, Πιάθα
Γ. Λνπηξφ ησλ Αέξεδσλ. Κπξξήζηνπ 8, Πιάθα. Σν κφλν ζσδφκελν Γεκφζην Λνπηξφ ηεο Αζήλαο.
Υξνλνινγείηαη ζηελ πξψηε πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, ήκεξα ιεηηνπξγεί σο κνπζεηαθφο ρψξνο κε
ζέκα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηνλ θαιισπηζκφ.
ύληνκε Πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο: ην πξφγξακκα απηφ ηα παηδηά γλσξίδνπλ κέζα απφ πνηθίιεο
δξάζεηο ηηο ηνπηθέο θνξεζηέο (ηχπνπο ελδπκαζηψλ, πιηθά, ηξφπνπο θαηαζθεπήο θ.ά.) θαη ηνλ πινχην
ησλ θνζκεκάησλ πνπ ηε ζπκπιεξψλνπλ.
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Γαλεηζηηθό ή άιιν Τιηθό
Μνπζεηνζθεπέο:1) Καιεζπέξα ζαο πέξα γηα πέξα! 2) Ζ παξάζηαζε αξρίδεη. 3) Έλα εξγαιείν πνπ ην
ιέγαλ αξγαιεηό 4) Σν θέληεκα είλαη γιέληεκα 5) Ο θξπνιφγνο θαη ε θπξά – θνπθνχ 6) θνπγγάξηα.
Σν ρξπζάθη ηνπ βπζνχ 7) Κάζε αγψληζκα θαη κηα γηνξηή 8) Σν θαζειάθη ηνπ Θεφθηινπ 9) Οη
κνπζηθέο ηεο Διιάδαο κέζα απφ ην Θέαηξν θηψλ
Δθπαηδεπηηθνί θάθεινη: 1) Οη ζπιινγέο ηνπ Μνπζείνπ Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο 2) «Απ’ φια ηα
κπξηζηηθά ην πην κπξίδεη ν θνχξλνο θη απ’ φια ηα ιαινχκελα ην πην ιαιεί ε θαλάηα»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
• Πξαγκαηνπνηείηαη ζην θεληξηθφ θηίξην ηνπ κνπζείνπ, Κπδαζελαίσλ 17, Πιάθα, Αζήλα, 10558.
• Αξηζκόο παηδηώλ: κέρξη 30. Απαξαίηεηε ε θξάηεζε
• Σα αββαηνθχξηαθα πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζηήξηα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο γηα παηδηά,
εθήβνπο, ΑΜΔΑ, νηθνγέλεηεο, ελήιηθεο
Τκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάηωλ Μνπζείνπ Διιεληθήο Λαϊθήο Τέρλεο: 210 3239813, Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή (10:00 έσο 13:00). Hιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: tep.melt@culture.gr
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία
Πεξηνδηθφ γηα παηδηά: Τν ιαινπζάθη. ΜΔΛΣ
Οη κηθξνί ιανγξάθνη. εηξά 14 βηβιίσλ γηα παηδηά, κε ζέκαηα απφ ηνλ ειιεληθφ ιατθφ πνιηηηζκφ.
ΜΔΛΣ
Έλα εξγαιείν πνπ ην ιέγαλ αξγαιεηό… Δθπαηδεπηηθφ έληππν κε ζέκα ηελ πθαληηθή. ΜΔΛΣ
Ζ Κιωζώ ζηνλ αξγαιεηό. Δθπαηδεπηηθφ έληππν κε ζέκα ηελ πθαληηθή. ΜΔΛΣ
Σα εθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΜΔΛΣ http://www.yppo.gr/files/g_25758.pdf
Εψξα, Π. 1996. Κεληήκαηα θαη θνζκήκαηα ηεο Διιεληθήο Φνξεζηάο. Αζήλα: ΜΔΛΣ

Μνπζείν Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο (Αζήλα)
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Θεζαπξνί ιατθήο δσγξαθηθήο
Θεκαηνινγία: Λατθφο πνιηηηζκφο, Λατθνί δσγξάθνη
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄ - η΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: www.melt.gr
Πιεξνθνξίεο θαη ζην odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3319
ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ Μνπζείνπ: Οη πινχζηεο ζπιινγέο ηνπ πεξηιακβάλνπλ 20.000 πεξίπνπ
αληηθείκελα πξνεξρφκελα απφ ηνλ ειιεληθφ ρψξν (επεηξσηηθφ θαη λεζησηηθφ), θαζψο θαη απφ πεξηνρέο
φπνπ έδξαζε ν ειιεληζκφο, θαη θαιχπηνπλ ρξνλνινγηθά ηελ πεξίνδν απφ ηα κέζα ηνπ 17νπ αη κέρξη θαη
ηνλ 20ν. Οη κφληκεο εθζέζεηο -κε εμαηξεηηθά δείγκαηα θεληεηηθήο, πθαληηθήο, ηνπηθψλ ελδπκαζηψλ,
κεηακθηέζεσλ, ζεάηξνπ ζθηψλ, αξγπξνρνΐαο, κεηαιινηερλίαο, θεξακηθήο, μπινγιππηηθήο, ιατθήο
δσγξαθηθήο (έξγα ηνπ Θεφθηινπ) θαη ιηζνγιππηηθήο- αλαδεηθλχνπλ ηα ζηνηρεία πνπ δηακφξθσζαλ ηελ
πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηνπ λεψηεξνπ ειιεληζκνχ.
Δθζεζηαθνί ρώξνη
Α. Κεληξηθό θηίξην. Κπδαζελαίσλ 17, Πιάθα, Αζήλα. ηεγάδνληαη νη πεξηζζφηεξεο ζπιινγέο ηνπ
Μνπζείνπ.
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Β. Σδακί Σδηζδαξάθε. Άξεσο 1, πιαηεία Μνλαζηεξαθίνπ. ηεγάδεηαη ζπιινγή θεξακηθψλ (Γσξεά
θαζ. Β. Κπξηαδφπνπινπ)
Γ. πίηη ηεο νδνχ Παλφο – Μφληκε έθζεζε «Άλζξσπνη θη εξγαιεία. ςεηο ηεο εξγαζίαο ζηελ
πξνβηνκεραληθή θνηλσλία». Παλφο 22, Πιάθα
Γ. Λνπηξφ ησλ Αέξεδσλ. Κπξξήζηνπ 8, Πιάθα. Σν κφλν ζσδφκελν Γεκφζην Λνπηξφ ηεο Αζήλαο.
Υξνλνινγείηαη ζηελ πξψηε πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, ήκεξα ιεηηνπξγεί σο κνπζεηαθφο ρψξνο κε
ζέκα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηνλ θαιισπηζκφ.
ύληνκε Πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο: Σα παηδηά κπνχληαη ζηα κπζηηθά ηεο ηέρλεο αλψλπκσλ θαη
επψλπκσλ ιατθψλ δσγξάθσλ, θαη έρνπλ ηελ επθαηξία λα δσγξαθίζνπλ ηα δηθά ηνπο έξγα,
αθνινπζψληαο ηα ρλάξηα ιατθψλ δεκηνπξγψλ.

Γαλεηζηηθό ή άιιν Τιηθό
Μνπζεηνζθεπέο: 1) Καιεζπέξα ζαο πέξα γηα πέξα! 2) Ζ παξάζηαζε αξρίδεη.. 3) Έλα εξγαιείν πνπ ην
ιέγαλ αξγαιεηφ 4) Σν θέληεκα είλαη γιέληεκα 5) Ο θξπνιφγνο θαη ε θπξά – θνπθνχ 6) θνπγγάξηα.
Σν ρξπζάθη ηνπ βπζνχ 7) Κάζε αγψληζκα θαη κηα γηνξηή 8) Σν θαζειάθη ηνπ Θεόθηινπ 9) Οη
κνπζηθέο ηεο Διιάδαο κέζα απφ ην Θέαηξν θηψλ
Δθπαηδεπηηθνί θάθεινη: 1) Οη ζπιινγέο ηνπ Μνπζείνπ Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο 2) «Απ’ φια ηα
κπξηζηηθά ην πην κπξίδεη ν θνχξλνο θη απ’ φια ηα ιαινχκελα ην πην ιαιεί ε θαλάηα»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
• Πξαγκαηνπνηείηαη ζην θεληξηθφ θηίξην ηνπ κνπζείνπ, Κπδαζελαίσλ 17, Πιάθα, Αζήλα, 10558.
• Αξηζκόο παηδηώλ: κέρξη 30. Απαξαίηεηε ε θξάηεζε εκεξνκελίαο
• Σα αββαηνθχξηαθα πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζηήξηα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο γηα παηδηά,
εθήβνπο, ΑΜΔΑ, νηθνγέλεηεο, ελήιηθεο
Τκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάηωλ Μνπζείνπ Διιεληθήο Λαϊθήο Τέρλεο: 210 3239813, Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή (10:00 έσο 13:00).
Hιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: tep.melt@culture.gr
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία
Πεξηνδηθφ γηα παηδηά: Τν ιαινπζάθη ΜΔΛΣ
Σα εθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΜΔΛΣ http://www.yppo.gr/files/g_25758.pdf
Οη κηθξνί ιανγξάθνη. εηξά 14 βηβιίσλ γηα παηδηά, κε ζέκαηα απφ ηνλ ειιεληθφ ιατθφ πνιηηηζκφ. ΜΔΛΣ
Καηάινγνο ηεο κφληκεο έθζεζεο «Άλζξσπνη θαη εξγαιεία». ΜΔΛΣ
Δίλαη όκνξθε ε δνπιεηά καο. CD κε ηξαγνχδηα ζρεηηθά κε επαγγέικαηα. ΜΔΛΣ

Μνπζείν Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο (Αζήλα)
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Καιεζπέξα ζαο πέξα γηα πέξα! Ζ παξάζηαζε αξρίδεη…
Θεκαηνινγία: Λατθφο πνιηηηζκφο, Θέαηξν θηψλ
Φάζκα Ζιηθηώλ: Α΄ - Γ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: www.melt.gr
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Πιεξνθνξίεο θαη ζην odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3319
ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ Μνπζείνπ: Οη πινχζηεο ζπιινγέο ηνπ πεξηιακβάλνπλ 20.000 πεξίπνπ
αληηθείκελα πξνεξρφκελα απφ ηνλ ειιεληθφ ρψξν (επεηξσηηθφ θαη λεζησηηθφ), θαζψο θαη απφ πεξηνρέο
φπνπ έδξαζε ν ειιεληζκφο, θαη θαιχπηνπλ ρξνλνινγηθά ηελ πεξίνδν απφ ηα κέζα ηνπ 17νπ αη κέρξη θαη
ηνλ 20ν. Οη κφληκεο εθζέζεηο -κε εμαηξεηηθά δείγκαηα θεληεηηθήο, πθαληηθήο, ηνπηθψλ ελδπκαζηψλ,
κεηακθηέζεσλ, ζεάηξνπ ζθηψλ, αξγπξνρνΐαο, κεηαιινηερλίαο, θεξακηθήο, μπινγιππηηθήο, ιατθήο
δσγξαθηθήο (έξγα ηνπ Θεφθηινπ) θαη ιηζνγιππηηθήο- αλαδεηθλχνπλ ηα ζηνηρεία πνπ δηακφξθσζαλ ηελ
πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηνπ λεψηεξνπ ειιεληζκνχ.
Δθζεζηαθνί ρώξνη
Α. Κεληξηθό θηίξην. Κπδαζελαίσλ 17, Πιάθα, Αζήλα. ηεγάδνληαη νη πεξηζζφηεξεο ζπιινγέο ηνπ
Μνπζείνπ.
Β. Σδακί Σδηζδαξάθε. Άξεσο 1, πιαηεία Μνλαζηεξαθίνπ. ηεγάδεηαη ζπιινγή θεξακηθψλ (Γσξεά
θαζ. Β. Κπξηαδφπνπινπ)
Γ. πίηη ηεο νδνχ Παλφο – Μφληκε έθζεζε «Άλζξσπνη θη εξγαιεία. ςεηο ηεο εξγαζίαο ζηελ
πξνβηνκεραληθή θνηλσλία». Παλφο 22, Πιάθα
Γ. Λνπηξφ ησλ Αέξεδσλ. Κπξξήζηνπ 8, Πιάθα. Σν κφλν ζσδφκελν Γεκφζην Λνπηξφ ηεο Αζήλαο.
Υξνλνινγείηαη ζηελ πξψηε πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, ήκεξα ιεηηνπξγεί σο κνπζεηαθφο ρψξνο κε
ζέκα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηνλ θαιισπηζκφ.
ύληνκε Πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο: Οη θηγνχξεο, ηα ζθεληθά, ν κπεξληέο, νη ξεθιάκεο, πνπ εθηίζεληαη
ζην Μνπζείν, δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα έξζνπλ ζ’ επαθή κε ηνλ θφζκν ηνπ Καξαγθηφδε, λα
γλσξίζνπλ ηελ θαηαγσγή θαη ηελ ηζηνξία ηνπ ζεάηξνπ ζθηψλ, ηνπο ήξσεο, ην ξεπεξηφξην, ην ιφγν, ηελ
θίλεζε θαη ηε κνπζηθή, κε ηε βνήζεηα εληχπσλ, νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, θαηαζθεπψλ.
Γαλεηζηηθό ή άιιν Τιηθό
Μνπζεηνζθεπέο: 1) Καιεζπέξα ζαο πέξα γηα πέξα! 2) Ζ παξάζηαζε αξρίδεη. 3) Έλα εξγαιείν πνπ
ην ιέγαλ αξγαιεηφ 4) Σν θέληεκα είλαη γιέληεκα 5) Ο θξπνιφγνο θαη ε θπξά – θνπθνχ 6)
θνπγγάξηα. Σν ρξπζάθη ηνπ βπζνχ 7) Κάζε αγψληζκα θαη κηα γηνξηή 8) Σν θαζειάθη ηνπ Θεφθηινπ
9) Οη κνπζηθέο ηεο Διιάδαο κέζα από ην Θέαηξν θηώλ
Δθπαηδεπηηθνί θάθεινη: 1) Οη ζπιινγέο ηνπ Μνπζείνπ Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο 2) «Απ’ φια ηα
κπξηζηηθά ην πην κπξίδεη ν θνχξλνο θη απ’ φια ηα ιαινχκελα ην πην ιαιεί ε θαλάηα»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
• Πξαγκαηνπνηείηαη ζην θεληξηθφ θηίξην ηνπ κνπζείνπ, Κπδαζελαίσλ 17, Πιάθα, Αζήλα, 10558.
• Αξηζκόο παηδηώλ: κέρξη 30. Απαξαίηεηε ε θξάηεζε εκεξνκελίαο
• Σα αββαηνθχξηαθα πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζηήξηα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο γηα παηδηά,
εθήβνπο, ΑΜΔΑ, νηθνγέλεηεο, ελήιηθεο
Τκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάηωλ Μνπζείνπ Διιεληθήο Λαϊθήο Τέρλεο: 210 3239813, Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή (10:00 έσο 13:00). Hιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: tep.melt@culture.gr
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία
http://www.musicaldialogues.gr Δθπαηδεπηηθφ Τιηθφ: Οη Μνπζηθέο ηεο Διιάδαο κέζα από ην Θέαηξν
Σθηώλ. Γηεχζπλζε Νεφηεξεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Σ. Τιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη
καζεηέο
Τν Θέαηξν Σθηώλ θαη Καιεζπέξα ζαο πέξα γηα πέξα! Δθπαηδεπηηθφ έληππν κε ζέκα ην ζέαηξν ζθηψλ
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Ζ παξάζηαζε αξρίδεη... Δθπαηδεπηηθφ έληππν κε ζέκα ην ζέαηξν ζθηψλ. ΜΔΛΣ
Πεξηνδηθφ γηα παηδηά: Τν ιαινπζάθη. ΜΔΛΣ
Σα εθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΜΔΛΣ http://www.yppo.gr/files/g_25758.pdf
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Μνπζείν Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο (Αζήλα)
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Αλαθαιύπηνληαο ηε ιατθή ηέρλε
Θεκαηνινγία: Λατθφο πνιηηηζκφο
Φάζκα Ζιηθηώλ: ΑΜΔΑ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: www.melt.gr
Πιεξνθνξίεο θαη ζην odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3319
ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ Μνπζείνπ: Οη πινχζηεο ζπιινγέο ηνπ πεξηιακβάλνπλ 20.000 πεξίπνπ
αληηθείκελα πξνεξρφκελα απφ ηνλ ειιεληθφ ρψξν (επεηξσηηθφ θαη λεζησηηθφ), θαζψο θαη απφ πεξηνρέο
φπνπ έδξαζε ν ειιεληζκφο, θαη θαιχπηνπλ ρξνλνινγηθά ηελ πεξίνδν απφ ηα κέζα ηνπ 17νπ αη κέρξη θαη
ηνλ 20ν. Οη κφληκεο εθζέζεηο -κε εμαηξεηηθά δείγκαηα θεληεηηθήο, πθαληηθήο, ηνπηθψλ ελδπκαζηψλ,
κεηακθηέζεσλ, ζεάηξνπ ζθηψλ, αξγπξνρνΐαο, κεηαιινηερλίαο, θεξακηθήο, μπινγιππηηθήο, ιατθήο
δσγξαθηθήο (έξγα ηνπ Θεφθηινπ) θαη ιηζνγιππηηθήο- αλαδεηθλχνπλ ηα ζηνηρεία πνπ δηακφξθσζαλ ηελ
πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηνπ λεψηεξνπ ειιεληζκνχ.
Δθζεζηαθνί ρώξνη
Α. Κεληξηθό θηίξην. Κπδαζελαίσλ 17, Πιάθα, Αζήλα. ηεγάδνληαη νη πεξηζζφηεξεο ζπιινγέο ηνπ
Μνπζείνπ.
Β. Σδακί Σδηζδαξάθε. Άξεσο 1, πιαηεία Μνλαζηεξαθίνπ. ηεγάδεηαη ζπιινγή θεξακηθψλ (Γσξεά
θαζ. Β. Κπξηαδφπνπινπ)
Γ. πίηη ηεο νδνχ Παλφο – Μφληκε έθζεζε «Άλζξσπνη θη εξγαιεία. ςεηο ηεο εξγαζίαο ζηελ
πξνβηνκεραληθή θνηλσλία». Παλφο 22, Πιάθα
Γ. Λνπηξφ ησλ Αέξεδσλ. Κπξξήζηνπ 8, Πιάθα. Σν κφλν ζσδφκελν Γεκφζην Λνπηξφ ηεο Αζήλαο.
ήκεξα ιεηηνπξγεί σο κνπζεηαθφο ρψξνο κε ζέκα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηνλ θαιισπηζκφ.
ύληνκε Πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο: Σα παηδηά γλσξίδνπλ δηάθνξνπο ηνκείο ηεο ιατθήο ηέρλεο, κε ηε
βνήζεηα επηιεγκέλσλ εθζεκάησλ ηνπ Μνπζείνπ, εηδηθνχ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, ρεηξνηερληθψλ θαη
άιισλ δξαζηεξηνηήησλ.
Γαλεηζηηθό ή άιιν Τιηθό
Μνπζεηνζθεπέο: 1) Καιεζπέξα ζαο πέξα γηα πέξα! 2) Ζ παξάζηαζε αξρίδεη. 3) Έλα εξγαιείν πνπ ην
ιέγαλ αξγαιεηφ 4) Σν θέληεκα είλαη γιέληεκα 5) Ο θξπνιφγνο θαη ε θπξά – θνπθνχ 6) θνπγγάξηα.
Σν ρξπζάθη ηνπ βπζνχ 7) Κάζε αγψληζκα θαη κηα γηνξηή 8) Σν θαζειάθη ηνπ Θεφθηινπ 9) Οη κνπζηθέο
ηεο Διιάδαο κέζα απφ ην Θέαηξν θηψλ
Δθπαηδεπηηθνί θάθεινη 1) Οη ζπιινγέο ηνπ Μνπζείνπ Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο 2) «Απ’ φια ηα
κπξηζηηθά ην πην κπξίδεη ν θνχξλνο θη απ’ φια ηα ιαινχκελα ην πην ιαιεί ε θαλάηα»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
• Πξαγκαηνπνηείηαη ζην θεληξηθφ θηίξην ηνπ κνπζείνπ, Κπδαζελαίσλ 17, Πιάθα, Αζήλα, 10558.
• Αξηζκόο παηδηώλ: κέρξη 30. Απαξαίηεηε ε θξάηεζε εκεξνκελίαο
• Σα αββαηνθχξηαθα πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζηήξηα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο γηα παηδηά,
εθήβνπο, ΑΜΔΑ, νηθνγέλεηεο, ελήιηθεο
• Καηά ηελ επίζθεςε νκάδσλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο παξέρεηαη ελεκεξσηηθφ πιηθφ κε ζέκα
ηηο ζπιινγέο ηνπ Μνπζείνπ, γξακκέλν ζε γξαθή Braille.
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Τκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάηωλ Μνπζείνπ Διιεληθήο Λαϊθήο Τέρλεο: 210 3239813, Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή (10:00 έσο 13:00). Hιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: tep.melt@culture.gr

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία
Πεξηνδηθφ γηα παηδηά: Τν ιαινπζάθη. ΜΔΛΣ
Οη κηθξνί ιανγξάθνη. εηξά 14 βηβιίσλ γηα παηδηά, κε ζέκαηα απφ ηνλ ειιεληθφ ιατθφ πνιηηηζκφ. ΜΔΛΣ
Σα εθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΜΔΛΣ http://www.yppo.gr/files/g_25758.pdf
Εψξα, Π. 1996. Κεληήκαηα θαη θνζκήκαηα ηεο Διιεληθήο Φνξεζηάο. Αζήλα: ΜΔΛΣ
Τν λεξό, πεγή Εωήο, Κίλεζεο θαη Καζαξκνύ. Πξαθηηθά. 1999. Αζήλα: ΜΔΛΣ
Ο αέξαο, πεγή Εωήο, Κίλεζεο θαη Καζαξκνύ. Πξαθηηθά. 2003. Αζήλα: ΜΔΛΣ
Καηάινγνο ηεο κφληκεο έθζεζεο «Άλζξσπνη θαη εξγαιεία Αζήλα: ΜΔΛΣ
Δίλαη όκνξθε ε δνπιεηά καο. CD κε ηξαγνχδηα ζρεηηθά κε επαγγέικαηα. Αζήλα: ΜΔΛΣ

Μνπζείν Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο (Αζήλα)
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Γλσξηκία κε ηνλ θόζκν ηνπ Καξαγθηόδε
Θεκαηνινγία: Λατθφο πνιηηηζκφο, Θέαηξν θηψλ
Φάζκα Ζιηθηώλ: ΑΜΔΑ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: www.melt.gr
Πιεξνθνξίεο θαη ζην odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3319
ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ Μνπζείνπ: Οη πινχζηεο ζπιινγέο ηνπ πεξηιακβάλνπλ 20.000 πεξίπνπ
αληηθείκελα πξνεξρφκελα απφ ηνλ ειιεληθφ ρψξν (επεηξσηηθφ θαη λεζησηηθφ), θαζψο θαη απφ πεξηνρέο
φπνπ έδξαζε ν ειιεληζκφο, θαη θαιχπηνπλ ρξνλνινγηθά ηελ πεξίνδν απφ ηα κέζα ηνπ 17νπ αη κέρξη θαη
ηνλ 20ν. Οη κφληκεο εθζέζεηο -κε εμαηξεηηθά δείγκαηα θεληεηηθήο, πθαληηθήο, ηνπηθψλ ελδπκαζηψλ,
κεηακθηέζεσλ, ζεάηξνπ ζθηψλ, αξγπξνρνΐαο, κεηαιινηερλίαο, θεξακηθήο, μπινγιππηηθήο, ιατθήο
δσγξαθηθήο (έξγα ηνπ Θεφθηινπ) θαη ιηζνγιππηηθήο- αλαδεηθλχνπλ ηα ζηνηρεία πνπ δηακφξθσζαλ ηελ
πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηνπ λεψηεξνπ ειιεληζκνχ.
Δθζεζηαθνί ρώξνη
Α. Κεληξηθό θηίξην. Κπδαζελαίσλ 17, Πιάθα, Αζήλα. ηεγάδνληαη νη πεξηζζφηεξεο ζπιινγέο ηνπ
Μνπζείνπ.
Β. Σδακί Σδηζδαξάθε. Άξεσο 1, πιαηεία Μνλαζηεξαθίνπ. ηεγάδεηαη ζπιινγή θεξακηθψλ (Γσξεά
θαζ. Β. Κπξηαδφπνπινπ)
Γ. πίηη ηεο νδνχ Παλφο – Μφληκε έθζεζε «Άλζξσπνη θη εξγαιεία. ςεηο ηεο εξγαζίαο ζηελ
πξνβηνκεραληθή θνηλσλία». Παλφο 22, Πιάθα
Γ. Λνπηξφ ησλ Αέξεδσλ. Κπξξήζηνπ 8, Πιάθα. Σν κφλν ζσδφκελν Γεκφζην Λνπηξφ ηεο Αζήλαο.
Υξνλνινγείηαη ζηελ πξψηε πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, ήκεξα ιεηηνπξγεί σο κνπζεηαθφο ρψξνο κε
ζέκα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηνλ θαιισπηζκφ.
ύληνκε Πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο: Οη θηγνχξεο, ηα ζθεληθά, ν κπεξληέο, νη ξεθιάκεο πνπ
εθηίζεληαη ζην Μνπζείν, δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην ζέαηξν ζθηψλ.
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Γαλεηζηηθό ή άιιν Τιηθό
Μνπζεηνζθεπέο: Μνπζεηνζθεπή κε ζέκα ην ζέαηξν ζθηώλ γηα νκάδεο αηόκσλ κε αλαπεξίεο.
Δπίζεο 1) Καιεζπέξα ζαο πέξα γηα πέξα! 2) Ζ παξάζηαζε αξρίδεη. 3) Έλα εξγαιείν πνπ ην ιέγαλ
αξγαιεηφ 4) Σν θέληεκα είλαη γιέληεκα 5) Ο θξπνιφγνο θαη ε θπξά – θνπθνχ 6) θνπγγάξηα. Σν
ρξπζάθη ηνπ βπζνχ 7) Κάζε αγψληζκα θαη κηα γηνξηή 8) Σν θαζειάθη ηνπ Θεφθηινπ 9) Οη κνπζηθέο
ηεο Διιάδαο κέζα από ην Θέαηξν θηώλ
Δθπαηδεπηηθνί θάθεινη 1) Οη ζπιινγέο ηνπ Μνπζείνπ Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο 2) «Απ’ φια ηα
κπξηζηηθά ην πην κπξίδεη ν θνχξλνο θη απ’ φια ηα ιαινχκελα ην πην ιαιεί ε θαλάηα»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
• Πξαγκαηνπνηείηαη ζην θεληξηθφ θηίξην ηνπ κνπζείνπ, Κπδαζελαίσλ 17, Πιάθα, Αζήλα, 10558.
• Αξηζκόο παηδηώλ: κέρξη 30. Απαξαίηεηε ε θξάηεζε εκεξνκελίαο
• Σα αββαηνθχξηαθα πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζηήξηα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο γηα παηδηά,
εθήβνπο, ΑΜΔΑ, νηθνγέλεηεο, ελήιηθεο
• Καηά ηελ επίζθεςε νκάδσλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο παξέρεηαη ελεκεξσηηθφ πιηθφ κε ζέκα
ηηο ζπιινγέο ηνπ Μνπζείνπ, γξακκέλν ζε γξαθή Braille.
Τκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάηωλ Μνπζείνπ Διιεληθήο Λαϊθήο Τέρλεο: 210 3239813, Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή (10:00 έσο 13:00). Hιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: tep.melt@culture.gr
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία
http://www.musicaldialogues.gr Δθπαηδεπηηθφ Τιηθφ: Οη Μνπζηθέο ηεο Διιάδαο κέζα από ην Θέαηξν
Σθηώλ. Γηεχζπλζε Νεφηεξεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Σ. Τιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη
καζεηέο
Τν Θέαηξν Σθηώλ θαη Καιεζπέξα ζαο πέξα γηα πέξα! Δθπαηδεπηηθφ έληππν κε ζέκα ην ζέαηξν ζθηψλ
Ζ παξάζηαζε αξρίδεη... Δθπαηδεπηηθφ έληππν κε ζέκα ην ζέαηξν ζθηψλ
Πεξηνδηθφ γηα παηδηά: Τν ιαινπζάθη ΜΔΛΣ
Σα εθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΜΔΛΣ http://www.yppo.gr/files/g_25758.pdf

Μνπζείν Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο (Αζήλα)
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Γλσξίδνληαο ηελ ειιεληθή ιατθή ηέρλε
Θεκαηνινγία: Λατθφο πνιηηηζκφο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: www.melt.gr
Πιεξνθνξίεο θαη ζην odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3319
ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ Μνπζείνπ: Οη πινχζηεο ζπιινγέο ηνπ πεξηιακβάλνπλ 20.000 πεξίπνπ
αληηθείκελα πξνεξρφκελα απφ ηνλ ειιεληθφ ρψξν (επεηξσηηθφ θαη λεζησηηθφ), θαζψο θαη απφ πεξηνρέο
φπνπ έδξαζε ν ειιεληζκφο, θαη θαιχπηνπλ ρξνλνινγηθά ηελ πεξίνδν απφ ηα κέζα ηνπ 17νπ αη κέρξη θαη
ηνλ 20ν. Οη κφληκεο εθζέζεηο -κε εμαηξεηηθά δείγκαηα θεληεηηθήο, πθαληηθήο, ηνπηθψλ ελδπκαζηψλ,
κεηακθηέζεσλ, ζεάηξνπ ζθηψλ, αξγπξνρνΐαο, κεηαιινηερλίαο, θεξακηθήο, μπινγιππηηθήο, ιατθήο
δσγξαθηθήο (έξγα ηνπ Θεφθηινπ) θαη ιηζνγιππηηθήο- αλαδεηθλχνπλ ηα ζηνηρεία πνπ δηακφξθσζαλ ηελ
πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηνπ λεψηεξνπ ειιεληζκνχ.
Δθζεζηαθνί ρώξνη
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Α. Κεληξηθό θηίξην. Κπδαζελαίσλ 17, Πιάθα, Αζήλα. ηεγάδνληαη νη πεξηζζφηεξεο ζπιινγέο ηνπ
Μνπζείνπ.
Β. Σδακί Σδηζδαξάθε. Άξεσο 1, πιαηεία Μνλαζηεξαθίνπ. ηεγάδεηαη ζπιινγή θεξακηθψλ (Γσξεά
θαζ. Β. Κπξηαδφπνπινπ)
Γ. πίηη ηεο νδνχ Παλφο – Μφληκε έθζεζε «Άλζξσπνη θη εξγαιεία. ςεηο ηεο εξγαζίαο ζηελ
πξνβηνκεραληθή θνηλσλία». Παλφο 22, Πιάθα
Γ. Λνπηξφ ησλ Αέξεδσλ. Κπξξήζηνπ 8, Πιάθα. Σν κφλν ζσδφκελν Γεκφζην Λνπηξφ ηεο Αζήλαο.
ήκεξα ιεηηνπξγεί σο κνπζεηαθφο ρψξνο κε ζέκα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηνλ θαιισπηζκφ.
ύληνκε Πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο: Οη καζεηέο εμεξεπλνχλ ηνλ πινχην ηελ ειιεληθήο ρεηξνηερλίαο,
αλαδεηνχλ ηνπο ηχπνπο θαη ηηο κνξθέο ηεο ειιεληθήο ιατθήο ηέρλεο κνηίβα, πιηθά θαη ηερληθέο θαηαζθεπήο.

Γαλεηζηηθό ή άιιν Τιηθό
Μνπζεηνζθεπέο: 1) Καιεζπέξα ζαο πέξα γηα πέξα! 2) Ζ παξάζηαζε αξρίδεη. 3) Έλα εξγαιείν πνπ ην
ιέγαλ αξγαιεηφ 4) Σν θέληεκα είλαη γιέληεκα 5) Ο θξπνιφγνο θαη ε θπξά – θνπθνχ 6) θνπγγάξηα.
Σν ρξπζάθη ηνπ βπζνχ 7) Κάζε αγψληζκα θαη κηα γηνξηή 8) Σν θαζειάθη ηνπ Θεφθηινπ 9) Οη κνπζηθέο
ηεο Διιάδαο κέζα απφ ην Θέαηξν θηψλ
Δθπαηδεπηηθνί θάθεινη 1) Οη ζπιινγέο ηνπ Μνπζείνπ Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο 2) «Απ’ φια ηα
κπξηζηηθά ην πην κπξίδεη ν θνχξλνο θη απ’ φια ηα ιαινχκελα ην πην ιαιεί ε θαλάηα»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
• Πξαγκαηνπνηείηαη ζην θεληξηθφ θηίξην ηνπ κνπζείνπ, Κπδαζελαίσλ 17, Πιάθα, Αζήλα, 10558.
• Αξηζκόο παηδηώλ: κέρξη 30. Απαξαίηεηε ε θξάηεζε εκεξνκελίαο
• Σα αββαηνθχξηαθα πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζηήξηα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο γηα παηδηά,
εθήβνπο, ΑΜΔΑ, νηθνγέλεηεο, ελήιηθεο
Τκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάηωλ Μνπζείνπ Διιεληθήο Λαϊθήο Τέρλεο: 210 3239813, Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή (10:00 έσο 13:00). Hιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: tep.melt@culture.gr
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία
Σα εθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΜΔΛΣ http://www.yppo.gr/files/g_25758.pdf
Εψξα, Π. 1996. Κεληήκαηα θαη θνζκήκαηα ηεο Διιεληθήο Φνξεζηάο. Αζήλα: ΜΔΛΣ
Τν λεξό, πεγή Εωήο, Κίλεζεο θαη Καζαξκνύ. Πξαθηηθά. 1999. Αζήλα: ΜΔΛΣ
Ο αέξαο, πεγή Εωήο, Κίλεζεο θαη Καζαξκνύ. Πξαθηηθά. 2003. Αζήλα: ΜΔΛΣ
Καηάινγνο ηεο κφληκεο έθζεζεο «Άλζξσπνη θαη εξγαιεία» . Αζήλα: ΜΔΛΣ
Δίλαη όκνξθε ε δνπιεηά καο.CD κε ηξαγνχδηα ζρεηηθά κε επαγγέικαηα. Αζήλα: ΜΔΛΣ
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Μνπζείν Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο (Αζήλα)
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Πίζσ από ηηο βηηξίλεο…
Θεκαηνινγία: Λατθφο πνιηηηζκφο, ιεηηνπξγία ελφο κνπζείνπ, επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: www.melt.gr
Πιεξνθνξίεο θαη ζην odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3319
ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ Μνπζείνπ: Οη πινχζηεο ζπιινγέο ηνπ πεξηιακβάλνπλ 20.000 πεξίπνπ
αληηθείκελα πξνεξρφκελα απφ ηνλ ειιεληθφ ρψξν (επεηξσηηθφ θαη λεζησηηθφ), θαζψο θαη απφ πεξηνρέο
φπνπ έδξαζε ν ειιεληζκφο, θαη θαιχπηνπλ ρξνλνινγηθά ηελ πεξίνδν απφ ηα κέζα ηνπ 17νπ αη κέρξη θαη
ηνλ 20ν. Οη κφληκεο εθζέζεηο -κε εμαηξεηηθά δείγκαηα θεληεηηθήο, πθαληηθήο, ηνπηθψλ ελδπκαζηψλ,
κεηακθηέζεσλ, ζεάηξνπ ζθηψλ, αξγπξνρνΐαο, κεηαιινηερλίαο, θεξακηθήο, μπινγιππηηθήο, ιατθήο
δσγξαθηθήο (έξγα ηνπ Θεφθηινπ) θαη ιηζνγιππηηθήο- αλαδεηθλχνπλ ηα ζηνηρεία πνπ δηακφξθσζαλ ηελ
πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηνπ λεψηεξνπ ειιεληζκνχ.
Δθζεζηαθνί ρώξνη
Α. Κεληξηθό θηίξην. Κπδαζελαίσλ 17, Πιάθα, Αζήλα. ηεγάδνληαη νη πεξηζζφηεξεο ζπιινγέο ηνπ
Μνπζείνπ.
Β. Σδακί Σδηζδαξάθε. Άξεσο 1, πιαηεία Μνλαζηεξαθίνπ. ηεγάδεηαη ζπιινγή θεξακηθψλ (Γσξεά
θαζ. Β. Κπξηαδφπνπινπ)
Γ. πίηη ηεο νδνχ Παλφο – Μφληκε έθζεζε «Άλζξσπνη θη εξγαιεία. ςεηο ηεο εξγαζίαο ζηελ
πξνβηνκεραληθή θνηλσλία». Παλφο 22, Πιάθα
Γ. Λνπηξφ ησλ Αέξεδσλ. Κπξξήζηνπ 8, Πιάθα. Σν κφλν ζσδφκελν Γεκφζην Λνπηξφ ηεο Αζήλαο.
ήκεξα ιεηηνπξγεί σο κνπζεηαθφο ρψξνο κε ζέκα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηνλ θαιισπηζκφ.
ύληνκε Πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο: Οη καζεηέο, κε ηε βνήζεηα πξνβνιψλ, ζπκπιήξσζεο θπιιαδίσλ,
επίζθεςεο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ Μνπζείνπ, φπσο ην Δξγαζηήξην πληήξεζεο, ην Φσηνγξαθηθφ
Αξρείν, ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ησλ ζπιινγψλ, γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ
Μνπζείνπ.
Γαλεηζηηθό ή άιιν Τιηθό
Μνπζεηνζθεπέο: 1) Καιεζπέξα ζαο πέξα γηα πέξα! 2) Ζ παξάζηαζε αξρίδεη. 3) Έλα εξγαιείν πνπ ην
ιέγαλ αξγαιεηφ 4) Σν θέληεκα είλαη γιέληεκα 5) Ο θξπνιφγνο θαη ε θπξά – θνπθνχ 6) θνπγγάξηα.
Σν ρξπζάθη ηνπ βπζνχ 7) Κάζε αγψληζκα θαη κηα γηνξηή 8) Σν θαζειάθη ηνπ Θεφθηινπ 9) Οη κνπζηθέο
ηεο Διιάδαο κέζα απφ ην Θέαηξν θηψλ
Δθπαηδεπηηθνί θάθεινη 1) Οη ζπιινγέο ηνπ Μνπζείνπ Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο 2) «Απ’ φια ηα
κπξηζηηθά ην πην κπξίδεη ν θνχξλνο θη απ’ φια ηα ιαινχκελα ην πην ιαιεί ε θαλάηα»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
• Πξαγκαηνπνηείηαη ζην θεληξηθφ θηίξην ηνπ κνπζείνπ, Κπδαζελαίσλ 17, Πιάθα, Αζήλα, 10558.
• Αξηζκόο παηδηώλ: κέρξη 30. Απαξαίηεηε ε θξάηεζε εκεξνκελίαο
• Σα αββαηνθχξηαθα πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζηήξηα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο γηα παηδηά,
εθήβνπο, ΑΜΔΑ, νηθνγέλεηεο, ελήιηθεο
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Τκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάηωλ Μνπζείνπ Διιεληθήο Λαϊθήο Τέρλεο: 210 3239813, Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή (10:00 έσο 13:00). Hιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: tep.melt@culture.gr
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία
Σα εθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΜΔΛΣ http://www.yppo.gr/files/g_25758.pdf
Εψξα, Π. 1996. Κεληήκαηα θαη θνζκήκαηα ηεο Διιεληθήο Φνξεζηάο. Αζήλα: ΜΔΛΣ
Τν λεξό, πεγή Εωήο, Κίλεζεο θαη Καζαξκνύ. Πξαθηηθά. 1999. Αζήλα: ΜΔΛΣ
Ο αέξαο, πεγή Εωήο, Κίλεζεο θαη Καζαξκνύ. Πξαθηηθά. 2003. Αζήλα: ΜΔΛΣ
Καηάινγνο ηεο κφληκεο έθζεζεο «Άλζξσπνη θαη εξγαιεία». Αζήλα: ΜΔΛΣ
Δίλαη όκνξθε ε δνπιεηά καο.CD κε ηξαγνχδηα ζρεηηθά κε επαγγέικαηα. Αζήλα: ΜΔΛΣ

Μνπζείν Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο (Αζήλα)
Κηίξην νδνύ Παλόο: Μόληκε έθζεζε «Άλζξσπνη θη εξγαιεία. ςεηο ηεο εξγαζίαο ζηελ
πξνβηνκεραληθή θνηλσλία»
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Ζ εξγαζία θαη ηα εξγαιεία πξηλ ηε βηνκεραλία
Θεκαηνινγία: Λατθφο πνιηηηζκφο, ηζηνξία, θνηλσληθή αλζξσπνινγία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ, Α΄ Γπκλαζίνπ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: www.melt.gr
Πιεξνθνξίεο θαη ζην odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3319
ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ Μνπζείνπ: Οη πινχζηεο ζπιινγέο ηνπ πεξηιακβάλνπλ 20.000 πεξίπνπ
αληηθείκελα πξνεξρφκελα απφ ηνλ ειιεληθφ ρψξν (επεηξσηηθφ θαη λεζησηηθφ), θαζψο θαη απφ πεξηνρέο
φπνπ έδξαζε ν ειιεληζκφο, θαη θαιχπηνπλ ρξνλνινγηθά ηελ πεξίνδν απφ ηα κέζα ηνπ 17νπ αη κέρξη θαη
ηνλ 20ν. Οη κφληκεο εθζέζεηο -κε εμαηξεηηθά δείγκαηα θεληεηηθήο, πθαληηθήο, ηνπηθψλ ελδπκαζηψλ,
κεηακθηέζεσλ, ζεάηξνπ ζθηψλ, αξγπξνρνΐαο, κεηαιινηερλίαο, θεξακηθήο, μπινγιππηηθήο, ιατθήο
δσγξαθηθήο (έξγα ηνπ Θεφθηινπ) θαη ιηζνγιππηηθήο- αλαδεηθλχνπλ ηα ζηνηρεία πνπ δηακφξθσζαλ ηελ
πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηνπ λεψηεξνπ ειιεληζκνχ.
Δθζεζηαθνί ρώξνη
Α. Κεληξηθφ θηίξην. Κπδαζελαίσλ 17, Πιάθα, Αζήλα. ηεγάδνληαη νη πεξηζζφηεξεο ζπιινγέο ηνπ
Μνπζείνπ.
Β. Σδακί Σδηζδαξάθε. Άξεσο 1, πιαηεία Μνλαζηεξαθίνπ. ηεγάδεηαη ζπιινγή θεξακηθψλ (Γσξεά
θαζ. Β. Κπξηαδφπνπινπ)
Γ. πίηη ηεο νδνύ Παλόο – Μφληκε έθζεζε «Άλζξσπνη θη εξγαιεία. ςεηο ηεο εξγαζίαο ζηελ
πξνβηνκεραληθή θνηλσλία». Παλόο 22, Πιάθα
Γ. Λνπηξφ ησλ Αέξεδσλ. Κπξξήζηνπ 8, Πιάθα. Σν κφλν ζσδφκελν Γεκφζην Λνπηξφ ηεο Αζήλαο.
ήκεξα ιεηηνπξγεί σο κνπζεηαθφο ρψξνο κε ζέκα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηνλ θαιισπηζκφ.
ύληνκε Πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο: Ο θφζκνο ηεο πξνβηνκεραληθήο εξγαζίαο κέζα απφ ηελ
εκπεηξία ησλ αλζξψπσλ πνπ αζθνχζαλ επαγγέικαηα πξηλ ηε δεθαεηία ηνπ 1950.Πνηνη ήηαλ; Πψο
δνχζαλ; Πψο δνχιεπαλ; Με πνηα εξγαιεία; Ση ζρέζε έρνπλ κε καο ζήκεξα;.
Γαλεηζηηθό ή άιιν Τιηθό
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Μνπζεηνζθεπέο: 1) Καιεζπέξα ζαο πέξα γηα πέξα! 2) Ζ παξάζηαζε αξρίδεη. 3) Έλα εξγαιείν πνπ ην
ιέγαλ αξγαιεηφ 4) Σν θέληεκα είλαη γιέληεκα 5) Ο θξπνιφγνο θαη ε θπξά – θνπθνχ 6) θνπγγάξηα.
Σν ρξπζάθη ηνπ βπζνχ 7) Κάζε αγψληζκα θαη κηα γηνξηή 8) Σν θαζειάθη ηνπ Θεφθηινπ 9) Οη κνπζηθέο
ηεο Διιάδαο κέζα απφ ην Θέαηξν θηψλ
Δθπαηδεπηηθνί θάθεινη 1) Οη ζπιινγέο ηνπ Μνπζείνπ Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο 2) «Απ’ φια ηα
κπξηζηηθά ην πην κπξίδεη ν θνχξλνο θη απ’ φια ηα ιαινχκελα ην πην ιαιεί ε θαλάηα»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
• Πξαγκαηνπνηείηαη ζην θηίξην ηεο νδνχ Παλφο, ζηε Μφληκε έθζεζε «Άλζξσπνη θη εξγαιεία. ςεηο
ηεο εξγαζίαο ζηελ πξνβηνκεραληθή θνηλσλία». Παλφο 22, Πιάθα.
• Αξηζκόο παηδηώλ: κέρξη 30. Απαξαίηεηε ε θξάηεζε εκεξνκελίαο
Τκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάηωλ Μνπζείνπ Διιεληθήο Λαϊθήο Τέρλεο: 210 3239813, Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή (10:00 έσο 13:00). Hιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: tep.melt@culture.gr
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία
Πεξηνδηθφ γηα παηδηά: Τν ιαινπζάθη. ΜΔΛΣ
Οη κηθξνί ιανγξάθνη. εηξά 14 βηβιίσλ γηα παηδηά, κε ζέκαηα απφ ηνλ ειιεληθφ ιατθφ πνιηηηζκφ. ΜΔΛΣ
Ζ κηα ειηά θη ε άιιε ην βγάλνπλε ην ιάδη Δθπαηδεπηηθφ έληππν κε ζέκα ηελ ειαηνπξγία. ΜΔΛΣ
Σα εθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΜΔΛΣ http://www.yppo.gr/files/g_25758.pdf
Καηάινγνο ηεο κφληκεο έθζεζεο «Άλζξσπνη θαη εξγαιεία». Αζήλα: ΜΔΛΣ
Δίλαη όκνξθε ε δνπιεηά καο.CD κε ηξαγνχδηα ζρεηηθά κε επαγγέικαηα. Αζήλα: ΜΔΛΣ

Μνπζείν Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο (Αζήλα)
Κηίξην νδνύ Παλόο: Μόληκε έθζεζε «Άλζξσπνη θη εξγαιεία. ςεηο ηεο εξγαζίαο ζηελ
πξνβηνκεραληθή θνηλσλία»
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Με ηνπο ήρνπο ησλ εξγαιείσλ
Θεκαηνινγία: Λατθφο πνιηηηζκφο, θνηλσληθή αλζξσπνινγία, κνπζηθή
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ, Α΄ Γπκλαζίνπ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: www.melt.gr
Πιεξνθνξίεο θαη ζην odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3319
ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ Μνπζείνπ: Οη πινχζηεο ζπιινγέο ηνπ πεξηιακβάλνπλ 20.000 πεξίπνπ
αληηθείκελα πξνεξρφκελα απφ ηνλ ειιεληθφ ρψξν (επεηξσηηθφ θαη λεζησηηθφ), θαζψο θαη απφ πεξηνρέο
φπνπ έδξαζε ν ειιεληζκφο, θαη θαιχπηνπλ ρξνλνινγηθά ηελ πεξίνδν απφ ηα κέζα ηνπ 17νπ αη κέρξη θαη
ηνλ 20ν. Οη κφληκεο εθζέζεηο -κε εμαηξεηηθά δείγκαηα θεληεηηθήο, πθαληηθήο, ηνπηθψλ ελδπκαζηψλ,
κεηακθηέζεσλ, ζεάηξνπ ζθηψλ, αξγπξνρνΐαο, κεηαιινηερλίαο, θεξακηθήο, μπινγιππηηθήο, ιατθήο
δσγξαθηθήο (έξγα ηνπ Θεφθηινπ) θαη ιηζνγιππηηθήο- αλαδεηθλχνπλ ηα ζηνηρεία πνπ δηακφξθσζαλ ηελ
πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηνπ λεψηεξνπ ειιεληζκνχ.
Δθζεζηαθνί ρώξνη
Α. Κεληξηθφ θηίξην. Κπδαζελαίσλ 17, Πιάθα, Αζήλα. ηεγάδνληαη νη πεξηζζφηεξεο ζπιινγέο ηνπ
Μνπζείνπ.
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Β. Σδακί Σδηζδαξάθε. Άξεσο 1, πιαηεία Μνλαζηεξαθίνπ. ηεγάδεηαη ζπιινγή θεξακηθψλ (Γσξεά
θαζ. Β. Κπξηαδφπνπινπ)
Γ. πίηη ηεο νδνύ Παλόο – Μφληκε έθζεζε «Άλζξσπνη θη εξγαιεία. ςεηο ηεο εξγαζίαο ζηελ
πξνβηνκεραληθή θνηλσλία». Παλόο 22, Πιάθα
Γ. Λνπηξφ ησλ Αέξεδσλ. Κπξξήζηνπ 8, Πιάθα. Σν κφλν ζσδφκελν Γεκφζην Λνπηξφ ηεο Αζήλαο.
ήκεξα ιεηηνπξγεί σο κνπζεηαθφο ρψξνο κε ζέκα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηνλ θαιισπηζκφ.
ύληνκε Πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο: Ο κνπζηθφο Μηράιεο Κιαπάθεο αλαδεηά καδί κε ηα παηδηά ηε
ζεκαζία ηνπ ξπζκνχ ζηελ εξγαζία.: Ση ζπκβαίλεη φηαλ ηα εξγαιεία γίλνληαη κνπζηθά φξγαλα; Έλα
βησκαηηθφ κνπζηθφ παηρλίδη, φπνπ ηα εξγαιεία γίλνληαη κνπζηθά φξγαλα ζηα ρέξηα ησλ παηδηψλ.
Γαλεηζηηθό ή άιιν Τιηθό
Μνπζεηνζθεπέο: 1) Καιεζπέξα ζαο πέξα γηα πέξα! 2) Ζ παξάζηαζε αξρίδεη. 3) Έλα εξγαιείν πνπ ην
ιέγαλ αξγαιεηφ 4) Σν θέληεκα είλαη γιέληεκα 5) Ο θξπνιφγνο θαη ε θπξά – θνπθνχ 6) θνπγγάξηα.
Σν ρξπζάθη ηνπ βπζνχ 7) Κάζε αγψληζκα θαη κηα γηνξηή 8) Σν θαζειάθη ηνπ Θεφθηινπ 9) Οη
κνπζηθέο ηεο Διιάδαο κέζα από ην Θέαηξν θηώλ
Δθπαηδεπηηθνί θάθεινη 1) Οη ζπιινγέο ηνπ Μνπζείνπ Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο 2) «Απ’ φια ηα
κπξηζηηθά ην πην κπξίδεη ν θνχξλνο θη απ’ φια ηα ιαινχκελα ην πην ιαιεί ε θαλάηα»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
• Πξαγκαηνπνηείηαη ζην θηίξην ηεο νδνχ Παλφο, ζηε Μφληκε έθζεζε «Άλζξσπνη θη εξγαιεία. ςεηο
ηεο εξγαζίαο ζηελ πξνβηνκεραληθή θνηλσλία». Παλφο 22, Πιάθα.
• Αξηζκόο παηδηώλ: κέρξη 30. Απαξαίηεηε ε θξάηεζε εκεξνκελίαο
Τκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάηωλ Μνπζείνπ Διιεληθήο Λαϊθήο Τέρλεο: 210 3239813, Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή (10:00 έσο 13:00). Hιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: tep.melt@culture.gr
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία
Πεξηνδηθφ γηα παηδηά: Τν ιαινπζάθη. ΜΔΛΣ
Οη κηθξνί ιανγξάθνη. εηξά 14 βηβιίσλ γηα παηδηά, κε ζέκαηα απφ ηνλ ειιεληθφ ιατθφ πνιηηηζκφ. ΜΔΛΣ
Σα εθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΜΔΛΣ http://www.yppo.gr/files/g_25758.pdf
Καηάινγνο ηεο κφληκεο έθζεζεο «Άλζξσπνη θαη εξγαιεία». Αζήλα: ΜΔΛΣ
Δίλαη όκνξθε ε δνπιεηά καο.CD κε ηξαγνχδηα ζρεηηθά κε επαγγέικαηα. Αζήλα: ΜΔΛΣ
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Μνπζείν Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο (Αζήλα)
Σδακί Σδηζδαξάθε
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Νεξό θαη ρώκα θαη θσηηά είλαη ηα θηηαζηηθά κνπ…
Θεκαηνινγία: Λατθφο πνιηηηζκφο, θεξακηθή
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄ - η΄ Γεκνηηθνχ, Α΄ - Γ΄ Γπκλαζίνπ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: www.melt.gr
Πιεξνθνξίεο θαη ζην odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3319
ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ Μνπζείνπ: Οη πινχζηεο ζπιινγέο ηνπ πεξηιακβάλνπλ 20.000 πεξίπνπ
αληηθείκελα πξνεξρφκελα απφ ηνλ ειιεληθφ ρψξν (επεηξσηηθφ θαη λεζησηηθφ), θαζψο θαη απφ πεξηνρέο
φπνπ έδξαζε ν ειιεληζκφο, θαη θαιχπηνπλ ρξνλνινγηθά ηελ πεξίνδν απφ ηα κέζα ηνπ 17νπ αη κέρξη θαη
ηνλ 20ν. Οη κφληκεο εθζέζεηο -κε εμαηξεηηθά δείγκαηα θεληεηηθήο, πθαληηθήο, ηνπηθψλ ελδπκαζηψλ,
κεηακθηέζεσλ, ζεάηξνπ ζθηψλ, αξγπξνρνΐαο, κεηαιινηερλίαο, θεξακηθήο, μπινγιππηηθήο, ιατθήο
δσγξαθηθήο (έξγα ηνπ Θεφθηινπ) θαη ιηζνγιππηηθήο- αλαδεηθλχνπλ ηα ζηνηρεία πνπ δηακφξθσζαλ ηελ
πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηνπ λεψηεξνπ ειιεληζκνχ.
Δθζεζηαθνί ρώξνη
Α. Κεληξηθφ θηίξην. Κπδαζελαίσλ 17, Πιάθα, Αζήλα. ηεγάδνληαη νη πεξηζζφηεξεο ζπιινγέο ηνπ
Μνπζείνπ.
Β. Σδακί Σδηζδαξάθε. Άξεσο 1, πιαηεία Μνλαζηεξαθίνπ. ηεγάδεηαη ζπιινγή θεξακηθψλ (Γσξεά
θαζ. Β. Κπξηαδφπνπινπ)
Γ. πίηη ηεο νδνχ Παλφο – Μφληκε έθζεζε «Άλζξσπνη θη εξγαιεία. ςεηο ηεο εξγαζίαο ζηελ
πξνβηνκεραληθή θνηλσλία». Παλφο 22, Πιάθα
Γ. Λνπηξφ ησλ Αέξεδσλ. Κπξξήζηνπ 8, Πιάθα. Σν κφλν ζσδφκελν Γεκφζην Λνπηξφ ηεο Αζήλαο.
ήκεξα ιεηηνπξγεί σο κνπζεηαθφο ρψξνο κε ζέκα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηνλ θαιισπηζκφ.
ύληνκε Πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο: Με ηε βνήζεηα πξνβνιήο, ζπκπιήξσζεο θπιιαδίσλ εξγαζίαο,
παηρληδηψλ, ρεηξνηερληθψλ θαηαζθεπψλ, δίλεηαη ε επθαηξία ζηα παηδηά λα γλσξίζνπλ ηα ζηάδηα
θαηαζθεπήο ησλ θεξακηθψλ, δηάθνξα είδε πήιηλσλ αληηθεηκέλσλ, ηε ρξήζε ηνπο θ.ά..
Γαλεηζηηθό ή άιιν Τιηθό
Μνπζεηνζθεπέο: 1) Καιεζπέξα ζαο πέξα γηα πέξα! 2) Ζ παξάζηαζε αξρίδεη. 3) Έλα εξγαιείν πνπ ην
ιέγαλ αξγαιεηφ 4) Σν θέληεκα είλαη γιέληεκα 5) Ο θξπνιόγνο θαη ε θπξά – θνπθνύ 6) θνπγγάξηα.
Σν ρξπζάθη ηνπ βπζνχ 7) Κάζε αγψληζκα θαη κηα γηνξηή 8) Σν θαζειάθη ηνπ Θεφθηινπ 9) Οη κνπζηθέο
ηεο Διιάδαο κέζα απφ ην Θέαηξν θηψλ
Δθπαηδεπηηθνί θάθεινη 1) Οη ζπιινγέο ηνπ Μνπζείνπ Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο 2) «Απ‟ όια ηα
κπξηζηηθά ην πην κπξίδεη ν θνύξλνο θη απ‟ όια ηα ιαινύκελα ην πην ιαιεί ε θαλάηα»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
• Πξαγκαηνπνηείηαη ζην Σδακί Σδηζδαξάθε. Άξεσο 1, πιαηεία Μνλαζηεξαθίνπ.
• Αξηζκόο παηδηώλ: κέρξη 30. Απαξαίηεηε ε θξάηεζε εκεξνκελίαο
Τκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάηωλ Μνπζείνπ Διιεληθήο Λαϊθήο Τέρλεο: 210 3239813, Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή (10:00 έσο 13:00). Hιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: tep.melt@culture.gr
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Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία
Πεξηνδηθφ γηα παηδηά: Τν ιαινπζάθη. ΜΔΛΣ
Οη κηθξνί ιανγξάθνη. εηξά 14 βηβιίσλ γηα παηδηά, κε ζέκαηα απφ ηνλ ειιεληθφ ιατθφ πνιηηηζκφ. ΜΔΛΣ
Απ’ όια ηα κπξηζηηθά, ην πην κπξίδεη ν θνύξλνο θη απ’ όια ηα ιαινύκελα, ην πην ιαιεί ε θαλάηα,
εθπαηδεπηηθφ έληππν κε ζέκα ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ Διιήλσλ
Σα εθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΜΔΛΣ http://www.yppo.gr/files/g_25758.pdf
Τν λεξό, πεγή Εωήο, Κίλεζεο θαη Καζαξκνύ. Πξαθηηθά. 1999. Αζήλα: ΜΔΛΣ
Καηάινγνο ηεο κφληκεο έθζεζεο «Άλζξσπνη θαη εξγαιεία». Αζήλα: ΜΔΛΣ
Δίλαη όκνξθε ε δνπιεηά καο.CD κε ηξαγνχδηα ζρεηηθά κε επαγγέικαηα. Αζήλα: ΜΔΛΣ
Γηα βηβιηνγξαθία Βι. θαη Κέληξν Μειέηεο Νεόηεξεο Κεξακεηθήο

Μνπζείν Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο (Αζήλα)
Λνπηξό ησλ Αέξεδσλ
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα: Πεξηζηαζηαθά, αλάινγα κε ηελ έθζεζε
Χο 4/2012: Μηα ηζηνξία ησλ Βαιθαλίσλ
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, θνηλσληθή αλζξσπνινγία, ηέρλεο, αξρηηεθηνληθή
Φάζκα Ζιηθηώλ: η΄ Γεκνηηθνχ, Α΄ - Γ΄ Γπκλαζίνπ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: www.melt.gr
Πιεξνθνξίεο θαη ζην odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3319
Γηα ην πξφγξακκα Μηα ηζηνξία ησλ Βαιθαλίσλ http://www.balkantale.com/gr/teachers_programs.php
ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ Μνπζείνπ: Οη πινχζηεο ζπιινγέο ηνπ πεξηιακβάλνπλ 20.000 πεξίπνπ
αληηθείκελα πξνεξρφκελα απφ ηνλ ειιεληθφ ρψξν (επεηξσηηθφ θαη λεζησηηθφ), θαζψο θαη απφ πεξηνρέο
φπνπ έδξαζε ν ειιεληζκφο, θαη θαιχπηνπλ ρξνλνινγηθά ηελ πεξίνδν απφ ηα κέζα ηνπ 17νπ αη κέρξη θαη
ηνλ 20ν. Οη κφληκεο εθζέζεηο -κε εμαηξεηηθά δείγκαηα θεληεηηθήο, πθαληηθήο, ηνπηθψλ ελδπκαζηψλ,
κεηακθηέζεσλ, ζεάηξνπ ζθηψλ, αξγπξνρνΐαο, κεηαιινηερλίαο, θεξακηθήο, μπινγιππηηθήο, ιατθήο
δσγξαθηθήο (έξγα ηνπ Θεφθηινπ) θαη ιηζνγιππηηθήο- αλαδεηθλχνπλ ηα ζηνηρεία πνπ δηακφξθσζαλ ηελ
πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηνπ λεψηεξνπ ειιεληζκνχ.
Δθζεζηαθνί ρώξνη
Α. Κεληξηθφ θηίξην. Κπδαζελαίσλ 17, Πιάθα, Αζήλα. ηεγάδνληαη νη πεξηζζφηεξεο ζπιινγέο ηνπ
Μνπζείνπ.
Β. Σδακί Σδηζδαξάθε. Άξεσο 1, πιαηεία Μνλαζηεξαθίνπ. ηεγάδεηαη ζπιινγή θεξακηθψλ (Γσξεά
θαζ. Β. Κπξηαδφπνπινπ)
Γ. πίηη ηεο νδνχ Παλφο – Μφληκε έθζεζε «Άλζξσπνη θη εξγαιεία. ςεηο ηεο εξγαζίαο ζηελ
πξνβηνκεραληθή θνηλσλία». Παλφο 22, Πιάθα
Γ. Λνπηξό ησλ Αέξεδσλ. Κπξξήζηνπ 8, Πιάθα. Σν κφλν ζσδφκελν Γεκφζην Λνπηξφ ηεο Αζήλαο.
ήκεξα ιεηηνπξγεί σο κνπζεηαθφο ρψξνο κε ζέκα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηνλ θαιισπηζκφ.
ύληνκε Πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο: «Μηα ηζηνξία ησλ Βαιθαλίσλ»: Με αθνξκή ηελ νκψλπκε έθζεζε
θσηνγξαθίαο γηα ηελ αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά ηεο Οζσκαληθήο πεξηφδνπ, νη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ
πηπρέο ηεο δσήο ησλ ιαψλ ησλ Βαιθαλίσλ απφ ην 14ν σο ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, κέζα απφ ηα ίρλε
ραξαθηεξηζηηθψλ κλεκείσλ (ηδακηά, εθθιεζίεο, ρακάκ, παδάξηα θαη παλδνρεία ). ηφρνο ,λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηεο θνηλήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο.
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Γαλεηζηηθό ή άιιν Τιηθό
• Γηα ηελ έθζεζε Μηα ηζηνξία ησλ Βαιθαλίσλ έληππν πιηθφ κε παηδαγσγηθφ πεξηερφκελν,
εθπαηδεπηηθφ ληνθηκαληέξ, ηζηνζειίδα
Μνπζεηνζθεπέο: 1) Καιεζπέξα ζαο πέξα γηα πέξα! 2) Ζ παξάζηαζε αξρίδεη. 3) Έλα εξγαιείν πνπ ην
ιέγαλ αξγαιεηφ 4) Σν θέληεκα είλαη γιέληεκα 5) Ο θξπνιφγνο θαη ε θπξά – θνπθνχ 6) θνπγγάξηα.
Σν ρξπζάθη ηνπ βπζνχ 7) Κάζε αγψληζκα θαη κηα γηνξηή 8) Σν θαζειάθη ηνπ Θεφθηινπ 9) Οη κνπζηθέο
ηεο Διιάδαο κέζα απφ ην Θέαηξν θηψλ
Δθπαηδεπηηθνί θάθεινη: 1) Οη ζπιινγέο ηνπ Μνπζείνπ Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο 2) «Απ’ φια ηα
κπξηζηηθά ην πην κπξίδεη ν θνχξλνο θη απ’ φια ηα ιαινχκελα ην πην ιαιεί ε θαλάηα»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο: Πξαγκαηνπνηείηαη ζην Λνπηξφ ησλ Αέξεδσλ. Κπξξήζηνπ 8, Πιάθα.
• Αξηζκόο παηδηώλ: κέρξη 30. Απαξαίηεηε ε θξάηεζε εκεξνκελίαο
Τκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάηωλ Μνπζείνπ Διιεληθήο Λαϊθήο Τέρλεο: 210 3239813, Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή (10:00 έσο 13:00). Hιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: tep.melt@culture.gr
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία
http://www.balkantale.com/gr/teachers_programs.php Ηζηνζειίδα κε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ηελ
έθζεζε θαη ην πξφγξακκα ¨Μηα Ηζηνξία ησλ Βαιθαλίσλ»
Πεξηνδηθφ γηα παηδηά: Τν ιαινπζάθη. ΜΔΛΣ
Σα εθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΜΔΛΣ http://www.yppo.gr/files/g_25758.pdf
Τν λεξό, πεγή Εωήο, Κίλεζεο θαη Καζαξκνύ. Πξαθηηθά. 1999. Αζήλα: ΜΔΛΣ
Καηάινγνο ηεο κφληκεο έθζεζεο «Άλζξσπνη θαη εξγαιεία»
Δίλαη όκνξθε ε δνπιεηά καο. CD κε ηξαγνχδηα ζρεηηθά κε επαγγέικαηα
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Μνπζείν Μπελάθε
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: Αξραία ζπιινγή: Πξντζηνξηθή δσή θαη ηέρλε
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, ηέρλε, αξραηνινγία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=30201
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σν Μνπζείν Μπελάθε ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο κεγάιεο εθείλεο δσξεέο
πνπ αχμεζαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ θξάηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη ηνλ παιαηφηεξν
κνπζεηαθφ νξγαληζκφ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα σο Ίδξπκα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Με ηηο εθηεηακέλεο
ελφηεηεο ησλ εθζεκάησλ ηνπ, πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ πνιηηηζκηθνχο ηνκείο, αιιά θαη
ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ, πνπ εμππεξεηεί πεξηζζφηεξεο απφ κία θνηλσληθέο αλάγθεο, ην Μνπζείν
Μπελάθε, πξνζθέξεη έλα κνλαδηθφ ίζσο ππφδεηγκα ζχλζεηεο δνκήο κέζα ζην επξχηεξν πιέγκα ησλ
κνπζεηαθψλ ηδξπκάησλ ηεο Διιάδαο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: "Πεξηήγεζε" ζηνπο πξψηνπο αηψλεο ηεο
θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο ησλ αλζξψπσλ πνπ έδεζαλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ
κε ζχληνκνπο ζηαζκνχο ζηα πην ραξαθηεξηζηηθά αληηθείκελα ηεο πξντζηνξηθήο επνρήο. ηα ρλάξηα
ησλ πξψησλ θαιιηηερλψλ νη καζεηέο δεκηνπξγνχλ ζε πειφ ηα δηθά ηνπο έξγα.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Τιηθφ πξνεηνηκαζίαο: «Σαμηδεχνληαο ζηελ αξραία Διιάδα»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο γηα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα
Κεληξηθφ θηήξην (Βαζηιίζζεο νθίαο θαη Κνπκπάξε, Αζήλα)
Κάζε Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή, 11.15 – 13.00.
Διεχζεξε ζπκκεηνρή
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Μνπζείν Μπελάθε
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Αξραία ζπιινγή: Ζ θαζεκεξηλή δσή ζηελ αξραηόηεηα
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, ηέρλε, αξραηνινγία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄, Δ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=30201
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σν Μνπζείν Μπελάθε ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο κεγάιεο εθείλεο δσξεέο
πνπ αχμεζαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ θξάηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη ηνλ παιαηφηεξν
κνπζεηαθφ νξγαληζκφ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα σο Ίδξπκα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Με ηηο εθηεηακέλεο
ελφηεηεο ησλ εθζεκάησλ ηνπ, πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ πνιηηηζκηθνχο ηνκείο, αιιά θαη
ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ, πνπ εμππεξεηεί πεξηζζφηεξεο απφ κία θνηλσληθέο αλάγθεο, ην Μνπζείν
Μπελάθε, πξνζθέξεη έλα κνλαδηθφ ίζσο ππφδεηγκα ζχλζεηεο δνκήο κέζα ζην επξχηεξν πιέγκα ησλ
κνπζεηαθψλ ηδξπκάησλ ηεο Διιάδαο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Σα αληηθείκελα ηεο αξρατθήο, θιαζηθήο θαη
ειιεληζηηθήο επνρήο ηεο Αξραίαο πιινγήο γίλνληαη ην απαξαίηεην ζθεληθφ γηα λα "κεηαθεξζνχλ" νη
καζεηέο ζε κηα αξραία πφιε θαη λα γλσξίζνπλ ηνλ ηξφπν δσήο ησλ αλζξψπσλ ηεο. Με ηε βνήζεηα
θαξηψλ νη ίδηνη "ζθελνζεηνχλ" κηθξέο θαζεκεξηλέο ηζηνξίεο.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Τιηθφ πξνεηνηκαζίαο: «Σαμηδεχνληαο ζηελ αξραία Διιάδα»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο γηα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα
Κεληξηθφ θηήξην (Βαζηιίζζεο νθίαο θαη Κνπκπάξε, Αζήλα)
Κάζε Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή, 11.15 – 13.00.
Διεχζεξε ζπκκεηνρή
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Μνπζείν Μπελάθε
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Αξραία ζπιινγή: Ζ θαζεκεξηλή δσή ζηελ αξραηόηεηα
Αξραία ειιεληθή γιππηηθή
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, ηέρλε (γιππηηθή)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Σ΄ Γεκνηηθνχ, Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=30201
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σν Μνπζείν Μπελάθε ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο κεγάιεο εθείλεο δσξεέο
πνπ αχμεζαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ θξάηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη ηνλ παιαηφηεξν
κνπζεηαθφ νξγαληζκφ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα σο Ίδξπκα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Με ηηο εθηεηακέλεο
ελφηεηεο ησλ εθζεκάησλ ηνπ, πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ πνιηηηζκηθνχο ηνκείο, αιιά θαη
ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ, πνπ εμππεξεηεί πεξηζζφηεξεο απφ κία θνηλσληθέο αλάγθεο, ην Μνπζείν
Μπελάθε, πξνζθέξεη έλα κνλαδηθφ ίζσο ππφδεηγκα ζχλζεηεο δνκήο κέζα ζην επξχηεξν πιέγκα ησλ
κνπζεηαθψλ ηδξπκάησλ ηεο Διιάδαο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Με αθνξκή ηα γιππηά έξγα ηεο Αξραίαο
πιινγήο νη καζεηέο παξαθνινπζνχλ ηε δηαδξνκή ηνπ πνιχηηκνπ καξκάξνπ απφ ην ιαηνκείν ζην
εξγαζηήξη ηνπ γιχπηε. Μαξκάξηλνη ζενί, ήξσεο θαη ζλεηνί ηνπο πξνθαινχλ λα γλσξίζνπλ ηνλ αξραίν
θφζκν κέζα απφ ηα κάηηα ησλ δεκηνπξγψλ ηνπο κε ηε βνήζεηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ εληχπνπ.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Τιηθφ πξνεηνηκαζίαο: «Σαμηδεχνληαο ζηελ αξραία Διιάδα»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο γηα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα
Κεληξηθφ θηήξην (Βαζηιίζζεο νθίαο θαη Κνπκπάξε, Αζήλα)
Κάζε Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή, 11.15 – 13.00.
€15/ ζρνιηθή νκάδα σο ζπκκεηνρή ζηα έμνδα αλαηχπσζεο ηνπ εληχπνπ

163

Μνπζείν Μπελάθε
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Βπδαληηλή ζπιινγή: Βπδαληηλή ηέρλε
Θεκαηνινγία: Σέρλε, ηζηνξία (Βπδαληηλή πεξίνδνο)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄ - η΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=30201
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σν Μνπζείν Μπελάθε ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο κεγάιεο εθείλεο δσξεέο
πνπ αχμεζαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ θξάηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη ηνλ παιαηφηεξν
κνπζεηαθφ νξγαληζκφ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα σο Ίδξπκα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Με ηηο εθηεηακέλεο
ελφηεηεο ησλ εθζεκάησλ ηνπ, πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ πνιηηηζκηθνχο ηνκείο, αιιά θαη
ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ, πνπ εμππεξεηεί πεξηζζφηεξεο απφ κία θνηλσληθέο αλάγθεο, ην Μνπζείν
Μπελάθε, πξνζθέξεη έλα κνλαδηθφ ίζσο ππφδεηγκα ζχλζεηεο δνκήο κέζα ζην επξχηεξν πιέγκα ησλ
κνπζεηαθψλ ηδξπκάησλ ηεο Διιάδαο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Γλσξηκία κε ηνπο Bπδαληηλνχο πνιίηεο θαη ηα
αληηθείκελα πνπ δεκηνχξγεζαλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ. Αλαθάιπςε ηεο βπδαληηλήο θαη κεηαβπδαληηλήο
ζπιινγήο ηνπ Μνπζείνπ θαη δξαζηεξηφηεηεο κε νδεγφ έλα εθπαηδεπηηθφ θπιιάδην.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Τιηθφ πξνεηνηκαζίαο: «Μνλνπάηηα ηνπ Βπδαληίνπ»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο γηα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα
Κεληξηθφ θηήξην (Βαζηιίζζεο νθίαο θαη Κνπκπάξε, Αζήλα)
Κάζε Γεπηέξα θαη Πέκπηε, 11.15 – 13.00.
€15/ ζρνιηθή νκάδα σο ζπκκεηνρή ζηα έμνδα αλαηχπσζεο ηνπ εληχπνπ
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Μνπζείν Μπελάθε
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Βπδαληηλή ζπιινγή: Βπδαληηλή ηέρλε
Θεκαηνινγία: Σέρλε, ηζηνξία (Βπδαληηλή πεξίνδνο)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Α΄ - Γ΄ Γπκλαζίνπ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=30201
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σν Μνπζείν Μπελάθε ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο κεγάιεο εθείλεο δσξεέο
πνπ αχμεζαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ θξάηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη ηνλ παιαηφηεξν
κνπζεηαθφ νξγαληζκφ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα σο Ίδξπκα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Με ηηο εθηεηακέλεο
ελφηεηεο ησλ εθζεκάησλ ηνπ, πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ πνιηηηζκηθνχο ηνκείο, αιιά θαη
ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ, πνπ εμππεξεηεί πεξηζζφηεξεο απφ κία θνηλσληθέο αλάγθεο, ην Μνπζείν
Μπελάθε, πξνζθέξεη έλα κνλαδηθφ ίζσο ππφδεηγκα ζχλζεηεο δνκήο κέζα ζην επξχηεξν πιέγκα ησλ
κνπζεηαθψλ ηδξπκάησλ ηεο Διιάδαο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Αλαθνξά ζηε δσή ησλ Βπδαληηλψλ θαη ζηα
πνιηηηζκηθά ζηνηρεία άιιεο βπδαληηλήο επνρήο κε επίθεληξν ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη αξγφηεξα ηελ
Κξήηε. Σέρλε, θαιιηηέρλεο, ε δεκηνπξγία θαη ε επηβίσζή άιιεο κέζα ζην ρξφλν.
Δθπαηδεπηηθφ θπιιάδην παξαθηλεί άιιεο καζεηέο λα απηελεξγήζνπλ.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Τιηθφ πξνεηνηκαζίαο: «Μνλνπάηηα ηνπ Βπδαληίνπ»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο γηα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα
Κεληξηθφ θηήξην (Βαζηιίζζεο νθίαο θαη Κνπκπάξε, Αζήλα)
Κάζε Γεπηέξα θαη Πέκπηε, 11.15 – 13.00.
€15/ ζρνιηθή νκάδα σο ζπκκεηνρή ζηα έμνδα αλαηχπσζεο ηνπ εληχπνπ

165

Μνπζείν Μπελάθε
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: πιινγή Νενειιεληθήο ηέρλεο: Νενειιεληθή ηέρλε
Θεκαηνινγία: Σέρλε
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Α΄- Β΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=30201
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σν Μνπζείν Μπελάθε ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο κεγάιεο εθείλεο δσξεέο
πνπ αχμεζαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ θξάηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη ηνλ παιαηφηεξν
κνπζεηαθφ νξγαληζκφ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα σο Ίδξπκα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Με ηηο εθηεηακέλεο
ελφηεηεο ησλ εθζεκάησλ ηνπ, πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ πνιηηηζκηθνχο ηνκείο, αιιά θαη
ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ, πνπ εμππεξεηεί πεξηζζφηεξεο απφ κία θνηλσληθέο αλάγθεο, ην Μνπζείν
Μπελάθε, πξνζθέξεη έλα κνλαδηθφ ίζσο ππφδεηγκα ζχλζεηεο δνκήο κέζα ζην επξχηεξν πιέγκα ησλ
κνπζεηαθψλ ηδξπκάησλ ηεο Διιάδαο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Γλσξηκία κε ραξαθηεξηζηηθά αληηθείκελα ηεο
Νενειιεληθήο ζπιινγήο. Αλαθάιπςε ηνπ ρψξνπ κέζα απφ έλα παξακπζηθφ θείκελν, ζεαηξηθφ παηρλίδη
θαη δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Τιηθφ πξνεηνηκαζίαο: «Ζ ηζηνξία ελφο ειιελφπνπινπ»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο γηα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα
Κεληξηθφ θηήξην (Βαζηιίζζεο νθίαο θαη Κνπκπάξε, Αζήλα)
Κάζε Πέκπηε, 11.15 – 12.45.
Διεχζεξε ζπκκεηνρή
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Μνπζείν Μπελάθε
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Νενειιεληθή ηέρλε
Θεκαηνινγία: Παξαδνζηαθά επαγγέικαηα
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄ - Γ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=30201
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σν Μνπζείν Μπελάθε ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο κεγάιεο εθείλεο δσξεέο
πνπ αχμεζαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ θξάηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη ηνλ παιαηφηεξν
κνπζεηαθφ νξγαληζκφ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα σο Ίδξπκα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Με ηηο εθηεηακέλεο
ελφηεηεο ησλ εθζεκάησλ ηνπ, πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ πνιηηηζκηθνχο ηνκείο, αιιά θαη
ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ, πνπ εμππεξεηεί πεξηζζφηεξεο απφ κία θνηλσληθέο αλάγθεο, ην Μνπζείν
Μπελάθε, πξνζθέξεη έλα κνλαδηθφ ίζσο ππφδεηγκα ζχλζεηεο δνκήο κέζα ζην επξχηεξν πιέγκα ησλ
κνπζεηαθψλ ηδξπκάησλ ηεο Διιάδαο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Γλσξηκία κε ηνπο παξαδνζηαθνχο ηερλίηεο, ηα
πιηθά θαη ηηο ηερληθέο ηνπο κέζα απφ επηιεγκέλα αληηθείκελα ηεο Νενειιεληθήο πιινγήο.
Αλαθάιπςε θαη δεκηνπξγία κε νδεγφ έλα εθπαηδεπηηθφ θπιιάδην.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Βι. Γεληθή θφξκα πιεξνθνξηψλ ηνπ Μ. Μπελάθε
Άιιεο Πιεξνθνξίεο γηα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα
Κεληξηθφ θηήξην (Βαζηιίζζεο νθίαο θαη Κνπκπάξε, Αζήλα)
Κάζε Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή, 11.15 – 13.00.
€15/ ζρνιηθή νκάδα σο ζπκκεηνρή ζηα έμνδα αλαηχπσζεο ηνπ εληχπνπ
Τιηθφ πξνεηνηκαζίαο: «Ζ ηζηνξία ελφο ειιελφπνπινπ»
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Μνπζείν Μπελάθε
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : πιινγή Νενειιεληθήο ηέρλεο
Θεκαηνινγία: Καζεκεξηλή δσή θαη ηέρλεο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄ - η΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=30201
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σν Μνπζείν Μπελάθε ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο κεγάιεο εθείλεο δσξεέο
πνπ αχμεζαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ θξάηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη ηνλ παιαηφηεξν
κνπζεηαθφ νξγαληζκφ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα σο Ίδξπκα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Με ηηο εθηεηακέλεο
ελφηεηεο ησλ εθζεκάησλ ηνπ, πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ πνιηηηζκηθνχο ηνκείο, αιιά θαη
ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ, πνπ εμππεξεηεί πεξηζζφηεξεο απφ κία θνηλσληθέο αλάγθεο, ην Μνπζείν
Μπελάθε, πξνζθέξεη έλα κνλαδηθφ ίζσο ππφδεηγκα ζχλζεηεο δνκήο κέζα ζην επξχηεξν πιέγκα ησλ
κνπζεηαθψλ ηδξπκάησλ ηεο Διιάδαο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Γλσξηκία κε ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηελ ηέρλε
ζηε λεφηεξε Διιάδα κέζα απφ ηα εθζέκαηα ηεο Νενειιεληθήο πιινγήο θαη επεμεξγαζία
εθπαηδεπηηθψλ εληχπσλ απφ ηνπο καζεηέο πνπ θηλνχληαη ειεχζεξα ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Τιηθφ πξνεηνηκαζίαο: «Μηα πξψηε γλσξηκία κε ηε δσή ζηε λεφηεξε
Διιάδα»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο γηα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα
Κεληξηθφ θηήξην (Βαζηιίζζεο νθίαο θαη Κνπκπάξε, Αζήλα)
Κάζε Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή, 11.15 – 13.00.
€15/ ζρνιηθή νκάδα σο ζπκκεηνρή ζηα έμνδα αλαηχπσζεο ηνπ εληχπνπ
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Μνπζείν Μπελάθε
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Νενειιεληθή ηέρλε
Θεκαηνινγία: Σέρλε
Φάζκα Ζιηθηώλ: Α΄ - Γ΄ Γπκλαζίνπ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=30201
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σν Μνπζείν Μπελάθε ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο κεγάιεο εθείλεο δσξεέο
πνπ αχμεζαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ θξάηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη ηνλ παιαηφηεξν
κνπζεηαθφ νξγαληζκφ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα σο Ίδξπκα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Με ηηο εθηεηακέλεο
ελφηεηεο ησλ εθζεκάησλ ηνπ, πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ πνιηηηζκηθνχο ηνκείο, αιιά θαη
ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ, πνπ εμππεξεηεί πεξηζζφηεξεο απφ κία θνηλσληθέο αλάγθεο, ην Μνπζείν
Μπελάθε, πξνζθέξεη έλα κνλαδηθφ ίζσο ππφδεηγκα ζχλζεηεο δνκήο κέζα ζην επξχηεξν πιέγκα ησλ
κνπζεηαθψλ ηδξπκάησλ ηεο Διιάδαο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Πεξηήγεζε ζηηο αίζνπζεο, παξαηήξεζε ησλ
εθζεκάησλ, ζπδήηεζε θαη ζπκπιήξσζε εθπαηδεπηηθψλ θπιιαδίσλ απφ ηνπο καζεηέο πνπ θηλνχληαη
ειεχζεξα ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Τιηθφ πξνεηνηκαζία, εθπαηδεπηηθά θπιιάδηα «Μηα πξψηε γλσξηκία κε ηε
δσή ζηε λεφηεξε Διιάδα», «Υαξίδνληαο κηα θνξεζηά ζην Μνπζείν: αθνξκή γηα έλα ηαμίδη»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο γηα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα
Κεληξηθφ θηήξην (Βαζηιίζζεο νθίαο θαη Κνπκπάξε, Αζήλα)
Κάζε Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή, 11.15 – 13.00.
€15/ ζρνιηθή νκάδα σο ζπκκεηνρή ζηα έμνδα αλαηχπσζεο ηνπ εληχπνπ
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Μνπζείν Μπελάθε
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Σέρλε θαη θαζεκεξηλόηεηα. Έλα νδνηπνξηθό ζηε λεόηεξε
Διιάδα
Θεκαηνινγία: Σέρλε θαη θαζεκεξηλφηεηα
Φάζκα Ζιηθηώλ: η΄ Γεκνηηθνχ, Α΄- Γ΄ Γπκλαζίνπ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=30201
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σν Μνπζείν Μπελάθε ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο κεγάιεο εθείλεο δσξεέο
πνπ αχμεζαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ θξάηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη ηνλ παιαηφηεξν
κνπζεηαθφ νξγαληζκφ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα σο Ίδξπκα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Με ηηο εθηεηακέλεο
ελφηεηεο ησλ εθζεκάησλ ηνπ, πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ πνιηηηζκηθνχο ηνκείο, αιιά θαη
ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ, πνπ εμππεξεηεί πεξηζζφηεξεο απφ κία θνηλσληθέο αλάγθεο, ην Μνπζείν
Μπελάθε, πξνζθέξεη έλα κνλαδηθφ ίζσο ππφδεηγκα ζχλζεηεο δνκήο κέζα ζην επξχηεξν πιέγκα ησλ
κνπζεηαθψλ ηδξπκάησλ ηεο Διιάδαο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Έλα νδνηπνξηθφ ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε, ηελ Πεινπφλλεζν θαη ηελ Αζήλα. Εσγξαθηέο θαη ραξαθηηθά ησλ Δπξσπαίσλ
Πεξηεγεηψλ ηνπ 18νπ θαη ηνπ 19νπ αηψλα ζε ζπλδπαζκφ κε επηιεγκέλα αληηθείκελα ηεο Νενειιεληθήο
πιινγήο απνθαιχπηνπλ φςεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζηε λεφηεξε Διιάδα.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Τιηθφ πξνεηνηκαζίαο: «Μηα πξψηε γλσξηκία κε ηε δσή ζηε λεφηεξε
Διιάδα»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο γηα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα
Κεληξηθφ θηήξην (Βαζηιίζζεο νθίαο θαη Κνπκπάξε, Αζήλα)
Κάζε Σεηάξηε, 11.15 – 13.00.
€15/ ζρνιηθή νκάδα σο ζπκκεηνρή ζηα έμνδα αλαηχπσζεο ηνπ εληχπνπ
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Μνπζείν Μπελάθε
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: πιινγή Εσγξαθηθήο, ρεδίσλ θαη Υαξαθηηθώλ Σαμίδηα
ζηελ μεραζκέλε πόιε. Ζ “αλαθάιπςε” ηεο Αζήλαο από ηνπο επξσπαίνπο ηαμηδηώηεο
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, ηέρλε, θνηλσληθέο επηζηήκεο
Φάζκα Ζιηθηώλ: η΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=30201
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σν Μνπζείν Μπελάθε ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο κεγάιεο εθείλεο δσξεέο
πνπ αχμεζαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ θξάηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη ηνλ παιαηφηεξν
κνπζεηαθφ νξγαληζκφ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα σο Ίδξπκα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Με ηηο εθηεηακέλεο
ελφηεηεο ησλ εθζεκάησλ ηνπ, πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ πνιηηηζκηθνχο ηνκείο, αιιά θαη
ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ, πνπ εμππεξεηεί πεξηζζφηεξεο απφ κία θνηλσληθέο αλάγθεο, ην Μνπζείν
Μπελάθε, πξνζθέξεη έλα κνλαδηθφ ίζσο ππφδεηγκα ζχλζεηεο δνκήο κέζα ζην επξχηεξν πιέγκα ησλ
κνπζεηαθψλ ηδξπκάησλ ηεο Διιάδαο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Ζ Αζήλα απφ ην 17ν έσο ηνλ 19ν αηψλα. Ζ
εθαξκνγή πνιπκέζσλ “Ζ Αζήλα κέζα απφ ηα κάηηα ησλ πεξηεγεηψλ”, παξαγσγή ηνπ Μνπζείνπ
Μπελάθε, γίλεηαη αθνξκή γηα έλα ηαμίδη ζηελ μεραζκέλε πφιε κέρξη ηα πξψηα ρξφληα ηεο λέαο
πξσηεχνπζαο. Έλα παηρλίδη ξφισλ καδί κε επθάληαζηα “εξγαιεία” (ληνθνπκέληα, θσηνγξαθίεο θαη
ζχλεξγα) θσηίδεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνζσπηθφηεηεο, Διιήλσλ θαη μέλσλ, πνπ πξσηνζηαηνχλ ζηηο
θνηλσληθνπνιηηηθέο εμειίμεηο θαη ηελ θαιιηηερληθή δσή. Σα παηδηά ζπλεξγάδνληαη δεκηνπξγηθά
εξεπλψληαο ηελ επξσπατθή ηδέα γηα ηελ Αζήλα πνπ πξνεηνηκάδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ θηιειιεληζκνχ θαη
ηελ αλαγέλλεζε ηεο πφιεο.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Τιηθφ πξνεηνηκαζίαο: «Ζ Διιάδα ησλ πεξηεγεηψλ – Σαμίδηα θαη Δηθφλεο»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο γηα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα
Κεληξηθφ θηήξην (Βαζηιίζζεο νθίαο θαη Κνπκπάξε, Αζήλα)
Κάζε Παξαζθεπή, 11.15 – 13.00.
Διεχζεξε ζπκκεηνρή
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Μνπζείν Μπελάθε
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Ζ Αζήλα κέζα από ηα κάηηα ησλ πεξηεγεηώλ
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, ηέρλε, θνηλσληθέο επηζηήκεο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Α΄ - Β΄ Γπκλαζίνπ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=30201
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σν Μνπζείν Μπελάθε ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο κεγάιεο εθείλεο δσξεέο
πνπ αχμεζαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ θξάηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη ηνλ παιαηφηεξν
κνπζεηαθφ νξγαληζκφ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα σο Ίδξπκα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Με ηηο εθηεηακέλεο
ελφηεηεο ησλ εθζεκάησλ ηνπ, πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ πνιηηηζκηθνχο ηνκείο, αιιά θαη
ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ, πνπ εμππεξεηεί πεξηζζφηεξεο απφ κία θνηλσληθέο αλάγθεο, ην Μνπζείν
Μπελάθε, πξνζθέξεη έλα κνλαδηθφ ίζσο ππφδεηγκα ζχλζεηεο δνκήο κέζα ζην επξχηεξν πιέγκα ησλ
κνπζεηαθψλ ηδξπκάησλ ηεο Διιάδαο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : Ζ Αζήλα απφ ην 17ν έσο ηνλ 19ν αηψλα. Ζ
εθαξκνγή πνιπκέζσλ ΄΄Ζ Αζήλα κέζα απφ ηα κάηηα ησλ πεξηεγεηψλ΄΄, παξαγσγή ηνπ Μνπζείνπ
Μπελάθε, γίλεηαη αθνξκή γηα έλα ηαμίδη ζηελ μεραζκέλε πφιε κέρξη ηα πξψηα ρξφληα ηεο λέαο
πξσηεχνπζαο. Έλα παηρλίδη ξφισλ καδί κε επθάληαζηα ΄΄εξγαιεία΄΄ (ληνθνπκέληα, θσηνγξαθίεο θαη
ζχλεξγα) θσηίδεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνζσπηθφηεηεο, Διιήλσλ θαη μέλσλ, πνπ πξσηνζηαηνχλ ζηηο
θνηλσληθνπνιηηηθέο εμειίμεηο θαη ηελ θαιιηηερληθή δσή. Σα παηδηά ζπλεξγάδνληαη δεκηνπξγηθά
εξεπλψληαο ηελ επξσπατθή ηδέα γηα ηελ Αζήλα πνπ πξνεηνηκάδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ θηιειιεληζκνχ θαη
ηελ αλαγέλλεζε ηεο πφιεο.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: «Ζ Διιάδα ησλ πεξηεγεηψλ – Σαμίδηα θαη Δηθφλεο»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο γηα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα
Κεληξηθφ θηήξην (Βαζηιίζζεο νθίαο θαη Κνπκπάξε, Αζήλα)
Κάζε Παξαζθεπή, 11.15 – 13.00.
Διεχζεξε ζπκκεηνρή
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Μνπζείν Μπελάθε
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Σν ηαμίδη ζηελ ηέρλε. Από ηνπο πεξηεγεηέο ζην ζύγρξνλν
πεξηπιαλώκελν θαιιηηέρλε
Θεκαηνινγία: Σέρλε, ηαμίδη
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄ Γπκλαζίνπ-Γ΄ Λπθείνπ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=30201
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σν Μνπζείν Μπελάθε ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο κεγάιεο εθείλεο δσξεέο
πνπ αχμεζαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ θξάηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη ηνλ παιαηφηεξν
κνπζεηαθφ νξγαληζκφ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα σο Ίδξπκα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Με ηηο εθηεηακέλεο
ελφηεηεο ησλ εθζεκάησλ ηνπ, πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ πνιηηηζκηθνχο ηνκείο, αιιά θαη
ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ, πνπ εμππεξεηεί πεξηζζφηεξεο απφ κία θνηλσληθέο αλάγθεο, ην Μνπζείν
Μπελάθε, πξνζθέξεη έλα κνλαδηθφ ίζσο ππφδεηγκα ζχλζεηεο δνκήο κέζα ζην επξχηεξν πιέγκα ησλ
κνπζεηαθψλ ηδξπκάησλ ηεο Διιάδαο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Απφ ηε ξνκαληηθή πεξηπιάλεζε ηνπ 19νπ
αηψλα ζηηο εηθαζηηθέο πεξηεγήζεηο ηνπ 21νπ. Μηα άιιε γλσξηκία κε ην Μνπζείν Μπελάθε εξεπλψληαο
ηελ έλλνηα ηνπ “ηαμηδηνχ” κε αθεηεξία ηελ αλάπηπμε ηνπ πεξηεγεηηζκνχ ζηελ Διιάδα θαη θαηάιεμε
ηηο “κεηαθηλήζεηο” ηνπ ζχγρξνλνπ εηθαζηηθνχ θαιιηηέρλε. Ζ δηαδξνκή ζηα ζρέδηα, ηηο πδαηνγξαθίεο
θαη ηα ραξαθηηθά ηνπ Μνπζείνπ ζπλδπάδεηαη κε ζχγρξνλα επνπηηθά κέζα, δηαθάλεηεο, βίληεν θαη
έληππν πιηθφ.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Τιηθφ πξνεηνηκαζίαο: «ΣΔΥΝΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΖΓΖΣΔ. Απφ ην 19ν ζηνλ 21ν
αηψλα»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο γηα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα
Κεληξηθφ θηήξην (Βαζηιίζζεο νθίαο θαη Κνπκπάξε, Αζήλα)
Κάζε Παξαζθεπή, 11.15 – 13.00.
Διεχζεξε ζπκκεηνρή
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Μνπζείν Μπελάθε
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Νεόηεξα ρξόληα: πιινγή Ηζηνξηθώλ θεηκειίσλ
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία λεψηεξα ρξφληα
Φάζκα Ζιηθηώλ: η΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=30201
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σν Μνπζείν Μπελάθε ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο κεγάιεο εθείλεο δσξεέο
πνπ αχμεζαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ θξάηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη ηνλ παιαηφηεξν
κνπζεηαθφ νξγαληζκφ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα σο Ίδξπκα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Με ηηο εθηεηακέλεο
ελφηεηεο ησλ εθζεκάησλ ηνπ, πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ πνιηηηζκηθνχο ηνκείο, αιιά θαη
ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ, πνπ εμππεξεηεί πεξηζζφηεξεο απφ κία θνηλσληθέο αλάγθεο, ην Μνπζείν
Μπελάθε, πξνζθέξεη έλα κνλαδηθφ ίζσο ππφδεηγκα ζχλζεηεο δνκήο κέζα ζην επξχηεξν πιέγκα ησλ
κνπζεηαθψλ ηδξπκάησλ ηεο Διιάδαο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Ζ πεξηήγεζε ζηε ζπιινγή ηζηνξηθψλ θεηκειίσλ
γίλεηαη αθνξκή γηα κηα πξνζέγγηζε ησλ πεγψλ ηεο λεφηεξεο ειιεληθήο ηζηνξίαο, απφ ηελ επνρή ηνπ
λενειιεληθνχ δηαθσηηζκνχ έσο ηελ θαηαζηξνθή ηεο κχξλεο. Έλα παηρλίδη αλαδήηεζεο ηεο
«βηνγξαθίαο ησλ αληηθεηκέλσλ», ηεο θαλεξήο θαη θξπκκέλεο δσήο ησλ εθζεκάησλ πξηλ θαη κεηά ηελ
έληαμή ηνπο ζην κνπζείν, παξαθηλεί ηα παηδηά λα δηεξεπλήζνπλ ηα κνπζεηαθά αληηθείκελα
απνθαιχπηνληαο ηειηθά ηνλ πινχην ησλ καξηπξηψλ πνπ απηά δηαζψδνπλ.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Τιηθφ πξνεηνηκαζίαο: «Σα Νεφηεξα ρξφληα ζηελ Διιάδα»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο γηα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα
Κεληξηθφ θηήξην (Βαζηιίζζεο νθίαο θαη Κνπκπάξε, Αζήλα)
Κάζε Σεηάξηε θαη Πέκπηε, 11.15 – 13.00.
Διεχζεξε ζπκκεηνρή
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Μνπζείν Μπελάθε
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Νεόηεξα ρξόληα
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Α΄ - Γ΄ Γπκλαζίνπ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=30201
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σν Μνπζείν Μπελάθε ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο κεγάιεο εθείλεο δσξεέο
πνπ αχμεζαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ θξάηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη ηνλ παιαηφηεξν
κνπζεηαθφ νξγαληζκφ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα σο Ίδξπκα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Με ηηο εθηεηακέλεο
ελφηεηεο ησλ εθζεκάησλ ηνπ, πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ πνιηηηζκηθνχο ηνκείο, αιιά θαη
ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ, πνπ εμππεξεηεί πεξηζζφηεξεο απφ κία θνηλσληθέο αλάγθεο, ην Μνπζείν
Μπελάθε, πξνζθέξεη έλα κνλαδηθφ ίζσο ππφδεηγκα ζχλζεηεο δνκήο κέζα ζην επξχηεξν πιέγκα ησλ
κνπζεηαθψλ ηδξπκάησλ ηεο Διιάδαο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Σα αληηθείκελα ηεο ζπιινγήο ηζηνξηθψλ
θεηκειίσλ γίλνληαη αθνξκή γηα κηα πξνζέγγηζε ησλ πεγψλ ηεο ηζηνξίαο. Ζ πνηθηιία ησλ ηεθκεξίσλ θαη
ν πινχηνο ησλ καξηπξηψλ πνπ δηαζψδνπλ μεηπιίγνπλ ην λήκα ηεο λεφηεξεο ειιεληθήο ηζηνξίαο απφ
ηελ επνρή ηνπ λενειιεληθνχ δηαθσηηζκνχ έσο ηελ θαηαζηξνθή ηεο κχξλεο.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Τιηθφ πξνεηνηκαζίαο: «Σα Νεφηεξα ρξφληα ζηελ Διιάδα»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο γηα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα
Κεληξηθφ θηήξην (Βαζηιίζζεο νθίαο θαη Κνπκπάξε, Αζήλα)
Κάζε Σεηάξηε θαη Πέκπηε, 11.15 – 13.00.
€15/ ζρνιηθή νκάδα σο ζπκκεηνρή ζηα έμνδα αλαηχπσζεο ηνπ εληχπνπ
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Μνπζείν Μπελάθε
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Νενειιεληθή Εσγξαθηθή :"Πνύληα, πηλέιν, κνιύβη, ραξηί
(θ.ά.)".
Θεκαηνινγία: Σέρλε, Διιεληθή δσγξαθηθή
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄ - η΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=30201
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σν Μνπζείν Μπελάθε ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο κεγάιεο εθείλεο δσξεέο
πνπ αχμεζαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ θξάηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη ηνλ παιαηφηεξν
κνπζεηαθφ νξγαληζκφ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα σο Ίδξπκα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Με ηηο εθηεηακέλεο
ελφηεηεο ησλ εθζεκάησλ ηνπ, πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ πνιηηηζκηθνχο ηνκείο, αιιά θαη
ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ, πνπ εμππεξεηεί πεξηζζφηεξεο απφ κία θνηλσληθέο αλάγθεο, ην Μνπζείν
Μπελάθε, πξνζθέξεη έλα κνλαδηθφ ίζσο ππφδεηγκα ζχλζεηεο δνκήο κέζα ζην επξχηεξν πιέγκα ησλ
κνπζεηαθψλ ηδξπκάησλ ηεο Διιάδαο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Μηα πξψηε γλσξηκία κε ηελ "θνπδίλα" ησλ
εηθαζηηθψλ ηερλψλ θαη ηελ αιθαβήηα ηεο γιψζζαο ησλ εηθφλσλ, ελψ μεηπιίγνπκε ην λήκα ηνπ πξψηνπ
αηψλα δσήο ηεο Νενειιεληθήο Εσγξαθηθήο κέζα απφ ραξαθηεξηζηηθά έξγα ηνπ Μνπζείνπ.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Τιηθφ πξνεηνηκαζίαο: "Νενειιεληθή Εσγξαθηθή. Απφ ην 19ν αηψλα ζηνλ
20φ."
Άιιεο Πιεξνθνξίεο γηα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα
Κεληξηθφ θηήξην (Βαζηιίζζεο νθίαο θαη Κνπκπάξε, Αζήλα)
Κάζε Γεπηέξα, 11.15 – 13.00.
Διεχζεξε ζπκκεηνρή

176

Μνπζείν Μπελάθε
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: "Γύξσ από κηα δσγξαθηά". Νενειιεληθή Εσγξαθηθή
Θεκαηνινγία: Σέρλε, Διιεληθή δσγξαθηθή
Φάζκα Ζιηθηώλ: Α΄ - Γ΄ Γπκλαζίνπ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=30201
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σν Μνπζείν Μπελάθε ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο κεγάιεο εθείλεο δσξεέο
πνπ αχμεζαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ θξάηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη ηνλ παιαηφηεξν
κνπζεηαθφ νξγαληζκφ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα σο Ίδξπκα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Με ηηο εθηεηακέλεο
ελφηεηεο ησλ εθζεκάησλ ηνπ, πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ πνιηηηζκηθνχο ηνκείο, αιιά θαη
ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ, πνπ εμππεξεηεί πεξηζζφηεξεο απφ κία θνηλσληθέο αλάγθεο, ην Μνπζείν
Μπελάθε, πξνζθέξεη έλα κνλαδηθφ ίζσο ππφδεηγκα ζχλζεηεο δνκήο κέζα ζην επξχηεξν πιέγκα ησλ
κνπζεηαθψλ ηδξπκάησλ ηεο Διιάδαο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Αθνινπζψληαο ηελ πνξεία ηνπ πξψηνπ αηψλα
δσήο ηεο Νενειιεληθήο Εσγξαθηθήο κέζα απφ ραξαθηεξηζηηθά έξγα ηνπ Μνπζείνπ, καζαίλνπκε λα
ππνβάιινπκε έλα έξγν ηέρλεο-κνπζεηαθφ αληηθείκελν ζε ζπζηεκαηηθή "αλάθξηζε", πνπ ζα ην θσηίζεη
ζθαηξηθά θαη ζα απνθαιχςεη ηνπο, πάληα αλεμάληιεηνπο, ζεζαπξνχο πνπ θξχβεη. Έλα εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο γηα …φια ηα γνχζηα.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Τιηθφ πξνεηνηκαζίαο: "Νενειιεληθή Εσγξαθηθή. Απφ ην 19ν αηψλα ζηνλ
20φ."
Άιιεο Πιεξνθνξίεο γηα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα
Κεληξηθφ θηήξην (Βαζηιίζζεο νθίαο θαη Κνπκπάξε, Αζήλα)
Κάζε Γεπηέξα, 11.15 – 13.00.
Διεχζεξε ζπκκεηνρή
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Μνπζείν Μπελάθε
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Μνπζείν Ηζιακηθήο ηέρλεο : Ηζιακηθή ηέρλε
Θεκαηνινγία: Σέρλε
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Α΄ - Β΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=30201
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σν Μνπζείν Μπελάθε ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο κεγάιεο εθείλεο δσξεέο
πνπ αχμεζαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ θξάηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη ηνλ παιαηφηεξν
κνπζεηαθφ νξγαληζκφ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα σο Ίδξπκα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Με ηηο εθηεηακέλεο
ελφηεηεο ησλ εθζεκάησλ ηνπ, πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ πνιηηηζκηθνχο ηνκείο, αιιά θαη
ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ, πνπ εμππεξεηεί πεξηζζφηεξεο απφ κία θνηλσληθέο αλάγθεο, ην Μνπζείν
Μπελάθε, πξνζθέξεη έλα κνλαδηθφ ίζσο ππφδεηγκα ζχλζεηεο δνκήο κέζα ζην επξχηεξν πιέγκα ησλ
κνπζεηαθψλ ηδξπκάησλ ηεο Διιάδαο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Μία πξψηε γλσξηκία κε ηε ζπιινγή ηνπ
Μνπζείνπ Ηζιακηθήο Σέρλεο. Οη κηθξνί επηζθέπηεο αλαθαιχπηνπλ ραξαθηεξηζηηθά αληηθείκελα ηνπ
κνπζείνπ κέζα απφ ηελ αθήγεζε ελφο παξακπζηνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη θαξηέιεο κε
θσηνγξαθίεο εθζεκάησλ θαζψο θαη θαηαζθεπέο. Αθνινπζεί εηθαζηηθφ εξγαζηήξη.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Τιηθφ πξνεηνηκαζίαο: "Ο παξαδεηζέληνο θφζκνο ηνπ ηζιακηθνχ
πνιηηηζκνχ"
Άιιεο Πιεξνθνξίεο γηα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα
Κηεξηαθφ ζπγθξφηεκα Κεξακεηθνχ (Αγίσλ Αζσκάησλ 22 θαη Γηπχινπ 12)
Κάζε Σξίηε, Σεηάξηε, Πέκπηε, Παξαζθεπή, 09.30- 11.00
Διεχζεξε ζπκκεηνρή
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Μνπζείν Μπελάθε
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Ηζιακηθή ηέρλε
Θεκαηνινγία: Σέρλε
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄ - η΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=30201
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σν Μνπζείν Μπελάθε ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο κεγάιεο εθείλεο δσξεέο
πνπ αχμεζαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ θξάηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη ηνλ παιαηφηεξν
κνπζεηαθφ νξγαληζκφ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα σο Ίδξπκα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Με ηηο εθηεηακέλεο
ελφηεηεο ησλ εθζεκάησλ ηνπ, πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ πνιηηηζκηθνχο ηνκείο, αιιά θαη
ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ, πνπ εμππεξεηεί πεξηζζφηεξεο απφ κία θνηλσληθέο αλάγθεο, ην Μνπζείν
Μπελάθε, πξνζθέξεη έλα κνλαδηθφ ίζσο ππφδεηγκα ζχλζεηεο δνκήο κέζα ζην επξχηεξν πιέγκα ησλ
κνπζεηαθψλ ηδξπκάησλ ηεο Διιάδαο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: ην πξψην κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη
πεξηήγεζε ζηνπο ρψξνπο ηνπ κνπζείνπ, πνπ πεξηιακβάλεη παξνπζίαζε εθζεκάησλ ηεο ηζιακηθήο
ζπιινγήο, παξαηήξεζε θαη ζπδήηεζε. Δπίζεο, αλαθνξά ζε ζέκαηα ζπληήξεζεο θαη εκπινπηηζκνχ ηεο
ζπιινγήο. ην ηέινο, νη καζεηέο πξνηξέπνληαη λα θηλεζνχλ ειεχζεξα, ζπκπιεξψλνληαο εθπαηδεπηηθφ
έληππν.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Τιηθφ πξνεηνηκαζίαο: "Ο παξαδεηζέληνο θφζκνο ηνπ ηζιακηθνχ
πνιηηηζκνχ" (pdf)
Άιιεο Πιεξνθνξίεο γηα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα
Κηεξηαθφ ζπγθξφηεκα Κεξακεηθνχ (Αγίσλ Αζσκάησλ 22 θαη Γηπχινπ 12)
Κάζε Σξίηε, Σεηάξηε, Πέκπηε, Παξαζθεπή, 09.30- 11.00
€15/ ζρνιηθή νκάδα σο ζπκκεηνρή ζηα έμνδα αλαηχπσζεο ηνπ εληχπνπ
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Μνπζείν Μπελάθε
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Ηζιακηθή ηέρλε
Θεκαηνινγία: Tέρλε, ηζιακηθή ζξεζθεία, πνιηηηζκηθή ηζηνξία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Α΄ - Γ΄ Γπκλαζίνπ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=30201
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σν Μνπζείν Μπελάθε ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο κεγάιεο εθείλεο δσξεέο
πνπ αχμεζαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ θξάηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη ηνλ παιαηφηεξν
κνπζεηαθφ νξγαληζκφ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα σο Ίδξπκα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Με ηηο εθηεηακέλεο
ελφηεηεο ησλ εθζεκάησλ ηνπ, πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ πνιηηηζκηθνχο ηνκείο, αιιά θαη
ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ, πνπ εμππεξεηεί πεξηζζφηεξεο απφ κία θνηλσληθέο αλάγθεο, ην Μνπζείν
Μπελάθε, πξνζθέξεη έλα κνλαδηθφ ίζσο ππφδεηγκα ζχλζεηεο δνκήο κέζα ζην επξχηεξν πιέγκα ησλ
κνπζεηαθψλ ηδξπκάησλ ηεο Διιάδαο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Γλσξηκία κε ηνλ ηζιακηθφ πνιηηηζκφ κέζα απφ
ηελ παξνπζίαζε ηεο ζπιινγήο ηνπ Μνπζείνπ Ηζιακηθήο Σέρλεο. Ζ πεξηήγεζε ζηνπο ρψξνπο ηνπ
κνπζείνπ πνπ δηαξζξψλνληαη ρξνλνινγηθά, γίλεηαη αθνξκή γηα αλαθάιπςε ησλ βαζηθψλ πηπρψλ ηεο
ηζιακηθήο ηέρλεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Σα εθζέκαηα αιιά θαη ην ηκήκα ηνπ αξραίνπ ηείρνπο ηεο
Αζήλαο ζην ππφγεην δίλνπλ ηελ επθαηξία λα ζπδεηεζνχλ ην ζέκα ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο πξνζηαζίαο
ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. ηνλ ηειεπηαίν φξνθν, νη καζεηέο κπνξνχλ λα θηλεζνχλ ειεχζεξα,
ζπκπιεξψλνληαο εθπαηδεπηηθφ έληππν.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Τιηθφ πξνεηνηκαζίαο:
"Ο παξαδεηζέληνο θφζκνο ηνπ ηζιακηθνχ πνιηηηζκνχ"
Άιιεο Πιεξνθνξίεο γηα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα
Κηεξηαθφ ζπγθξφηεκα Κεξακεηθνχ (Αγίσλ Αζσκάησλ 22 θαη Γηπχινπ 12)
Κάζε Σξίηε, Σεηάξηε, Πέκπηε, Παξαζθεπή, 09.30- 11.00
€15/ ζρνιηθή νκάδα σο ζπκκεηνρή ζηα έμνδα αλαηχπσζεο ηνπ εληχπνπ
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Μνπζείν Μπελάθε
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Δξγαζηήξη Γηάλλε Παππά: ην εξγαζηήξη ηνπ Γηάλλε
Παππά
Θεκαηνινγία: Σέρλε (γιππηηθή)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=30201
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σν Μνπζείν Μπελάθε ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο κεγάιεο εθείλεο δσξεέο
πνπ αχμεζαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ θξάηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη ηνλ παιαηφηεξν
κνπζεηαθφ νξγαληζκφ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα σο Ίδξπκα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Με ηηο εθηεηακέλεο
ελφηεηεο ησλ εθζεκάησλ ηνπ, πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ πνιηηηζκηθνχο ηνκείο, αιιά θαη
ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ, πνπ εμππεξεηεί πεξηζζφηεξεο απφ κία θνηλσληθέο αλάγθεο, ην Μνπζείν
Μπελάθε, πξνζθέξεη έλα κνλαδηθφ ίζσο ππφδεηγκα ζχλζεηεο δνκήο κέζα ζην επξχηεξν πιέγκα ησλ
κνπζεηαθψλ ηδξπκάησλ ηεο Διιάδαο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Οη κηθξνί θηιφηερλνη γλσξίδνπλ ην γιχπηε
Γηάλλε Παππά, ηα κπζηηθά ηεο ηέρλεο ηνπ θαη ηε γιππηηθή γεληθά κέζα απφ κία πεξηήγεζε ζην
εξγαζηήξη-κνπζείν θαη ζηνλ θήπν, παηρλίδηα θαη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Τιηθφ πξνεηνηκαζίαο: «ηνλ θήπν κε η΄ αγάικαηα», «Ζ ηέρλε ηνπ Γηάλλε
Παππά»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο γηα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα
Σν εξγαζηήξη ηνπ Γηάλλε Παππά (νδφ Αλαθξένληνο 38 , Εσγξάθνπ)
Κάζε Σξίηε, 10.30- 12.00 Διεχζεξε ζπκκεηνρή
Κξαηήζεηο ζηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα πξαγκαηνπνηνχληαη δχν θνξέο ην ρξφλν:
15 επηέκβξε γηα ην δηάζηεκα 15 Οθηψβξε - 31 Γελάξε/15 Γελάξε γηα ην δηάζηεκα 1 Φιεβάξε – 31
Μαΐνπ
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Ηζηνξηθό Αξρείν Δζληθήο Σξάπεδαο ηεε Διιάδνο
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: «Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ ραξηνλνκίζκαηνο. Μηα δηαδξνκή,
1822-2002»
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία (Νφκηζκα)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://ha.nbg.gr/ekpaid_progr.html
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σε δεθαεηία ηνπ 1920 ε Σξάπεδα θαηαζθεπάδεη έλα θηήξην εηδηθά
πξννξηζκέλν γηα αξρεία, ην πξψην θαη κφλν κέρξη ζήκεξα ηέηνην θηήξην ζηε ρψξα καο, φπνπ
ηνπνζεηνχληαη ηα ππεξεζηαθά αξρεία ηεο Σξάπεδαο. Ο εηθνζηφο πξψηνο αηψλαο βξίζθεη ην Ηζηνξηθφ
Αξρείν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζε πνξεία γεληθήο αλαβάζκηζεο. Απνθαζίζζεθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε
ε κεηεγθαηάζηαζή ηνπ ζε κφληκε έδξα, ζην θηήξην ηεο νδνχ 3εο επηεκβξίνπ, ην νπνίν είλαη ην πξψην
θηήξην πνπ θαηαζθεπάζζεθε ζηελ Διιάδα γηα λα ζηεγάζεη αξρεία. Ζ θαηαζθεπή ηνπ νινθιεξψζεθε
ην 1926 θαη κέρξη ην 2000 ζηέγαδε ην Γεληθφ Αξρείν ηεο Σξάπεδαο. Απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2000 έσο
ηνλ επηέκβξην ηνπ 2001 έγηλαλ ζην θηήξην απηφ αλαπιάζεηο, ζηεξεψζεηο θαη εγθαηάζηαζε λέσλ
ππνδνκψλ, ψζηε λα απνηειεί ζήκεξα έλα απφ ηα πιένλ ζχγρξνλα θηήξηα αξρείσλ.
ηόρνη ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΗΑ/ΔΣΔ:
Ζ επαθή ησλ παηδηψλ κε αξρεηαθφ πιηθφ ηζηνξηθήο ζεκαζίαο θαη γλσξηκία κε ηηο κεζφδνπο
επεμεξγαζίαο ηνπ.
Ζ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο σο πξνο ηε ρξεζηκφηεηα ηεο αξρεηνλνκηθήο επεμεξγαζίαο θαη ηεο
ειεθηξνληθήο θαηαινγνγξάθεζεο αιιά θαη ηνπο πνιιαπινχο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ησλ δηαθφξσλ
ζπιινγψλ.
Ζ απνθαηάζηαζε ηεο δπλακηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ παηδηνχ κε ην ηζηνξηθφ-θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηεο
ρψξαο ηνπ, κε ηαπηφρξνλε γλψζε θαη θαηαλφεζε ηεο ακθίδξνκεο ζρέζεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο
ηζηνξίαο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Αξρηθά νη καζεηέο ζπγθεληξψλνληαη ζηελ
αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ φπνπ γίλεηαη παξνπζίαζε, πάληα κε ηε κνξθή εξσηαπνθξίζεσλ θαη κε
παξάιιειε πξνβνιή εηθφλσλ, ηεο ηζηνξίαο ηνπ ρξήκαηνο (απφ ηνλ αληηπξαγκαηηζκφ ζην λφκηζκα θαη
απφ ην ηπηάκελν ρξήκα ησλ Κηλέδσλ ηνπ 10νπ αη. κ.Υ. ζηα ζχγρξνλα ραξηνλνκίζκαηα). Γίλνληαη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ραξηνλνκίζκαηνο, παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθνί ζηαζκνί
ζηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ ραξηνλνκίζκαηνο θαη γίλνληαη αλαθνξέο ζηα ζέκαηα πνπ επηιέρζεθαλ λα
απεηθνλίδνληαη επάλσ ηνπο.
Αθνινπζεί πεξηήγεζε ζην ρψξν ηεο έθζεζεο κε επηιεγκέλεο δηαδξνκέο θαη ζπγθεθξηκέλνπο ζηαζκνχο,
φπνπ επεμεγνχληαη ζπγθεθξηκέλα εθζέκαηα κε βάζε θάπνηεο ζεκαηηθέο, αλάινγα κε ην καζεζηαθφ
επίπεδν. Δπηδίσμή καο είλαη λα απνδεζκεπηεί ν ραξαθηήξαο ηεο ζρνιηθήο επίζθεςεο απφ ην κνληέιν
ηεο μελάγεζεο θαη λα γίλεη πξνζηηφο ζηνπο καζεηέο ν κνπζεηαθφο ρψξνο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο μελάγεζεο νη καζεηέο θαινχληαη κέζα απφ πξνζαξκνζκέλα
ζηελ ειηθία ηνπο εξσηεκαηνιφγηα λα εμεξεπλήζνπλ ηελ έθζεζε. Ο ζηφρνο είλαη λα παξαηεξήζνπλ ηα
εθζέκαηα, λα εζηηάζνπλ πεξηζζφηεξν ζε θάηη πνπ ηνπο ελδηαθέξεη. Καινχληαη λα απαληήζνπλ ζε
ζπλδπαζηηθέο εξσηήζεηο πνπ απαηηνχλ ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο θαη ηελ άζθεζε ηεο παξαηεξεηηθφηεηάο
ηνπο, λα ιχζνπλ έλα θξππηφιεμν (αθνξά ιέμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε κπζνινγηθά θαη ηζηνξηθά
πξφζσπα ή πεξηνρέο πνπ απεηθνλίδνληαη ζε ραξηνλνκίζκαηα ηεο Καηνρήο), κηα αθξνζηηρίδα κε ιέμεηο
πνπ θξχβνληαη ζηα ραξηνλνκίζκαηα, ελψ γηα ηα κηθξφηεξα παηδηά παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο
«θαηαζθεπήο» ελφο ραξηνλνκίζκαηνο.
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Άιιεο Πιεξνθνξίεο γηα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα Ζ ζπκκεηνρή είλαη δσξεάλ
Απαξαίηεηε ε ζπλελλφεζε ζηα ηειέθσλα:
210.88.07.799 θαη 210.88.07.804 (ππεχζπλε: θ. Μ. Λεκπέζε).
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Ηζηνξηθό Αξρείν Δζληθήο Σξάπεδαο ηεε Διιάδνο
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: «Αξρεία. Πεγέο γλώζεο, πεγέο κλήκεο»
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία , Αξρεία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://ha.nbg.gr/ekpaid_progr.html
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σε δεθαεηία ηνπ 1920 ε Σξάπεδα θαηαζθεπάδεη έλα θηήξην εηδηθά
πξννξηζκέλν γηα αξρεία, ην πξψην θαη κφλν κέρξη ζήκεξα ηέηνην θηήξην ζηε ρψξα καο, φπνπ
ηνπνζεηνχληαη ηα ππεξεζηαθά αξρεία ηεο Σξάπεδαο. Ο εηθνζηφο πξψηνο αηψλαο βξίζθεη ην Ηζηνξηθφ
Αξρείν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζε πνξεία γεληθήο αλαβάζκηζεο. Απνθαζίζζεθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε
ε κεηεγθαηάζηαζή ηνπ ζε κφληκε έδξα, ζην θηήξην ηεο νδνχ 3εο επηεκβξίνπ, ην νπνίν είλαη ην πξψην
θηήξην πνπ θαηαζθεπάζζεθε ζηελ Διιάδα γηα λα ζηεγάζεη αξρεία. Ζ θαηαζθεπή ηνπ νινθιεξψζεθε
ην 1926 θαη κέρξη ην 2000 ζηέγαδε ην Γεληθφ Αξρείν ηεο Σξάπεδαο. Απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2000 έσο
ηνλ επηέκβξην ηνπ 2001 έγηλαλ ζην θηήξην απηφ αλαπιάζεηο, ζηεξεψζεηο θαη εγθαηάζηαζε λέσλ
ππνδνκψλ, ψζηε λα απνηειεί ζήκεξα έλα απφ ηα πιένλ ζχγρξνλα θηήξηα αξρείσλ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Ζ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο
ησλ αξρείσλ κέζα ζηελ θνηλσλία, αιιά θαη πην εηδηθά ε γέλεζε, ν ραξαθηήξαο, ε εμέιημε θαη ην εηδηθφ
βάξνο πνπ πξνζέιαβαλ ηα αξρεία ζηνπο επάιιεινπο θνηλσληθνχο ζρεκαηηζκνχο πνπ αλαπηχρζεθαλ
ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν είλαη ην αληηθείκελν ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο εηδηθήο
έθδνζεο πνπ επεμεξγάζηεθαλ ην Ηζηνξηθφ Αξρείν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη ε Γηεχζπλζε Μνπζείσλ,
Δθζέζεσλ θαη Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε
αξραηνιφγνπο, ηζηνξηθνχο θαη ηζηνξηθνχο ηεο ηέρλεο
Με αθνξκή ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, ην ΗΑ/ΔΣΔ εμέδσζε επίζεο ην θφκηθ Υακέλνο ζην Αξρείν.
Πξφγξακκα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην ΗΑ/ΔΣΔ
Ζ έλλνηα ηνπ Αξρείνπ, ε ζεκαζία θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ηε ζχγρξνλε επνρή
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Αξρεία, πεγέο γλψζεο, πεγέο κλήκεο (21 έηλππα ζε κνξθή pdf)
(http://ha.nbg.gr/editions/editions11/2.html),
Καλέιινο Μπίζηζηθαο, Μαξία Λεκπέζε, Υακέλνο ζην αξρείν, ΗΑΔΣΔ
Άιιεο Πιεξνθνξίεο γηα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα
Ζ ζπκκεηνρή είλαη δσξεάλ
Απαξαίηεηε ε ζπλελλφεζε ζηα ηειέθσλα:
210.88.07.799 θαη 210.88.07.804 (ππεχζπλε: θ. Μ. Λεκπέζε).

184

Ηζηνξηθό Αξρείν Δζληθήο Σξάπεδαο ηεε Διιάδνο
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: Σν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηνπ ρνιηθνύ Δπαγγεικαηηθνύ
Πξνζαλαηνιηζκνύ
Θεκαηνινγία: Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://ha.nbg.gr/ekpaid_progr.html
ύληνκε πεξηγξαθή κνπζείνπ: Σε δεθαεηία ηνπ 1920 ε Σξάπεδα θαηαζθεπάδεη έλα θηήξην εηδηθά
πξννξηζκέλν γηα αξρεία, ην πξψην θαη κφλν κέρξη ζήκεξα ηέηνην θηήξην ζηε ρψξα καο, φπνπ
ηνπνζεηνχληαη ηα ππεξεζηαθά αξρεία ηεο Σξάπεδαο. Ο εηθνζηφο πξψηνο αηψλαο βξίζθεη ην Ηζηνξηθφ
Αξρείν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζε πνξεία γεληθήο αλαβάζκηζεο. Απνθαζίζζεθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε
ε κεηεγθαηάζηαζή ηνπ ζε κφληκε έδξα, ζην θηήξην ηεο νδνχ 3εο επηεκβξίνπ, ην νπνίν είλαη ην πξψην
θηήξην πνπ θαηαζθεπάζζεθε ζηελ Διιάδα γηα λα ζηεγάζεη αξρεία. Ζ θαηαζθεπή ηνπ νινθιεξψζεθε
ην 1926 θαη κέρξη ην 2000 ζηέγαδε ην Γεληθφ Αξρείν ηεο Σξάπεδαο. Απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2000 έσο
ηνλ επηέκβξην ηνπ 2001 έγηλαλ ζην θηήξην απηφ αλαπιάζεηο, ζηεξεψζεηο θαη εγθαηάζηαζε λέσλ
ππνδνκψλ, ψζηε λα απνηειεί ζήκεξα έλα απφ ηα πιένλ ζχγρξνλα θηήξηα αξρείσλ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ρνιηθνχ
Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ αθνξά ηελ παξνπζίαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ πνπ
αζθνχληαη ζην Αξρείν (αξρεηνλφκνπ, βηβιηνζεθνλφκνπ, θσηνγξάθνπ, ζπληεξεηή, δηνηθεηηθνχ
ππαιιήινπ, δηνξζσηή θαη επηκειεηή θεηκέλσλ) αιιά θαη γεληθφηεξα ζηελ Σξάπεδα.
Πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηελ παξνπζίαζε κε power point ησλ πνηθίισλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα
επαγγέικαηα, δσληαλέο ζπλεληεχμεηο ησλ κφληκσλ ππαιιήισλ θαη ησλ θνηηεηψλ ΑΔΗ θαη ζπνπδαζηψλ
ΑΣΔΗ πνπ θάλνπλ ηελ ηξίκελε ή εμάκελε πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ζην ΗΑ/ΔΣΔ, απφ ηνπο καζεηέο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο γηα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα
Ζ ζπκκεηνρή είλαη δσξεάλ
Απαξαίηεηε ε ζπλελλφεζε ζηα ηειέθσλα:
210.88.07.799 θαη 210.88.07.804 (ππεχζπλε: θ. Μ. Λεκπέζε).
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Πνιηηηζηηθό Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηώο
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα 2011-2012
Θεκαηνινγία: (αλάινγα κε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα)
Φάζκα Ζιηθηώλ: (αλάινγα κε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα)
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.piop.gr/eCportal.asp?id=162&nt=18&Lang=1
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα (2011-2012)
Μνπζεία ηνπ Γηθηχνπ Μνπζείσλ ΠΗΟΠ πνπ πινπνηνχλ ηα Eθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ
Πνιηηηζηηθνχ Ηδξχκαηνο Οκίινπ Πεηξαηψο
1.MΟΤΔΗΟ ΜΔΣΑΞΖ - ΟΤΦΛΗ Σίηινο: "Διάηε λα πθάλνπκε"
2.ΜΟΤΔΗΟ ΠΛΗΝΘΟΚΔΡΑΜΟΠΟΗΗΑ Ν& ΣΑΛΑΠΑΣΑ - ΒΟΛΟ Σίηινο: "Υηίδνληαο
ηνχβια θαη θεξακίδηα"
3.ΜΟΤΔΗΟ ΠΛΗΝΘΟΚΔΡΑΜΟΠΟΗΗΑ Ν& ΣΑΛΑΠΑΣΑ - ΒΟΛΟ
Σίηινο: "Σα 3 γνπξνπλάθηα...πάλε κνπζείν!" ΜΟΤΔΗΟ ΔΛΗΑ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΛΑΓΗΟΤ –
4.ΠΑΡΣΖ Σίηινο: "Μηα κέξα ζην ειιεληζηηθφ ειαηνηξηβείν!"
5.ΜΟΤΔΗΟ ΜΑΡΜΑΡΟΣΔΥΝΗΑ - ΣΖΝΟ Σίηινο: "Έλα θακάξη απ΄ην ληακάξη!"
ύληνκε Πεξηγξαθή ηνπ Γηθηύνπ Μνπζείσλ Πνιηηηζηηθνχ Ηδξχκαηνο Οκίινπ Πεηξαηψο
Σν Πνιηηηζηηθό Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηώο νξγαλψλεη θαη δηαρεηξίδεηαη έλα δίθηπν ζεκαηηθψλ
κνπζείσλ πνπ κειεηά, δηαζψδεη θαη πξνβάιιεη ηελ ειιεληθή θιεξνλνκηά θαη ηελ πνιηηηζηηθή
ηαπηφηεηα ηνπ ηφπνπ καο. Σα κνπζεία απηά απνηεινχλ πξφηππα γηα ηε κέζνδν δεκηνπξγίαο κνπζείσλ
θαη γηα ηνλ ηξφπν ηεο κνπζεηνγξαθηθήο εθθνξάο ηνπο θαη πξνβάιινπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ εηδηθφ
ραξαθηήξα
ηεο
παξαγσγήο
ηεο
πεξηνρήο
πνπ
βξίζθνληαη.
(Πεξηζζφηεξα:
http://www.piop.gr/eCportal.asp?id=335&nt=18&Lang=1)
Σν Πνιηηηζηηθό Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηώο πινπνηεί δξάζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ πνιηηηζκφ πνπ
εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηνπ Οκίινπ Πεηξαηψο. Δίλαη θνηλσθειέο
ίδξπκα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη δηνηθείηαη απφ επηακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
(Πεξηζζφηεξα: http://www.piop.gr/eCportal.asp?id=321&nt=18&Lang=1)

Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Δηδηθνί Δθπαηδεπηηθνί Φάθεινη απνζηέιινληαη δσξεάλ ζηα ζρνιεία πνπ
έρνπλ πξνγξακκαηίζεη λα επηζθεθζνχλ ηα κνπζεία ηνπ Γηθηχνπ.
πγθεθξηκέλα ε εθδνηηθή εηξά ηεο Τπεξεζίαο Δθδφζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο ππνζηεξίδεη κε έληππν θαη
ειεθηξνληθφ πιηθφ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ δηνξγαλψλνληαη ζε φια ηα κνπζεία ηνπ Γηθηχνπ
Μνπζείσλ.
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Μνπζείν: «Atelier πύξνπ Βαζηιείνπ»
Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Μνπζείνπ Atelier πύξνπ Βαζηιείνπ»
Θεκαηνινγία: Σέρλεο (Βι. αλά εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
www.spyrosvassiliou.org
http://www.spyrosvassiliou.org/index.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ «Atelier πύξνπ Βαζηιείνπ»
To Αηειηέ ππξνχ Βαζηιείνπ ίλαη έλα δσληαλφ κνπζεηαθφ εηθαζηηθφ εξγαζηήξη, θηινδνμεί λα
πξνζδψζεη δπλακηθή ζηελ πνιηηηζηηθή παξαθαηαζήθε ηνπ Μπάξκπα πχξνπ, θαζηζηψληαο ηελ
πξνζβάζηκε ζηελ ηζηνξηθή έξεπλα θαη ζην γεληθφηεξν θηιφηερλν ελδηαθέξνλ θαη ππνδεηθλχνληαο ηελ
σο έλαπζκα πξνβνιήο ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο.
ηελ θαηεχζπλζε απηή, ην Αηειηέ ζπληεξεί, θαηαγξάθεη θαη ςεθηνπνηεί ην δηαζέζηκν αξρεηαθφ πιηθφ.
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα (2011-12)
1. Γηα παηδηά Νεπηαγσγείνπ θαη καζεηέο Α΄– Β΄ Γεκνηηθνχ: «ην δσγξαθφζπηην ηνπ κπάξκπα-πχξνπ
αλαθαιχπηνπκε…» 2. Γηα καζεηέο Γ΄– Δ΄ Γεκνηηθνχ: «ην δσγξαθφζπηην ηνπ κπάξκπα-πχξνπ
αλαθαιχπηνπκε…» 3.Γηα καζεηέο η΄ Γεκνηηθνχ θαη Α΄- Γ΄ Γπκλαζίνπ: «Ζ αγαπεκέλε Αζήλα
ηνπ κπαξκπα-πχξνπ»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο
Γηάξθεηα εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο: 1 ψξα θαη 30 ιεπηά
Κφζηνο ζπκκεηνρήο/καζεηή: 6 επξψ
Γνπέκπζηεξ 5α Αζήλα 11742
Δπηθνηλσλία-Κξαηήζεηο: Σει. 210 9231502 Fax. 210 9220193 e-mail:
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
πχξνο Βαζηιείνπ-Ηζηνξεκέλα ρεηξφγξαθα 1941-1945
Μνπζείν Μπελάθε-Ο πχξνο Βαζηιείνπ θαη ην ζέαηξν, επηκέιεηα: Ίιηα Λαθίδνπ, Μαξία αξξή,
Μνπζείν Μπελάθε, 2011
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Μνπζείν: «Atelier πύξνπ Βαζηιείνπ»
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: «ην δσγξαθόζπηην ηνπ κπάξκπα-πύξνπ
αλαθαιύπηνπκε…» 3ε-5ε Γεκνηηθνύ
Θεκαηνινγία: Σέρλεο - ην έξγν ηνπ πχξνπ Βαζηιείνπ
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
atelier@spyrosvassiliou.org
http://www.spyrosvassiliou.org/downloads/10_education.pdf
http://www.spyrosvassiliou.org/index.html)
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ «Atelier πύξνπ Βαζηιείνπ»: To Αηειηέ ππξνχ Βαζηιείνπ είλαη
έλα δσληαλφ κνπζεηαθφ εηθαζηηθφ εξγαζηήξη, θηινδνμεί λα πξνζδψζεη δπλακηθή ζηελ πνιηηηζηηθή
παξαθαηαζήθε ηνπ Μπάξκπα πχξνπ, θαζηζηψληαο ηελ πξνζβάζηκε ζηελ ηζηνξηθή έξεπλα θαη ζην
γεληθφηεξν θηιφηερλν ελδηαθέξνλ θαη ππνδεηθλχνληαο ηελ σο έλαπζκα πξνβνιήο ηεο ζχγρξνλεο
ειιεληθήο εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο.
ηελ θαηεχζπλζε απηή, ην Αηειηέ ζπληεξεί, θαηαγξάθεη θαη ςεθηνπνηεί ην δηαζέζηκν αξρεηαθφ πιηθφ.
ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
Σν πξφγξακκα ζηεξίδεηαη ζηε δηαδξαζηηθή κάζεζε. Σν πεξηερφκελν ζπλδέεηαη κε ζεκαηηθέο ελφηεηεο
πνπ πεξηιακβάλεη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ησλ Δηθαζηηθψλ γηα ηηο ηάμεηο Γ΄- Δ΄Γεκνηηθνχ.
Δπίζεο, κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί, ζην πιαίζην ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο, κε ηε δηδαθηηθή χιε ησλ
καζεκάησλ ηεο Γιψζζαο, ηεο Λνγνηερλίαο θαη ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο.
1. Γηα παηδηά Νεπηαγσγείνπ θαη καζεηέο Γ΄– Δ΄ Γεκνηηθνύ: «ην δσγξαθόζπηην ηνπ κπαξκπαπύξνπ αλαθαιύπηνπκε…»: Μία θαληαζηηθή ζπλάληεζε κε ηνλ άλζξσπν-θαιιηηέρλε πχξν
Βαζηιείνπ πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ ηρλειάηεζε ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδξνκήο ηνπ θαη ηελ εμνηθείσζε ησλ
παηδηψλ κε ηελ εηθαζηηθή ηνπ γιψζζα. Μέζα απφ ηελ εμεξεχλεζε ηνπ θηηξίνπ ηνπ κνπζείνπ, πνπ
ππήξμε ην ζπίηη-εξγαζηήξην ηνπ δσγξάθνπ, ηε θαληαζηηθή «γλσξηκία» κε ηνπο αλζξψπνπο ηνπ
(νηθνγέλεηα δσγξάθνπ), ηελ παξαηήξεζε αγαπεκέλσλ θαζεκεξηλψλ αληηθεηκέλσλ, δσγξαθηθψλ έξγσλ
ηνπ Βαζηιείνπ θαη θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ, ηα παηδηά έρνπλ ηελ επθαηξία:
-λα γλσξίζνπλ ηελ θχξηα ζεκαηνγξαθία ηεο ηέρλεο ηνπ π. Βαζηιείνπ θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ
ζπγθξνηνχλ ην εηθαζηηθφ ηνπ ιεμηιφγην,
- λα βηψζνπλ ηελ εθθξαζηηθή ιεηηνπξγία ηεο ηέρλεο θαη ηε κεηάπιαζε ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο ζε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία,
- λα εξκελεχζνπλ ηε ζεκαζία ηεο απεηθφληζεο ζηνηρείσλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζηα έξγα ηνπ
Βαζηιείνπ,
-λα θαληαζηνχλ, λα αιιειεπηδξάζνπλ, λα ςπραγσγεζνχλ, λα εθθξαζηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο
Γηάξθεηα εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο: 1 ψξα θαη 30 ιεπηά Κφζηνο ζπκκεηνρήο/καζεηή: 6 επξψ
Γνπέκπζηεξ 5α Αζήλα 11742Δπηθνηλσλία-Κξαηήζεηο: Σει. 210 9231502 Fax. 210 9220193 e-mail:
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
πχξνο Βαζηιείνπ-Ηζηνξεκέλα ρεηξφγξαθα 1941-1945
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Μνπζείν Μπελάθε-Ο πχξνο Βαζηιείνπ θαη ην ζέαηξν, επηκέιεηα: Ίιηα Λαθίδνπ, Μαξία αξξή,
Μνπζείν Μπελάθε, 2011
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Mνπζείν: «Atelier πύξνπ Βαζηιείνπ»
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: «Ζ αγαπεκέλε Αζήλα ηνπ κπαξκπα-πύξνπ»
Θεκαηνινγία: Σέρλεο - ην έξγν ηνπ πχξνπ Βαζηιείνπ – ππεξξεαιηζκφο- γεληά ηνπ 30 popart
Φάζκα Ζιηθηώλ: η΄ Γεκνηηθνχ, Α΄ - Γ΄ Γπκλαζίνπ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
http://www.spyrosvassiliou.org/index.html
http://www.spyrosvassiliou.org/downloads/10_education.pdf
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ «Atelier πύξνπ Βαζηιείνπ»
To Αηειηέ ππξνχ Βαζηιείνπ ζηεγάδεη είλαη έλα δσληαλφ κνπζεηαθφ εηθαζηηθφ εξγαζηήξη, θηινδνμεί
λα πξνζδψζεη δπλακηθή ζηελ πνιηηηζηηθή παξαθαηαζήθε ηνπ Μπάξκπα πχξνπ, θαζηζηψληαο ηελ
πξνζβάζηκε ζηελ ηζηνξηθή έξεπλα θαη ζην γεληθφηεξν θηιφηερλν ελδηαθέξνλ θαη ππνδεηθλχνληαο ηελ
σο έλαπζκα πξνβνιήο ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο.
ηελ θαηεχζπλζε απηή, ην Αηειηέ ζπληεξεί, θαηαγξάθεη θαη ςεθηνπνηεί ην δηαζέζηκν αξρεηαθφ πιηθφ.
ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σν πεξηερφκελν ηνπ ζπλδέεηαη κε
ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ησλ Δηθαζηηθψλ γηα ηηο
ηάμεηο η΄Γεκνηηθνχ θαη Α΄- Γ΄ Γπκλαζίνπ. Δπίζεο, κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί, ζην πιαίζην ηεο
δηαζεκαηηθφηεηαο, κε ηε δηδαθηηθή χιε ησλ καζεκάησλ ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο
θαη ηεο Ηζηνξίαο (Β΄- Γ΄Γπκλαζίνπ).
Ζ εηθαζηηθή καξηπξία ηνπ πχξνπ Βαζηιείνπ γηα ηε κεηακφξθσζε ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ ηεο Αζήλαο θαη
ηνπ ηξφπνπ δσήο απφ ην 1930 έσο ηελ επνρή ηεο ξαγδαίαο αζηηθνπνίεζεο. Μέζα απφ ηελ παξαηήξεζε
έξγσλ ηνπ π. Βαζηιείνπ, θσηνγξαθηθνχ θαη νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, θαζψο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο
ηνπ θηηξίνπ ηνπ κνπζείνπ, πνπ ππήξμε ην ζπίηη-εξγαζηήξην ηνπ δσγξάθνπ, νη καζεηέο έρνπλ ηελ
επθαηξία:
-λα εθηηκήζνπλ ηε ζεκαληηθή ζέζε πνπ θαηέρεη ε Αζήλα ζηε δσή θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ Βαζηιείνπ,
-λα εμνηθεησζνχλ κε ηα θχξηα ζηνηρεία/ζχκβνια πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ παιηά θαη
ηε λέα κνξθή ηεο πφιεο ζηα έξγα ηνπ,
-λα εξκελεχζνπλ ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ απεηθφληζεο ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο
ζηηο θχξηεο θάζεηο ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδξνκήο ηνπ δσγξάθνπ, ζην πιαίζην θαη ηεο
εμέιημεο ησλ εθθξαζηηθψλ ηνπ θσδίθσλ,
- λα εθηηκήζνπλ ηνλ ηδηφηππν ζπλδπαζκφ ξεαιηζκνχ θαη αθαίξεζεο ζην έξγν ηνπ
Βαζηιείνπ, λα αληρλεχζνπλ επηδξάζεηο απφ ηε Βπδαληηλή Σέρλε θαζψο θαη ζρέζεηο κε
θαιιηηερληθνχο πξνβιεκαηηζκνχο θαη θηλήκαηα ηεο επνρήο ηνπ (Γεληά ηνπ ΄30,
Τπεξξεαιηζκφο, Pop Art
Άιιεο Πιεξνθνξίεο
Γηάξθεηα εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο: 1 ψξα θαη 30 ιεπηά /Κφζηνο ζπκκεηνρήο/καζεηή: 6 επξψ
Γνπέκπζηεξ 5α Αζήλα 11742Δπηθνηλσλία-Κξαηήζεηο: Σει. 210 9231502 Fax. 210 9220193 e-mail:
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
πχξνο Βαζηιείνπ-Ηζηνξεκέλα ρεηξφγξαθα 1941-1945
Μνπζείν Μπελάθε-Ο πχξνο Βαζηιείνπ θαη ην ζέαηξν, επηκέιεηα: Ίιηα Λαθίδνπ, Μαξία αξξή,
Μνπζείν Μπελάθε, 2011
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Μνπζείν: «Atelier πύξνπ Βαζηιείνπ»
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: «ην δσγξαθόζπηην ηνπ κπαξκπα-πύξνπ
αλαθαιύπηνπκε…»
Θεκαηνινγία: Σέρλεο - ην έξγν ηνπ πχξνπ Βαζηιείνπ
Φάζκα Ζιηθηώλ: Α΄, Β΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
www.spyrosvassiliou.org
http://www.spyrosvassiliou.org/downloads/10_education.pdf

ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ «Atelier πύξνπ Βαζηιείνπ»
To Αηειηέ ππξνχ Βαζηιείνπ ζηεγάδεη είλαη έλα δσληαλφ κνπζεηαθφ εηθαζηηθφ εξγαζηήξη, θηινδνμεί
λα πξνζδψζεη δπλακηθή ζηελ πνιηηηζηηθή παξαθαηαζήθε ηνπ Μπάξκπα πχξνπ, θαζηζηψληαο ηελ
πξνζβάζηκε ζηελ ηζηνξηθή έξεπλα θαη ζην γεληθφηεξν θηιφηερλν ελδηαθέξνλ θαη ππνδεηθλχνληαο ηελ
σο έλαπζκα πξνβνιήο ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο.
ηελ θαηεχζπλζε απηή, ην Αηειηέ ζπληεξεί, θαηαγξάθεη θαη ςεθηνπνηεί ην δηαζέζηκν αξρεηαθφ πιηθφ.
ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Μία θαληαζηηθή ζπλάληεζε ησλ παηδηψλ
κε ηνλ άλζξσπν-θαιιηηέρλε πχξν Βαζηιείνπ πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα
ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηελ εηθαζηηθή ηνπ δεκηνπξγία. Μέζα απφ ηελ εμεξεχλεζε ηνπ ρψξνπ ηνπ
κνπζείνπ, πνπ ππήξμε ην ζπίηη-εξγαζηήξην ηνπ δσγξάθνπ, θαη ηε θαληαζηηθή «γλσξηκία» κε ηνπο
αλζξψπνπο ηνπ (νηθνγέλεηα δσγξάθνπ), ηα παηδηά έρνπλ ηελ επθαηξία
1. λα γλσξίζνπλ ηελ θχξηα ζεκαηνγξαθία ηεο ηέρλεο ηνπ π. Βαζηιείνπ,
2. λα βηψζνπλ ηελ εθθξαζηηθή ιεηηνπξγία ηεο ηέρλεο,
3. λα θαληαζηνχλ, λα αιιειεπηδξάζνπλ, λα ςπραγσγεζνχλ, λα εθθξαζηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο
Γηάξθεηα εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο: 1 ψξα θαη 30 ιεπηά
Κφζηνο ζπκκεηνρήο/καζεηή: 6 επξψ
Γνπέκπζηεξ 5α Αζήλα 11742
Δπηθνηλσλία-Κξαηήζεηο: Σει. 210 9231502 Fax. 210 9220193 e-mail:
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
πχξνο Βαζηιείνπ-Ηζηνξεκέλα ρεηξφγξαθα 1941-1945
Μνπζείν Μπελάθε-Ο πχξνο Βαζηιείνπ θαη ην ζέαηξν, επηκέιεηα: Ίιηα Λαθίδνπ, Μαξία αξξή,
Μνπζείν Μπελάθε, 2011
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Αξραηνινγηθό Μνπζείν Γειθώλ
Η΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ Καη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Κιένβηο θαη Βίησλ: νη ήξσεο ηνπ Ηεξνύ
Θεκαηνινγία:: Αξραία ηζηνξία (εμνηθείσζε), γιππηηθή, ηζηνξία ηέρλεο.
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν., Α΄, Β΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3404
ύληνκε Πεξηγξαθή ηνπ Μνπζείνπ: Σν Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Γειθψλ παξνπζηάδεη ηελ ηζηνξία
ηνπ θεκηζκέλνπ δειθηθνχ ηεξνχ θαη ηνπ πην μαθνπζηνχ καληείνπ ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θφζκνπ. Οη
πινχζηεο ζπιινγέο ηνπ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο αξρηηεθηνληθά γιππηά, αγάικαηα θαη έξγα
κηθξνηερλίαο, αθηεξψκαηα ησλ πηζηψλ ζην ηεξφ, ηα νπνία αλαθινχλ ηε ζξεζθεπηηθν-πνιηηηθή θαη
θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζε φιε ηελ ηζηνξηθή ηνπ πνξεία, απφ ηελ ίδξπζε ηνπ απνιιψλεηνπ
ηεκέλνπο ηνλ 8ν αη. π.Υ. έσο ηελ παξαθκή ηνπ ζηα ρξφληα ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο.
ύληνκε Πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο: ην πξφγξακκα πεξηιακβάλεηαη αθήγεζε κχζνπ,
δξακαηνπνίεζε, παηρλίδη, εηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα. Γίλεηαη ρξήζε εηδηθνχ εληχπνπ.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Γαλεηζηηθφο θάθεινο «Σην Ηεξό ηωλ Γειθώλ, πξφγξακκα ΜΔΛΗΝΑ».
Απεπζχλεηαη θπξίσο ζε παηδηά ηεο Γ΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ θαη απνηειείηαη απφ έλα έληππν γηα ηνλ
εθπαηδεπηηθφ θαη έλα έληππν γηα ηνλ καζεηή. Αλαθνξά ζε κχζνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Μαληείν ησλ
Γειθψλ θαη παξνπζίαζε αληηπξνζσπεπηηθψλ παξαδεηγκάησλ ζηηο αίζνπζεο ηνπ Αξραηνινγηθνχ
Μνπζείνπ ησλ Γειθψλ. Σα εθπαηδεπηηθά έληππα ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΜΔΛΗΝΑ» δηαηίζεληαη θαη ζε
κνξθή pdf ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=1297
Έληππν γηα ηα παηδηά
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σν πξφγξακκα παξέρεηαη δσξεάλ
Δπηθνηλσλία: 22650 82313
Γηάξθεηα: 1:30 ψξα. Μέγηζηνο αξ. καζεηψλ: 20
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Γειθνί - Μνπζεία θαη Αξραηνινγηθόο ρώξνο, ΤΠΠΟ/ΣΑΠ
Πεληάδνο Β., Picard O., Γειθνί, αλαδεηώληαο ην ρακέλν ηεξό, Αζήλα 1992
Τν ρακόγειν ηνπ Κνύξνπ, Πξφγξακκα Μειίλα, Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν: Σν πιηθφ γηα καζεηή
θαη εθπαηδεπηηθφ δαλείδεηαη απφ ην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν: Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ηει.
2108217724. Δπίζεο ζε κνξθή pdf ζην www.namuseum.gr/education/edmaterial-kouros-gr.html
ρεηηθφ πξφγξακκα γηα κηθξέο ειηθίεο ζην Δζληθφ αξραηνινγηθφ Μνπζείν: Παίδνπκε αγαικαηάθηα;
Πεξηγξαθή ζην www.namuseum.gr/education
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Αξραηνινγηθό Μνπζείν Γειθώλ
Η΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ Καη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Σν εξγαζηήξην ζπληήξεζεο ηνπ αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ
Γειθώλ αλνίγεη ηηο πόξηεο ηνπ
Θεκαηνινγία: πληήξεζε αξραηνηήησλ, ςεθηδσηφ, ηέρλε
Φάζκα Ζιηθηώλ: :Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3404
ύληνκε Πεξηγξαθή ηνπ Μνπζείνπ: Σν Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Γειθψλ παξνπζηάδεη ηελ ηζηνξία
ηνπ θεκηζκέλνπ δειθηθνχ ηεξνχ θαη ηνπ πην μαθνπζηνχ καληείνπ ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θφζκνπ. Οη
πινχζηεο ζπιινγέο ηνπ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο αξρηηεθηνληθά γιππηά, αγάικαηα θαη έξγα
κηθξνηερλίαο, αθηεξψκαηα ησλ πηζηψλ ζην ηεξφ, ηα νπνία αλαθινχλ ηε ζξεζθεπηηθν-πνιηηηθή θαη
θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζε φιε ηελ ηζηνξηθή ηνπ πνξεία, απφ ηελ ίδξπζε ηνπ απνιιψλεηνπ
ηεκέλνπο ηνλ 8ν αη. π.Υ. έσο ηελ παξαθκή ηνπ ζηα ρξφληα ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο.
ύληνκε Πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο: Δμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηε ζπληήξεζε αξραηνηήησλ
θαη γλσξηκία κε ηελ ηέρλε ηνπ ςεθηδσηνχ, κε αθνξκή αξραία ςεθηδσηά. Πεξηιακβάλεη ζπδήηεζε γηα
ηηο εηδηθφηεηεο ελφο κνπζείνπ, πξνβνιή θαη εηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ζέκα ηελ θαηαζθεπή
αληίγξαθνπ αξραίνπ ςεθηδσηνχ.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Γαλεηζηηθφο θάθεινο «Σην Ηεξό ηωλ Γειθώλ, πξφγξακκα ΜΔΛΗΝΑ».
Απεπζχλεηαη θπξίσο ζε παηδηά ηεο Γ΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ θαη απνηειείηαη απφ έλα έληππν γηα ηνλ
εθπαηδεπηηθφ θαη έλα έληππν γηα ηνλ καζεηή. Αλαθνξά ζε κχζνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Μαληείν ησλ
Γειθψλ θαη παξνπζίαζε αληηπξνζσπεπηηθψλ Σα εθπαηδεπηηθά έληππα ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΜΔΛΗΝΑ»
δηαηίζεληαη θαη ζε κνξθή pdf ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=1297
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σν πξφγξακκα παξέρεηαη δσξεάλ
Γηάξθεηα: 2 ψξεο. Μέγηζηνο αξ. καζεηψλ: 20
Δπηθνηλσλία: 22650 82313

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία: Οδεγφο Μνπζείνπ Γειθψλ
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Αξραηνινγηθό Μνπζείν Γειθώλ
Η΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ Καη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Ο Οηδίπνδαο, ε θίγγα θαη ηα αηλίγκαηα
Θεκαηνινγία: Αξραηνινγία, ηζηνξία, κπζνινγία, αξραία ζξεζθεία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄ θαη Γ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3404

ύληνκε Πεξηγξαθή ηνπ Μνπζείνπ: Σν Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Γειθψλ παξνπζηάδεη ηελ ηζηνξία
ηνπ θεκηζκέλνπ δειθηθνχ ηεξνχ θαη ηνπ πην μαθνπζηνχ καληείνπ ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θφζκνπ. Οη
πινχζηεο ζπιινγέο ηνπ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο αξρηηεθηνληθά γιππηά, αγάικαηα θαη έξγα
κηθξνηερλίαο, αθηεξψκαηα ησλ πηζηψλ ζην ηεξφ, ηα νπνία αλαθινχλ ηε ζξεζθεπηηθν-πνιηηηθή θαη
θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζε φιε ηελ ηζηνξηθή ηνπ πνξεία, απφ ηελ ίδξπζε ηνπ απνιιψλεηνπ
ηεκέλνπο ηνλ 8ν αη. π.Υ. έσο ηελ παξαθκή ηνπ ζηα ρξφληα ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο.
ύληνκε Πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο; Με ηε βνήζεηα έληππνπ πιηθνχ νη καζεηέο έξρνληαη ζε
επαθή κε ηε ζεκαζία ησλ αλαζεκάησλ, κε ηελ πεξηγξαθή ηεο θίγγαο ησλ Ναμίσλ, θαζψο θαη κε ηελ
ππφδεημε άιισλ γλσζηψλ θηγγψλ.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Γαλεηζηηθφο θάθεινο «Σην Ηεξό ηωλ Γειθώλ, πξφγξακκα ΜΔΛΗΝΑ».
Απεπζχλεηαη θπξίσο ζε παηδηά ηεο Γ΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ θαη απνηειείηαη απφ έλα έληππν γηα ηνλ
εθπαηδεπηηθφ θαη έλα έληππν γηα ηνλ καζεηή. Αλαθνξά ζε κχζνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Μαληείν ησλ
Γειθψλ θαη παξνπζίαζε αληηπξνζσπεπηηθψλ παξαδεηγκάησλ ζηηο αίζνπζεο ηνπ Αξραηνινγηθνχ
Μνπζείνπ ησλ Γειθψλ.
Σα εθπαηδεπηηθά έληππα ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΜΔΛΗΝΑ» δηαηίζεληαη θαη ζε κνξθή pdf ζηελ
ηζηνζειίδα: http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=1297
 Έληππν γηα ηα παηδηά
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σν πξφγξακκα παξέρεηαη δσξεάλ
Γηάξθεηα: 1.30΄ ψξα. Μέγηζηνο αξ. καζεηψλ: 20
Δπηθνηλσλία: 22650 82313
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Οδεγφο Μνπζείνπ Γειθψλ
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Αξραηνινγηθό Μνπζείν Γειθώλ
Η΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ Καη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Νανί ζην ζρήκα ηνπ νπξαλνύ
Θεκαηνινγία: Αξραία ειιεληθή ηέρλε, ζχγρξνλε πνίεζε, ηζηνξηθέο πεγέο
Φάζκα Ζιηθηώλ Γπκλάζην - Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3404
ύληνκε Πεξηγξαθή ηνπ Μνπζείνπ: Σν Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Γειθψλ παξνπζηάδεη ηελ ηζηνξία
ηνπ θεκηζκέλνπ δειθηθνχ ηεξνχ θαη ηνπ πην μαθνπζηνχ καληείνπ ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θφζκνπ. Οη
πινχζηεο ζπιινγέο ηνπ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο αξρηηεθηνληθά γιππηά, αγάικαηα θαη έξγα
κηθξνηερλίαο, αθηεξψκαηα ησλ πηζηψλ ζην ηεξφ, ηα νπνία αλαθινχλ ηε ζξεζθεπηηθν-πνιηηηθή θαη
θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζε φιε ηελ ηζηνξηθή ηνπ πνξεία, απφ ηελ ίδξπζε ηνπ απνιιψλεηνπ
ηεκέλνπο ηνλ 8ν αη. π.Υ. έσο ηελ παξαθκή ηνπ ζηα ρξφληα ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο.
ύληνκε Πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο: Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ην
Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ.
Δπίθεληξν απνηειεί ην Άμηνλ Δζηί, ηδσκέλν σο έλαο ππξήλαο απ’ φπνπ μεθηλνχλ αθηηλσηέο δηαδξνκέο
θαη δίλεηαη έκθαζε ζην ξφιν πνπ παίδεη ε Ηζηνξία θαη νη πεγέο ηεο ζηελ πνίεζε ηνπ Διχηε.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Σν βηβιίν Νανί ζην ζρήκα ηνπ νπξαλνύ έθδνζε ηνπ Σκήκαηνο
Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ (ηει.
2103251787)
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σν πξφγξακκα παξέρεηαη δσξεάλ
Δπηθνηλσλία: 22650 82313
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Ηαθψβ, Γ. 1983. Ζ αξραηνινγία ηνπ Οδπζζέα Διύηε. Αζήλα: Πνιχηππν
Υαηδεγηαθνπκή, Μ.. 2004. Ζ ππέξβαζε ηεο ηζηνξίαο ζην έξγν ηνπ Οδπζζέα Διύηε. Αζήλα: ειιεληθά
γξάκκαηα
Γεθάμη θείκελα γηα ην Άμηνλ Δζηί. 2001. Αζήλα: Ίθαξνο
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Αξραηνινγηθό Μνπζείν Άκθηζζαο
Η΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ Καη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ
Σίηινο Θεάηξνπ Παηρλίδηα
Θεκαηνινγία: Αξραία ειιεληθή ηζηνξία, αξραίν ζέαηξν
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄ Γεκνηηθνχ

Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε: http://odysseus.culture.gr/h/1/gh155.jsp?obj_id=3417
ύληνκε Πεξηγξαθή ηνπ Μνπζείνπ: Γίλεηαη ε εηθφλα ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηεο αξραίαο Φσθίδαο,
κέζα απφ ηα επξήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Άκθηζζα θαη ηηο άιιεο ζέζεηο ηνπ Ννκνχ Φσθίδαο
θαη θαιχπηνπλ ρξνλνινγηθά ηνπο αηψλεο απφ ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ κέρξη ηνπο πξψηκνπο βπδαληηλνχο
ρξφλνπο.
ύληνκε Πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο: Με θεληξηθφ ζέκα ηα αξραία ζεαηξηθά πξνζσπεία, ην
πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ζπδήηεζε, έξεπλα κε ηε ρξήζε εηδηθνχ εληχπνπ ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ,
θνπτδ θαη εηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ζέκα ηελ θαηαζθεπή πξνζσπείνπ
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Έληππν γηα ηα παηδηά (δηαλέκεηαη)
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σν πξφγξακκα παξέρεηαη δσξεάλ
Γηάξθεηα: 1:30 ψξα. Μέγηζηνο αξ. καζεηψλ: 20.
Δπηθνηλσλία: 22650 82313

:
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Μνπζείν Άκθηζζαο, Γειθνί
1. Μνπζώλ δώξα 2. Τν ζέαηξν ζηελ Αξραία Διιάδα 3. Τν ζέαηξν ζηελ Αξραία Διιάδα- Κωκωδία
Δθπαηδεπηηθνί θάθεινη ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ ΤΠΠΟΣ.
ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΑΝΔΗΣΤΗΚΟ ΥΛΗΚΟ

197

Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Λακίαο
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Σν Εσγξαθηθό έξγν ηνπ Αιέθνπ Κνληόπνπινπ
Θεκαηνινγία: χγρξνλε ηέρλε
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ, Γεπηεξνβάζκηα
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: www.pinakothiki.lamia_city.gr
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: ηε Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Λακίαο ζηεγάδεηαη ε Πηλαθνζήθε
Αιέθνπ Κνληφπνπινπ. Δθηίζεληαη ζε κφληκε βάζε έξγα ραξαθηηθήο ηνπ Παλαγηψηε Γξάββαινπ,
θαζψο θαη άιια έξγα απφ ηηο κφληκεο ζπιινγέο.. Δπίζεο ιεηηνπξγεί αίζνπζα Δηθνληθήο
Αλαπαξάζηαζεο κε ζέκα ηα Φξαγθηθά Κάζηξα ηεο ηεξεάο Διιάδαο
ύληνκε Πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο:
Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ
παξαιακβάλεηαη πξηλ ηελ επίζθεςε ησλ καζεηψλ, απφ ηνπο ππεχζπλνπο ζπλνδνχο. Με ηε βνήζεηα ηνπ
«Σεηξαδίνπ γηα ηνλ καζεηή» νη καζεηέο θηλνχληαη ζην ρψξν θαη πξνζεγγίδνπλ ην έξγν ηνπ Αιέθνπ
Κνληφπνπινπ. ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο δίλεηαη, κηα βδνκάδα πξηλ, δηζέιηδν θπιιάδην κε νδεγίεο
πξνεηνηκαζίαο ηεο επίζθεςεο.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό:
Γηαλέκεηαη έληππν, ην Τεηξάδην γηα ηνλ καζεηή.
Γηζέιηδν πξνεηνηκαζίαο ηεο επίζθεςεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σν πξφγξακκα παξέρεηαη δσξεάλ.
Δπηθνηλσλία: 22310 46887 γηα νξηζκφ ξαληεβνχ θαη δηαλνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ
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Αξραηνινγηθό Μνπζείν Πάηξαο
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Ο Παηξέαο αθεγείηαη
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.patrasmuseum.gr
ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ Μνπζείνπ
Ζ κφληκε έθζεζε ηνπ κνπζείνπ δηαξζξψλεηαη ζε ηξείο κεγάιεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, ζε ηξεηο αληίζηνηρα
αίζνπζεο: αίζνπζα ηνπ Ηδησηηθνχ Βίνπ, αίζνπζα ηεο λεθξφπνιεο θαη αίζνπζα ηνπ Γεκφζηνπ Βίνπ.
Τπάξρεη αίζνπζα εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη αίζνπζα πνιπκέζσλ θαη εηθνληθήο
πεξηήγεζεο.
ύληνκε Πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο: Σα παηδηά κε ηε βνήζεηα θπιιαδίνπ πεξηεγνχληαη ην ρψξν ,
εξεπλψληαο κέζα απφ ηα εθζέκαηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαηά ηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν. Σν πξφγξακκα
νινθιεξψλεηαη ζηελ εηδηθή αίζνπζα εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό
Γηαλέκνληαη ζηνπο καζεηέο θχιια εξγαζίαο, αλάινγα κε ηελ ηάμε.
Άιιεο πιεξνθνξίεο
Γηάξθεηα 1.30΄ ψξα. Αξ. καζεηψλ: κέρξη 30
Σν πξφγξακκα παξέρεηαη δσξεάλ
Γηεχζπλζε: Nέα Δζληθή νδφο Παηξψλ - Αζελψλ 38-40, 26442
Σειέθσλν: 2610 420645, fax. 2610 423386. E-mail: nampatraspress@gmail.com
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Αξραηνινγηθό Μνπζείν Πάηξαο
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Οη λένη ιέλε
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Λχθεην
ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ Μνπζείνπ
Ζ κφληκε έθζεζε ηνπ κνπζείνπ δηαξζξψλεηαη ζε ηξείο κεγάιεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, ζε ηξεηο αληίζηνηρα
αίζνπζεο: αίζνπζα ηνπ Ηδησηηθνχ Βίνπ, αίζνπζα ηεο λεθξφπνιεο θαη αίζνπζα ηνπ Γεκφζηνπ Βίνπ.
Τπάξρεη αίζνπζα εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη αίζνπζα πνιπκέζσλ θαη εηθνληθήο
πεξηήγεζεο.
ύληνκε Πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο: ηνπο καζεηέο παξέρεηαη μελάγεζε. Αθνινπζεί ζπδήηεζε ζηελ
αίζνπζα εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
Άιιεο πιεξνθνξίεο
Γηάξθεηα 1.30΄ ψξα. Αξ. καζεηψλ: κέρξη 30.
Σν πξφγξακκα παξέρεηαη δσξεάλ
Σν πξφγξακκα παξέρεηαη δσξεάλ
Γηεχζπλζε: Nέα Δζληθή νδφο Παηξψλ - Αζελψλ 38-40, 26442
Σειέθσλν: 2610 420645, fax. 2610 423386. E-mail: nampatraspress@gmail.com

200

Μνπζείν Πεξηβάιινληνο ηπκθαιίαο
Γίθηπν Μνπζείσλ Πνιηηηζηηθνύ Ηδξύκαηνο Οκίινπ Πεηξαηώο
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Παηρλίδηα κπζηηθά ζηεο ιίκλεο ηα λεξά
Θεκαηνινγία: Οηθνινγία, Γεσγξαθία, Φπζηθή
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄, Δ΄, η΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.piop.gr/ >ζχλδεζκνο «εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ,>ζε κνξθή
ειεθηξνληθψλ αξρείσλ (PDF) πιηθφ πξνεηνηκαζίαο
ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ Μνπζείνπ
Σν Μνπζείν Πεξηβάιινληνο ηπκθαιίαο βξίζθεηαη ζηελ νξεηλή Κνξηλζία, εθεί φπνπ, ζχκθσλα κε ηε
κπζνινγία, ν Ζξαθιήο αληηκεηψπηζε θαη εμνιφζξεπζε ηηο ηπκθαιίδεο φξληζεο. Σν νξνπέδην ηεο
ηπκθαιίαο πεξηβάιιεηαη απφ ηνπο νξεηλνχο φγθνπο ηεο Εήξεηαο, ηνπ Οιίγπξηνπ, ηνπ Μαπξνβνπλίνπ
θαη ηνπ Γξαβηά, ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ λνκνχ Κνξηλζίαο. Ζ πδαηηθή ιεθάλε ηεο ηπκθαιίαο ζεσξείηαη
ε κεγαιχηεξε νξεηλή πδαηηθή ιεθάλε ηεο Πεινπνλλήζνπ, ελψ απνηειεί θαη ηνλ λνηηφηεξν νξεηλφ
πγξνβηφηνπν ησλ Βαιθαλίσλ. Σν θχξην ελδηαθέξνλ ηεο εληνπίδεηαη ζηνλ πινχζην νξγαληθφ θφζκν ηεο
ιίκλεο, θαζψο θαη ζηνπο ππφγεηνπο θαη νξαηνχο δξφκνπο κέζσ ησλ νπνίσλ θπθινθνξεί ην λεξφ. Ζ
νηθνινγηθή αμία ηεο πεξηνρήο, κε εζηίαζε ζηελ πδαηηθή ιεθάλε θαη ηα πινχζηα δάζε ηεο,
επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ έληαμή ηεο ζην Δπξσπατθφ Γίθηπν Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ
NATURA 2000.
Σν Μνπζείν Πεξηβάιινληνο ηπκθαιίαο έρεη ζθνπφ λα θαηαδείμεη ηελ αιιειεμάξηεζε αλζξώπνπ
θαη θύζεο, θαζψο θαη ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμή ηνπο ζηε ιεθάλε ηεο ηπκθαιίαο. Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ
κνπζεηνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη ε νηθνινγηθή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη ε δηάζσζε ηεο
γλψζεο γηα ηελ παξαδνζηαθή ηερλνινγία ηεο πεξηνρήο. Ζ επηδίσμε απηή απνηππψλεηαη κνπζεηνινγηθά
κε ηελ αλάπηπμε ηεο έθζεζεο ζε δχν ελφηεηεο: ε πξψηε αθνξά ην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο, ελψ ε
δεχηεξε απνηππψλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηφ επεξέαζε ηελ αλάπηπμε ηεο αλζξψπηλεο
δξαζηεξηφηεηαο, θαη εηδηθφηεξα ησλ παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ.
ύληνκε Πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο: Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, κε ηίηιν "Παηρλίδηα κπζηηθά ζηεο
ιίκλεο ηα λεξά". απεπζχλεηαη ζε ζρνιηθέο νκάδεο Γ΄, Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ θαζψο ζπλδέεη ηε
δηδαθηέα χιε ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο, ηεο Γεσγξαθίαο θαη ηεο Φπζηθήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
ηάμεσλ κε ηα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε κφληκε έθζεζή ηνπ. Ππμίδεο, ράξηεο, κεγεζπληηθνί θαθνί,
ηειεζθφπηα, θχιια θαη ίρλε δψσλ, βνεζνχλ ζηελ εμεξεχλεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ηπκθαιίαο.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό
Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο επίζθεςεο: Με ηε ζπκπιήξσζε έληππεο αίηεζεο (ηζηνζειίδα www.piop.gr>
Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα) θαη ηελ απνζηνιή ηεο ζην ΠΗΟΠ, απνζηέιιεηαη δσξεάλ ν εθπαηδεπηηθφο
θάθεινο ηνπ Μνπζείνπ ζηα ζρνιεία πνπ πξφθεηηαη λα ην επηζθεθζνχλ .
Άιιεο πιεξνθνξίεο
Ζ ζπκκεηνρή ζηηο δξάζεηο θαη ε είζνδνο ζην κνπζείν είλαη δσξεάλ γηα ην θνηλφ. Γαλεηζηηθό ή άιιν
πιηθό
Σει.: 27470 22296 - Φαμ: 27470 22279
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Μνπζείν Διηάο θαη Διιεληθνύ Λαδηνύ (πάξηε)
Γίθηπν Μνπζείσλ Πνιηηηζηηθνύ Ηδξύκαηνο Οκίινπ Πεηξαηώο
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Μηα κέξα ζην ειιεληζηηθό ειαηνηξηβείν
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, αξραία ηερλνινγία, δηαηξνθή
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ, Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.piop.gr/ >ζχλδεζκνο «εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ,>ζε κνξθή
ειεθηξνληθψλ αξρείσλ (PDF) πιηθφ πξνεηνηκαζίαο
ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ Μνπζείνπ
θνπφο ηνπ Μνπζείνπ είλαη λα αλαδείμεη ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηερλνινγία ηεο ειηάο θαη ηεο
ειαηνπαξαγσγήο. ηνπο ρψξνπο ηνπ παξνπζηάδνληαη νη πξψηεο καξηπξίεο γηα ηελ ειηά ζηνλ ειιαδηθφ
ρψξν, ε ζπκβνιή ηεο ζηελ νηθνλνκία, απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο έσο ηηο κέξεο καο, ν ξφινο ηεο
ζηε δηαηξνθή, ηε θξνληίδα ηνπ ζψκαηνο, ηνλ θσηηζκφ, νη ηδηαίηεξνη ζπκβνιηζκνί ηεο ζηε ζξεζθεία, ηε
κπζνινγία, ηα ήζε θαη ηα έζηκα, νη αλαπαξαζηάζεηο ηεο ζηελ ηέρλε, ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο
παξαγσγήο ειαηνιάδνπ απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ηελ πξσηνβηνκεραληθή πεξίνδν
ύληνκε Πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο: Σα παηδηά καζαίλνπλ πψο παξάγεηαη ην ιάδη κε ηνλ "αξραίν
ηξφπν", κέζα απφ έλα παηρλίδη ξφισλ, κε ρξήζε ηνπ αληίγξαθνπ ειιεληζηηθνχ ειαηφκπινπ ζην ρψξν
ηεο ππαίζξηαο έθζεζεο.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό
Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο επίζθεςεο: Με ηε ζπκπιήξσζε έληππεο αίηεζεο (ηζηνζειίδα www.piop.gr>
Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα) θαη ηελ απνζηνιή ηεο ζην ΠΗΟΠ, απνζηέιιεηαη δσξεάλ ν εθπαηδεπηηθφο
θάθεινο ηνπ Μνπζείνπ ζηα ζρνιεία πνπ πξφθεηηαη λα ην επηζθεθζνχλ .
Άιιεο πιεξνθνξίεο
Γειψζεηο ζπκκεηνρήο ζην ηει. 27310 89315 (θαζεκεξηλά 10-6, εθηφο Σξίηεο). Σν θφζηνο ησλ πιηθψλ
βαξχλεη ηνπο καζεηέο (.1,5 επξψ αλά καζεηή)
Τπεξεζία Μνπζείσλ ΠΗΟΠ, Σει. 210 3256923
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Καξαπηδάθε, Λ. Μαζαίλω γηα ηελ ειηά θαη ην ιάδη. Αζήλα: Αθαδεκία Αζελψλ - Κέληξνλ Δξεχλεο ηεο
Διιεληθήο Λανγξαθίαο, Γήκνο Κακείξνπ Ρφδνπ, Πνιηηηζηηθφο κηινο Απνιιψλσλ Ρφδνπ «Νένη
Οξίδνληεο», Βηβιηνζήθε Γήκνπ Κακείξνπ
Διαίαο Δγθώκηνλ, Ηn Praise to the Olive Tree. Οδεγφο νκψλπκεο Έθζεζεο 2006. Aζήλα: Αθαδεκία
Αζελψλ- Κέληξνλ Δξεχλεο ηεο Διιεληθήο Λανγξαθίαο
Ωδή ζηελ Διηά. πιινγηθφο ηφκνο. 2004. Αζήλα: Κέληξνλ Δξεχλεο ηεο Διιεληθήο Λανγξαθίαο ηεο
Αθαδεκίαο Αζελψλ, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ - Γεληθή Γξακκαηεία Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ
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Αξραηνινγηθόο ρώξνο Μπζηξά
5ε Δθνξεία Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Δμεξεπλώληαο ην Μπζηξά
Δθπαηδεπηηθνί θάθεινη γηα Μπζηξά, Μνλεκβάζηα θαη Πύξγν Πηθνπιάθε (Αξεόπνιε)
Θεκαηνινγία: Βπδαληηλή ηζηνξία, ηέρλε, θαζεκεξηλή δσή. Αλαζηήισζε.
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ, Γπκλάζην Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
http://www.culture.gr/culture/mystras-edu/ H θαζηξνπνιηηεία ηνπ Μπζηξά, εθπαηδεπηηθφο ρψξνο ηνπ
ΤΠΠΟΣ γηα παηδηά θαη εθπαηδεπηηθνχο
Πιεξνθνξίεο γηα ην Μπζηξά http://odysseus.culture.gr/h/3/gh352.jsp?obj_id=2397
ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ
ηνλ θπζηθά νρπξφ θαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ιφθν ηνπ βπδαληηλνχ Μπδεζξά, βφξεηα ηνπ Σαυγέηνπ,
απνηειείηαη απφ ην κεζαησληθφ θάζηξν θαη ηνλ νρπξσκέλν νηθηζκφ, πνπ θιείλεη κέζα απφ ηα ηείρε ηνπ
κνλέο, εθθιεζίεο, παξεθθιήζηα, νηθίεο θαη παιάηηα, ζε κηα ζπλερφκελε πνξεία απφ ηα κέζα ηνπ 13νπ
αηψλα έσο θαη ην 1953. Απνηειεί έλα απφ ηα ιίγα θαιά δηαηεξεκέλα βπδαληηλά νηθηζηηθά ζχλνια γηα ηε
κειέηε θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο βπδαληηλήο αξρηηεθηνληθήο-θνζκηθήο θαη εθθιεζηαζηηθήο- θαη ηέρλεο. ηνλ
ηφπν απηφ, πνπ απνηέιεζε θέληξν ζπνπδαίν ζε νιφθιεξε ηελ πζηεξνβπδαληηλή πεξίνδν, έδεζαλ ζεκαληηθέο
πξνζσπηθφηεηεο ηνπ Μεζαίσλα (απφ ην http://odysseus.culture.gr/h/3/gh352.jsp?obj_id=2397
ύληνκε Πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο:
Πεξηιακβάλεη πεξηήγεζε, κε ηε βνήζεηα ράξηε, ζηα ζεκαληηθφηεξα κλεκεία ηνπ Αξραηνινγηθνχ
Υψξνπ ηνπ Μπζηξά: ζηελ Αγία νθία, ηα Παιάηηα, ηελ Πχιε ηεο Μνλεκβαζίαο, ηελ Παληάλαζζα θ.ά.
Μέζα απφ απηνχο ηνπο ζηαζκνχο ην παηδί γλσξίδεη ηε βπδαληηλή αξρηηεθηνληθή, εθθιεζηαζηηθή θαη
θνζκηθή, ηδησηηθή θαη δεκφζηα, ηελ αγηνγξαθία, ηελ αλαζηήισζε θαη ην έξγν ηεο θαη ηελ ηζηνξία ηεο
Καζηξνπνιηηείαο ηνπ Μπζηξά.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό

H θαζηξνπνιηηεία ηνπ Μπζηξά πνιχκνξθν, πινχζην πιηθφ ζε ειεθηξνληθή κνξθή γηα ηνλ
εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ καζεηή ζην http://www.culture.gr/culture/mystras-edu/ (ΤΠΠΟΣ ). Μπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γεληθφηεξα γηα ηε βπδαληηλή πεξίνδν. Δλφηεηεο: Ηζηνξία & Υαξαθηήξαο ηεο
Βπδαληηλήο Πφιεο, Σερλίηεο & Τιηθά, Καιιηηερληθή Γεκηνπξγία, πεξηιακβάλεηαη παηρλίδη ζε
ειεθηξνληθή κνξθή

Δθπαηδεπηηθνί θάθεινη πνπ παξαρσξνχληαη ζηα ελδηαθεξφκελα ζρνιεία:
1. Σην Γεζπνηάην ηνπ Μπζηξά
2. Μνλεκβαζία. Μηα πόιε ηαμηδεύεη ζην ρξόλν
3. Ο Πύξγνο Πηθνπιάθε ζηελ Αξεφπνιε

Μπδεζξάο. Παηρλίδη ζε κηα Καζηξνπνιηηεία, Σακείν Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη
Απαιινηξηψζεσλ, Αζήλα, 2001 (πσιεηέν)
Άιιεο πιεξνθνξίεο
Σν πξφγξακκα πξαγκαηνπνηείηαη πεξηζηαζηαθά, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηα ελδηαθεξφκελα ζρνιεία.
Αξηζκφο καζεηψλ: κέρξη 30.
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Σει: 2731028503. Fax: 2731025363. Δ-mail: 5eba@culture.gr
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία
Ζ Πνιηηεία ηνπ Μπζηξά, Μπζηξάο Αύγνπζηνο 2001 - Ηαλνπάξηνο 2002, Καηάινγνο έθζεζεο Ώξεο
Βπδαληίνπ. Έξγα θαη εκέξεο ζην Βπδάληην, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, 5ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ
Αξραηνηήησλ, Αζήλα 2001
Μ. Υαηδεδάθεο, Μπζηξάο. Ζ Μεζαηωληθή πνιηηεία θαη ην Κάζηξν, Αζήλα 2005
D. M.Nicol, Οη ηειεπηαίνη αηώλεο ηνπ Βπδαληίνπ. 1261–1453, εθδ. Παπαδήκα, Αζήλα 2001
Πινχζηα ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ζην http://www.culture.gr/culture/mystras-edu/bibliography.html :
Ηζηνξία θαη ηέρλε, ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα, ηαμηδησηηθά, πνίεζε

Αξραηνινγηθό Μνπζείν Ναππιίνπ
Γ΄ εθνξεία πξντζηνξηθώλ θαη θιαζηθώλ αξραηνηήησλ
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Ζ παλνπιία ησλ Γελδξώλ
Θεκαηνινγία: Μπθελατθφο πνιηηηζκφο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Α΄ θαη Β΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3462
ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ Μνπζείνπ:
ηεγάδεηαη ζε έλα κλεκεηαθφ θηήξην ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηνπ Ναππιίνπ θαη πεξηιακβάλεη εθζέκαηα
πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηελ πξντζηνξηθή επνρή, ηελ παιαηνιηζηθή, ηε κεζνιηζηθή, ηε λενιηζηθή θαη ηελ
Δπνρή ηνπ Υαιθνχ θαη πξνέξρνληαη απφ ην ζπήιαην Φξάγρζη θαη Κεθαιαξίνπ, ηα Γελδξά, ηελ Μηδέα,
ηε Ναππιία, ηελ Σίξπλζα, ηελ Αζίλε, ηελ Πξφζπκλα-Μπεξκπάηη θαη ηελ Καδάξκα.
ύληνκε Πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο:
Με αθνξκή ηελ παλνπιία ησλ Γελδξψλ ηα παηδηά πξνζεγγίδνπλ ην κπθελατθφ πνιηηηζκφ. Σν
πξφγξακκα, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα Θεαηξηθψλ πνπδψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, ζπλδπάδεηαη κε ζεαηξηθφ παηρλίδη θαη εηθαζηηθή έθθξαζε.
Σελ άλνημε, ηα ζρνιεία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ ην πξφγξακκα ζηνλ αξραηνινγηθφ
ρψξν ησλ Γελδξψλ, φπνπ βιέπνπλ ηνπο κπθελατθνχο ηάθνπο, θνξνχλ αληίγξαθφ ηεο παλνπιίαο,
ζπκκεηέρνπλ ζε ζεαηξηθφ παηρλίδη.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό
Φάθεινο-βαιηηζάθη πξνεηνηκαζίαο ηεο ζρνιηθήο νκάδαο γηα ηελ επίζθεςε ζην κνπζείν. Ο θάθεινο
κπνξεί λα δαλεηζηεί θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ επίζθεςε.
Άιιεο πιεξνθνξίεο
Πιαηεία πληάγκαηνο, 21100 Ναχπιην
Σει.: 27520 27502. 27520 25591
Γηεχζπλζε: Ακαιίαο 22, 211 00, Ναχπιην
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία
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παζάξε Δ., Ναύπιην-Παιακήδη: ηζηνξηθόο θαη αξραηνινγηθόο νδεγόο, Αζήλα, 2000
Γεκαθνπνχινπ, Κ. (επηκ.), Ο Μπθελαϊθόο Κόζκνο-Πέληε Αηώλεο πξώηκνπ Διιεληθνύ Πνιηηηζκνύ 16001100 π.Φ. (Καηάινγνο Έθζεζεο ΔΑΜ), Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ-Διιεληθφ ηκήκα ICOM, Αζήλα, 1988
Φσξ, Πσι, Ζ Καζεκεξηλή Εωή ζηε Μπθελαϊθή Δπνρή, εθδ. Παπαδήκα, Αζήλα
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Δζληθή Πηλαθνζήθε - Μνπζείν Αιεμάλδξνπ νύηδνπ-Παξάξηεκα Ναππιίνπ
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Ζ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 ζηελ ειιεληθή δσγξαθηθή
Θεκαηνινγία: Σέρλε, Ηζηνξία (Διιεληθή επαλάζηαζε)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ, Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=170
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Παξνπζηάδεη έξγα απφ ηηο ζπιινγέο ηεο Δ.Π.Μ.Α.. κε ηζηνξηθή
ζεκαηνινγία απφ ηνλ Αγψλα ηνπ ’21 γηα λα ηνληζηεί ν ραξαθηήξαο ηεο πξψηεο πξσηεχνπζαο ηνπ
ειιεληθνχ θξάηνπο. Γηαζέηεη θαη ρψξν φπνπ ελαιιάζζνληαη πεξηνδηθέο εθζέζεηο. ην παξάξηεκα ηνπ
Ναππιίνπ ιεηηνπξγνχλ επίζεο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε ζρνιεία φιεο ηεο
πεξηνρήο.
ύληνκε Πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο: Αληηθείκελν ηεο δσγξαθηθήο, απηήο ηεο επνρήο, γίλνληαη
ηα πνξηξέηα ησλ αγσληζηψλ, ηα επεηζφδηα ηνπ αγψλα, ηα πξφζθαηα ηζηνξηθά γεγνλφηα, ζθελέο
εηδπιιηαθέο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ, ηνλ θφζκν ησλ παηδηψλ, ηνπηθέο ελδπκαζίεο, ήζε
θαη έζηκα, ζαιαζζνγξαθίεο θαη πξνζσπνγξαθίεο.
Γηάθνξεο εξσηήζεηο παξαθηλνχλ ηα παηδηά λα παξαηεξήζνπλ θάπνην επηιεγκέλν θάζε θνξά έξγν θαη
ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ, λα δνπλ ηα πξφζσπα πνπ απεηθνλίδνληαη, ηηο εθθξάζεηο ησλ πξνζψπσλ ηνπο, ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ηηο ζηνιέο ηνπο θαη ηηο ελδπκαζίεο ηνπο , ηε δσή ηνπο θαη κέζα απφ φια απηά ηνλ
ίδην ηνλ θαιιηηέρλε.
Μεηά ηελ επίζθεςή ηνπο ζηνλ ρψξν ηεο έθζεζεο ηα παηδηά δσγξαθίδνπλ-θαηαζθεπάδνπλ ην δηθφ ηνπο
έξγν, εκπλεπζκέλν απφ ηνπο πίλαθεο πνπ είδαλ. ( 2 ελφηεηεο).
.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Πιεξνθνξίεο : Λακπξηλή Καξαθνχξηε
Σει επηθνηλσλίαο-δειψζεηο ζπκκεηνρήο: 27520 21915,θάζε κέξα εθηφο αββάηνπ θαη Κπξηαθήο,
πξσηλέο ψξεο γξαθείνπ.
e-mail: labrinikarakourti@nationalgallery.gr
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Δζληθή Πηλαθνζήθε - Μνπζείν Αιεμάλδξνπ νύηδνπ-Παξάξηεκα Ναππιίνπ
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Αθήγεζε παξακπζηνύ
Θεκαηνινγία: Σέρλε
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Α΄, Β΄, Γ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=170
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Παξνπζηάδεη έξγα απφ ηηο ζπιινγέο ηεο Δ.Π.Μ.Α.. κε ηζηνξηθή
ζεκαηνινγία απφ ηνλ Αγψλα ηνπ ’21 γηα λα ηνληζηεί ν ραξαθηήξαο ηεο πξψηεο πξσηεχνπζαο ηνπ
ειιεληθνχ θξάηνπο. Γηαζέηεη θαη ρψξν φπνπ ελαιιάζζνληαη πεξηνδηθέο εθζέζεηο. ην παξάξηεκα ηνπ
Ναππιίνπ ιεηηνπξγνχλ επίζεο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε ζρνιεία φιεο ηεο
πεξηνρήο.
ύληνκε Πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο: Σν πξφγξακκα γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Γεκνηηθφ
ζέαηξν. Μεηά ηελ αθήγεζε ηνπ παξακπζηνχ ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν ηνπ κνπζείνπ, ηα παηδηά ζα
δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο έξγα κε αθνξκή ηνπο πίλαθεο θαη ηηο εηθφλεο πνπ ππνλννχληαη απφ ηελ
αθήγεζε ηνπ παξακπζηνχ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σν εθπαηδεπηηθίν πξφγξακκα πξαγκαηνπνηείηαη θάζε Γεπηέξα ζηηο 11.00 π.κ
Πιεξνθνξίεο : Λακπξηλή Καξαθνχξηε
Σει επηθνηλσλίαο-δειψζεηο ζπκκεηνρήο: 27520 21915,θάζε κέξα εθηφο αββάηνπ θαη Κπξηαθήο,
πξσηλέο ψξεο γξαθείνπ.
e-mail: labrinikarakourti@nationalgallery.gr

Δζληθή Πηλαθνζήθε - Μνπζείν Αιεμάλδξνπ νύηδνπ-Παξάξηεκα Ναππιίνπ
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Ζ ηέρλε ηνπ Collage
Θεκαηνινγία: Σέρλε,
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄, Δ΄, η΄ Γεκνηηθνχ, Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=170
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Παξνπζηάδεη έξγα απφ ηηο ζπιινγέο ηεο Δ.Π.Μ.Α.. κε ηζηνξηθή
ζεκαηνινγία απφ ηνλ Αγψλα ηνπ ’21 γηα λα ηνληζηεί ν ραξαθηήξαο ηεο πξψηεο πξσηεχνπζαο ηνπ
ειιεληθνχ θξάηνπο. Γηαζέηεη θαη ρψξν φπνπ ελαιιάζζνληαη πεξηνδηθέο εθζέζεηο. ην παξάξηεκα ηνπ
Ναππιίνπ ιεηηνπξγνχλ επίζεο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε ζρνιεία φιεο ηεο
πεξηνρήο.
ύληνκε Πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο: Σν πξφγξακκα ζα μεθηλάεη κε ηελ αλάιπζε ησλ έξγσλ
γλσζηψλ θαιιηηερλψλ ηνπ collage, απφ ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο ζα εκπλεπζηνχλ γηα λα θηηάμνπλ ηηο
δηθέο ηνπο εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο, ρξεζηκνπνηψληαο θσηνγξαθίεο απφ δηάθνξα παιηά πεξηνδηθά,
αθίζεο, ρξσκαηηζηά ραξηηά, θφιια θαη άιια πιηθά.
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Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Πιεξνθνξίεο : Λακπξηλή Καξαθνχξηε πξσηλέο ψξεο γξαθείνπ
Σει επηθνηλσλίαο-δειψζεηο ζπκκεηνρήο: 27520 21915, θάζε κέξα εθηφο αββάηνπ θαη Κπξηαθήο,.
e-mail: labrinikarakourti@nationalgallery.gr
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Δζληθή Πηλαθνζήθε - Μνπζείν Αιεμάλδξνπ νύηδνπ-Παξάξηεκα Ναππιίνπ
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Δξγαζηήξη θαηαζθεπήο πξνζσπείνπ (κάζθαο)
Θεκαηνινγία: Σέρλε
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=170
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Παξνπζηάδεη έξγα απφ ηηο ζπιινγέο ηεο Δ.Π.Μ.Α.. κε ηζηνξηθή
ζεκαηνινγία απφ ηνλ Αγψλα ηνπ ’21 γηα λα ηνληζηεί ν ραξαθηήξαο ηεο πξψηεο πξσηεχνπζαο ηνπ
ειιεληθνχ θξάηνπο. Γηαζέηεη θαη ρψξν φπνπ ελαιιάζζνληαη πεξηνδηθέο εθζέζεηο. ην παξάξηεκα ηνπ
Ναππιίνπ ιεηηνπξγνχλ επίζεο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε ζρνιεία φιεο ηεο
πεξηνρήο.
ύληνκε Πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο: ηφρν έρεη ηελ έθθξαζε, δεκηνπξγία, θαληαζία ησλ
παηδηψλ θαη λα αλαδείμεη ηελ άιιε δηάζηαζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο..
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Πιεξνθνξίεο : Λακπξηλή Καξαθνχξηε
Σει επηθνηλσλίαο-δειψζεηο ζπκκεηνρήο: 27520 21915,θάζε κέξα εθηφο αββάηνπ θαη Κπξηαθήο,
πξσηλέο ψξεο γξαθείνπ.
e-mail: labrinikarakourti@nationalgallery.gr

Δζληθή Πηλαθνζήθε - Μνπζείν Αιεμάλδξνπ νύηδνπ-Παξάξηεκα Ναππιίνπ
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Δξγαζηήξη κε θπζηθά – αλαθπθιώζηκα πιηθά
Θεκαηνινγία: Σέρλε
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄, Δ΄, η΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=170
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Παξνπζηάδεη έξγα απφ ηηο ζπιινγέο ηεο Δ.Π.Μ.Α.. κε ηζηνξηθή
ζεκαηνινγία απφ ηνλ Αγψλα ηνπ ’21 γηα λα ηνληζηεί ν ραξαθηήξαο ηεο πξψηεο πξσηεχνπζαο ηνπ
ειιεληθνχ θξάηνπο. Γηαζέηεη θαη ρψξν φπνπ ελαιιάζζνληαη πεξηνδηθέο εθζέζεηο. ην παξάξηεκα ηνπ
Ναππιίνπ ιεηηνπξγνχλ επίζεο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε ζρνιεία φιεο ηεο
πεξηνρήο.
ύληνκε Πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο: Σα παηδηά ζα θαηαζθεπάζνπλ φκνξθεο θαηαζθεπέο απφ
παιηά θπζηθά πιηθά (ραξηί, αινπκίλην, πιαζηηθφ).
ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ε δεκηνπξγία, ε αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο ησλ παηδηψλ θαζψο θαη ε
απφθηεζε επράξηζηεο αίζζεζεο θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ καζεηψλ, πνπ μαλαδίλνπλ δσή ζε παιηά
αληηθείκελα.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
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Πιεξνθνξίεο : Λακπξηλή Καξαθνχξηε
Σει επηθνηλσλίαο-δειψζεηο ζπκκεηνρήο: 27520 21915,θάζε κέξα εθηφο αββάηνπ θαη Κπξηαθήο,
πξσηλέο ψξεο γξαθείνπ.
e-mail: labrinikarakourti@nationalgallery.gr
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Κνπκαληάξεηνο Πηλαθνζήθε πάξηεο
Παξάξηεκα ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα
Θεκαηνινγία: Σέρλε, ινγνηερλία, ηζηνξία, ηνπηθή ηζηνξία θαη πεξηβάιινλ
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Α΄-η΄ Γεκνηηθνχ
ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ Μνπζείνπ: Λεηηνπξγεί σο παξάξηεκα ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο.
Πεξηιακβάλεη κφληκε έθζεζε –ειαηνγξαθίεο δπηηθνεπξσπαίσλ δσγξάθσλ απφ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο
ηνπ δέθαηνπ έθηνπ έσο ηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. Ο αξηζκφο ησλ έξγσλ ηεο ζπιινγήο είλαη
κηθξφο, σζηφζν πξντδεάδεη γηα ηελ πινχζηα εμέιημε ηεο πξνζσπνγξαθίαο, ηεο ηνπηνγξαθίαο, ηεο
εζνγξαθίαο θαη ηεο λεθξήο θχζεο. Φηινμελεί επίζεο πεξηνδηθέο εθζέζεηο κε έξγα απφ ηηο ζπιινγέο ηεο
Δζληθήο Πηλαθνζήθεο, θαζψο θαη εθζέζεηο πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία.
ύληνκε Πεξηγξαθή ησλ Πξνγξακκάησλ: Σα πξνγξάκκαηα ζηεξίδνληαη θπξίσο ζε πξνβνιέο,
ζεαηξηθφ παηρλίδη θαη εξγαζηήξη δσγξαθηθήο. Σα παηδηά ζπρλά εξγάδνληαη κε θπιιάδηα θαη
πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ην ζρνιηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηελ
ειηθία, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο νκάδαο. Σα πξνγξάκκαηα απνζθνπνχλ ζηε θαη
θπξίσο αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ησλ κειψλ ηεο νκάδαο.
ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ:
Νεπηαγσγείν: Αλνίγσ ηελ νκπξέια κνπ
Α΄-Γ΄ ηάμεηο: πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηε δηεπθξίληζε ησλ ελλνηψλ: Πηλαθνζήθε, Έθζεζε, πιινγή,
Πίλαθαο, Υξψκα, ρέδην, Γξακκή, Φσο, Τθή, Πξννπηηθή, Σερλνηξνπία, Πξνζσπνγξαθία,
Σνπηνγξαθία, Ζζνγξαθία, Νεθξή Φχζε θ. ά
Δ΄ θαη η΄ ηάμεηο: Σερλνηξνπίεο. Εσγξαθίδσ κε ηνλ ηξφπν ελφο Αθαδεκατθνχ δσγξάθνπ, ελφο
Ηκπξεζηνληζηή, ελφο Δμπξεζηνληζηή, ελφο Κπβηζηή θαη ελφο Τπεξξεαιηζηή
η΄ ηάμε: Ζ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 ζηελ Διιεληθή Εσγξαθηθή. Γηαηίζεληαη εηδηθφ «Σεηξάδην γηα ηνλ
Δθπαηδεπηηθφ» θαη «Σεηξάδην γηα ην καζεηή»
Α/βάζκηα: Φσλέο λεξνχ κπξηάδεο. Πξφγξακκα δηαρξνληθήο πξνζέγγηζεο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο κε ηελ
παξαθνινχζεζε ηνπ ξνπ ηνπ Δπξψηα
Α/βάζκηα: Δπηαλεζηαθή ρνιή. Πξνζέγγηζε κέζα απφ ηε δσγξαθηθή θαη ηε ινγνηερλία
Α/βάζκηα: Σα ρέξηα ζηελ πνίεζε ηνπ Νηθεθφξνπ Βξεηηάθνπ (γηα ην 2012, Έηνο Βξεηηάθνπ)
Α/βάζκηα: ε ζπλδπαζκφ κε επίζθεςε ζην Μνπζείν ηεο Διηάο θαη Διιεληθνχ Λαδηνχ
πξαγκαηνπνηνχληαη ηα πξνγξάκκαηα α. Ζ ειηά ζηε ινγνηερλία β. Ζ ειηά ζηε λενειιεληθή δσγξαθηθή
1.
Πξαγκαηνπνηνχληαη πξνγξάκκαηα γηα ηηο πεξηνδηθέο εθζέζεηο:
2.
Φσηνγξαθία θαη Πξαγκαηηθφηεηα, γηα ηελ έθζεζε «Αζήλα εληφο …» ηνπ ηέιηνπ
Δπζηαζφπνπινπ.
3.
Σν ίδην ζέκα ηεο ζρέζεο ηεο θσηνγξαθίαο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνζεγγίδεηαη απφ εληειψο
δηαθνξεηηθή ζθνπηά ζηελ έθζεζε θσηνγξαθίαο ηεο Δπγελίαο Κνπκαληάξνπ κε ηίηιν «Σαπεηλφο
παξάδεηζνο».
Γαλεηζηηθό ή άιιν Τιηθό
Γηαηίζεηαη «Σεηξάδην γηα ηνλ Δθπαηδεπηηθφ» θαη «Σεηξάδην γηα ην καζεηή» γηα ην πξφγξακκα Ζ
Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 ζηελ Διιεληθή Εσγξαθηθή.

211

Γηαηίζεηαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο πνπ πξνηίζεληαη λα επηζθεθηνχλ ηα ζπήιαηα
ηνπ Γηξνχ.
Γηαηίζεηαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ Αθξφπνιε ηεο πάξηεο.

Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Κ. Παιαηνιφγνπ 123, πάξηε, 23100. Σει.: 27310 81 557
Τπεχζπλε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θ. Καθνχξνπ – Υξφλε Γεσξγία
Γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2012-2013 πξνγξακκαηίδεηαη έθζεζε κε έξγα απφ ηηο ζπιινγέο ηεο Δζληθήο
Πηλαθνζήθεο, ε νπνία ζα απνηειεί επηηνκή ηεο λενειιεληθήο καο δσγξαθηθήο (απφ ηελ επηαλεζηαθή
ζρνιή έσο ηελ αθαίξεζε) θαη ζα ζηνρεχεη ζην λα εμεηαζηνχλ (ζε ζρέζε κε ην ζρνιηθφ αλαιπηηθφ
πξφγξακκα) φιεο νη ηερλνηξνπίεο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα κε πξσηφηππα έξγα ζηελ ειιεληθή εθδνρή ησλ
ηερλνηξνπηψλ απηψλ.
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία
Καθνχξνπ - Υξφλε Γεσξγία. 2007. Κνπκαληάξεηνο Πηλαθνζήθε. Θέα ηεο. πάξηε: Ηδηνκνξθή:
Πεξηγξάθεηαη ε κνπζεηνπαηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηε Β/βάζκηα Δθπαίδεπζε
«πάξηε: Απφ ηνλ αξραίν κχζν έσο ζήκεξα».
Καθνχξνπ - Υξφλε Γεσξγία. 2006. Μνπζείν-ζρνιείν: Aληηθξηζηέο πόξηεο ζηε γλώζε. Αζήλα: Παηάθεο.
Σν βηβιίν πξνηείλεη ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ηνπ κνπζείνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε (δξαζηεξηφηεηεο
θηι.) Πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλεο, δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο θαη παξαηίζεληαη παξαδείγκαηα πνπ έρνπλ
εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε, πνιιά απφ απηά ζηελ Κνπκαληάξεην Πηλαθνζήθε.
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Κνπκαληάξεηνο Πηλαθνζήθε πάξηεο
Παξάξηεκα ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα
Θεκαηνινγία: Σέρλε, ινγνηερλία, ηζηνξία, ηνπηθή ηζηνξία θαη πεξηβάιινλ, ηέρλε θαη θαηαλάισζε
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γπκλάζην, Λχθεην
ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ Μνπζείνπ: Λεηηνπξγεί σο παξάξηεκα ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο.
Πεξηιακβάλεη κφληκε έθζεζε –ειαηνγξαθίεο δπηηθνεπξσπαίσλ δσγξάθσλ απφ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο
ηνπ δέθαηνπ έθηνπ έσο ηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. Ο αξηζκφο ησλ έξγσλ ηεο ζπιινγήο είλαη
κηθξφο, σζηφζν πξντδεάδεη γηα ηελ πινχζηα εμέιημε ηεο πξνζσπνγξαθίαο, ηεο ηνπηνγξαθίαο, ηεο
εζνγξαθίαο θαη ηεο λεθξήο θχζεο. Φηινμελεί επίζεο πεξηνδηθέο εθζέζεηο κε έξγα απφ ηηο ζπιινγέο ηεο
Δζληθήο Πηλαθνζήθεο, θαζψο θαη εθζέζεηο πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία.
ύληνκε Πεξηγξαθή ησλ Πξνγξακκάησλ: Σα πξνγξάκκαηα ζηεξίδνληαη θπξίσο ζε πξνβνιέο,
ζεαηξηθφ παηρλίδη θαη εξγαζηήξη δσγξαθηθήο. Σα παηδηά ζπρλά εξγάδνληαη κε θπιιάδηα θαη
πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ην ζρνιηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Σα
πξνγξάκκαηα απνζθνπνχλ ζηε θαη θπξίσο αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ησλ κειψλ ηεο νκάδαο.
ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ:
Γπλαηθεία νκνξθηά. Οπηνπία θαη Πξαγκαηηθόηεηα. Γηα ην Μάζεκα ηεο Αγσγήο Τγείαο. (Με
πξνβνιή δηαθαλεηψλ).
Σέρλε θαη θαηαλάισζε. Ζ πεξίπησζε ηνπ Andy Warhol. Γηα ην Μάζεκα Αγσγήο ηνπ
Καηαλαισηή. (Με πξνβνιή δηαθαλεηψλ)
Ζ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 κέζα από ηε λενειιεληθή δσγξαθηθή. Γηα ην Μάζεκα ηεο ηζηνξίαο. (Με
πξνβνιή δηαθαλεηψλ).
Ακθί ξέεζξα Δπξώηαν. Γηα ην Μάζεκα ηεο Ηζηνξίαο. (Με πξνβνιή δηαθαλεηψλ).
Σα ρέξηα ζηελ πνίεζε ηνπ Νηθεθόξνπ Βξεηηάθνπ (γηα ην 2012, Έηνο Βξεηηάθνπ)
ηελ Πηλαθνζήθε πξαγκαηνπνηνχληαη πξνγξάκκαηα γηα ηηο πεξηνδηθέο εθζέζεηο:
Φσηνγξαθία θαη Πξαγκαηηθφηεηα, γηα ηελ έθζεζε «Αζήλα εληφο …» ηνπ ηέιηνπ Δπζηαζφπνπινπ.
Σν ίδην ζέκα ηεο ζρέζεο ηεο θσηνγξαθίαο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνζεγγίδεηαη απφ εληειψο
δηαθνξεηηθή ζθνπηά ζηελ έθζεζε θσηνγξαθίαο ηεο Δπγελίαο Κνπκαληάξνπ κε ηίηιν «Σαπεηλφο
παξάδεηζνο».
Γαλεηζηηθό ή άιιν Τιηθό
Γηαηίζεηαη «Σεηξάδην γηα ηνλ Δθπαηδεπηηθφ» θαη «Σεηξάδην γηα ην καζεηή» γηα ην πξφγξακκα Ζ
Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 ζηελ Διιεληθή Εσγξαθηθή.
Γηαηίζεηαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο πνπ πξνηίζεληαη λα επηζθεθηνχλ ηα ζπήιαηα
ηνπ Γπξνχ.
Γηαηίζεηαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ Αθξφπνιε ηεο πάξηεο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο: Κ. Παιαηνιφγνπ 123, πάξηε, 23100. Σει.: 27310 81 557
Τπεχζπλε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θ. Καθνχξνπ – Υξφλε Γεσξγία
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Γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2012-2013 πξνγξακκαηίδεηαη έθζεζε κε έξγα απφ ηηο ζπιινγέο ηεο Δζληθήο
Πηλαθνζήθεο, ε νπνία ζα απνηειεί επηηνκή ηεο λενειιεληθήο καο δσγξαθηθήο (απφ ηελ επηαλεζηαθή
ζρνιή έσο ηελ αθαίξεζε) θαη ζα ζηνρεχεη ζην λα εμεηαζηνχλ (ζε ζρέζε κε ην ζρνιηθφ αλαιπηηθφ
πξφγξακκα) φιεο νη ηερλνηξνπίεο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα κε πξσηφηππα έξγα ζηελ ειιεληθή εθδνρή ησλ
ηερλνηξνπηψλ απηψλ.
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία
Καθνχξνπ - Υξφλε Γεσξγία. 2007. Κνπκαληάξεηνο Πηλαθνζήθε. Θέα ηεο. πάξηε: Ηδηνκνξθή:
Πεξηγξάθεηαη ε κνπζεηνπαηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηε Β/βάζκηα Δθπαίδεπζε
«πάξηε: Απφ ηνλ αξραίν κχζν έσο ζήκεξα».
Καθνχξνπ - Υξφλε Γεσξγία. 2006. Μνπζείν-ζρνιείν: Aληηθξηζηέο πόξηεο ζηε γλώζε. Αζήλα: Παηάθεο.
Σν βηβιίν πξνηείλεη ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ηνπ κνπζείνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε (δξαζηεξηφηεηεο
θηι.) Πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλεο, δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο θαη παξαηίζεληαη παξαδείγκαηα πνπ έρνπλ
εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε, πνιιά απφ απηά ζηελ Κνπκαληάξεην Πηλαθνζήθε.
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Ηζηνξηθό Μνπζείν Κξήηεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : Μνλνπάηηα κέζα ζηελ πόιε, δξόκνη κέζα ζηελ
Ηζηνξία
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία ηεο Κξήηεο, Λατθφο Πνιηηηζκφο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ θαη ζηελ Α΄ Γπκλαζίνπ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : http://www.historical-museum.gr
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο :
http://www.historical-museum.gr/programmata.html#
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Ηζηνξηθφ Μνπζείν Κξήηεο παξνπζηάδεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηεο
ηζηνξίαο ηεο Κξήηεο απφ ηνπο πξψηνπο ρξηζηηαληθνχο αηψλεο έσο ηε ζχγρξνλε επνρή. Κνξπθαία ζέζε
αλάκεζα ζηα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ θαηέρνπλ νη δχν πίλαθεο ηνπ Γνκήληθνπ Θενηνθφπνπινπ "Ζ
Βάπηηζε ηνπ Υξηζηνχ" θαη "Άπνςε ηνπ ξνπο θαη ηεο Μνλήο ηλά" αιιά θαη ην δηαζηάζεσλ 4 x 4 κ
νκνίσκα ηεο πφιεο ηνπ Υάλδαθα ησλ κέζσλ ηνπ 17νπ αη.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Με αθεηεξία ηε Μαθέηα ηεο πφιεο ηνπ
Δλεηηθνχ Ζξαθιείνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ αίζνπζα ΑΝΓΡΔΑ Γ. ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΟΣ ηνπ Ηζηνξηθνχ
Μνπζείνπ Κξήηεο, ζρεδηάζηεθε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ επηδηψθεη, ηφζν κέζα απφ ηελ
αμηνπνίεζε ηεο ίδηαο ηεο Μαθέηαο φζν θαη ησλ ππφινηπσλ εθζεκάησλ ηνπ Μνπζείνπ, λα κπήζεη ηνπο
καζεηέο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη λα αλαδείμεη ην ηζηνξηθφ βάζνο ηεο πφιεο θαη
ησλ κλεκείσλ ηεο απφ ην βελεηζηάληθν παξειζφλ κέρξη ζήκεξα.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: ηελ ηζηνζειίδα δίλνληαη αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα
δξαζηεξηφηεηεο πξηλ ηελ επίζθεςε ζην Μνπζείν ζρεηηθά κε επηά κλεκεία ηεο πφιεο, θπιιάδην
εξγαζίαο γηα ηνπο καζεηέο θαζψο θαη κηα εθπαηδεπηηθή πξνβνιή.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζηνπο καζεηέο
Γηεύζπλζε : νθνθιή Βεληδέινπ 27 θαη Λπζηκάρνπ Καινθαηξηλνχ 7
Σει. 2810 283219, 2810 288708
Οη ελδηαθεξφκελνη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ηειεθσληθά κε ηε θπξία Φαλή Κακπάλε
ζην Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Ηζηνξηθνχ Μνπζείνπ Κξήηεο (θαζεκεξηλά: 13.00΄17.00΄, ζηα ηειέθσλα 2810-283219 θαη 2810-288708) γηα λα νξίζνπλ ην ρξφλν ηεο επίζθεςήο ηνπο
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Ηζηνξηθό Μνπζείν Κξήηεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : Σν Φσηόδεληξν ή αιιηώο… Poet-tree
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία ηεο Κξήηεο, Λατθφο Πνιηηηζκφο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : http://www.historical-museum.gr
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο :
http://www.historical-museum.gr/programmata.html#
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Ηζηνξηθφ Μνπζείν Κξήηεο παξνπζηάδεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηεο
ηζηνξίαο ηεο Κξήηεο απφ ηνπο πξψηνπο ρξηζηηαληθνχο αηψλεο έσο ηε ζχγρξνλε επνρή. Κνξπθαία ζέζε
αλάκεζα ζηα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ θαηέρνπλ νη δχν πίλαθεο ηνπ Γνκήληθνπ Θενηνθφπνπινπ "Ζ
Βάπηηζε ηνπ Υξηζηνχ" θαη "Άπνςε ηνπ ξνπο θαη ηεο Μνλήο ηλά" αιιά θαη ην δηαζηάζεσλ 4 x 4 κ
νκνίσκα ηεο πφιεο ηνπ Υάλδαθα ησλ κέζσλ ηνπ 17νπ αη.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Με αθνξκή ηα 100 ρξφληα απφ ηε γέλλεζε ηνπ
Οδπζζέα Διχηε θαη κε αθεηεξία ηελ πεξηνδηθή έθζεζε «Φξφληηζε λα ηππσζεί παλνκνηφηππν» πνπ
παξνπζηάδεηαη ζην Ηζηνξηθφ Μνπζείν Κξήηεο, ζρεδηάζηεθε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ έρεη σο
ζέκα ηνπ ηελ Πνίεζε. Σν πξφγξακκα ζηνρεχεη λα θέξεη ηνπο καζεηέο ζε επαθή κε ηε δσή θαη ην έξγν
ηνπ Οδπζζέα Διχηε, παξνπζηάδνληαο ηελ πξνζσπηθή ηνπ πνξεία ζε ζπλάξηεζε κε ην ηζηνξηθφ
πιαίζην ηεο επνρήο. Παξάιιεια, ην πξφγξακκα επηδηψθεη λα θαιιηεξγήζεη ζηνπο καζεηέο κηα
νπζηαζηηθή επηθνηλσλία κε ηελ ηδέα ηεο Πνίεζεο σο πξνζσπηθήο θαη μερσξηζηήο έθθξαζεο. Οη
καζεηέο, φισλ ησλ ζρνιηθψλ βαζκίδσλ, ζα έξζνπλ ζε επαθή κε πνηήκαηα ηνπ Οδπζζέα Διχηε θαη
άιισλ πνηεηψλ, ζα αθνχζνπλ κεινπνηήζεηο έξγσλ ηνπ θαη ζα πξνζεγγίζνπλ ηελ πνίεζε κε επράξηζηεο,
ζπκκεηνρηθέο δξαζηεξηφηεηεο. (Γηάξθεηα: 10 Οθησβξίνπ 2011 - 4 Ηνπλίνπ 2012)
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα νξγαλσζνχλ εθπαηδεπηηθά εηθαζηηθά
εξγαζηήξηα, ε εκεξνκελία ησλ νπνίσλ ζα αλαθνηλσζνχλ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζηνπο καζεηέο.
Γηεύζπλζε : νθνθιή Βεληδέινπ 27 θαη Λπζηκάρνπ Καινθαηξηλνχ 7
Σει. 2810 283219, 2810 288708
Οη ελδηαθεξφκελνη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ηειεθσληθά κε ηε θπξία Φαλή Κακπάλε
ζην Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Ηζηνξηθνχ Μνπζείνπ Κξήηεο (θαζεκεξηλά: 13.00΄17.00΄, ζηα ηειέθσλα 2810-283219 θαη 2810-288708) γηα λα νξίζνπλ ην ρξφλν ηεο επίζθεςήο ηνπο
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Ηζηνξηθό Μνπζείν Κξήηεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : Ο θύθινο ηνπ ςσκηνύ
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία ηεο Κξήηεο, Λατθφο Πνιηηηζκφο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : http://www.historical-museum.gr
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο :
http://www.historical-museum.gr/programmata.html#
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Ηζηνξηθφ Μνπζείν Κξήηεο παξνπζηάδεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηεο
ηζηνξίαο ηεο Κξήηεο απφ ηνπο πξψηνπο ρξηζηηαληθνχο αηψλεο έσο ηε ζχγρξνλε επνρή. Κνξπθαία ζέζε
αλάκεζα ζηα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ θαηέρνπλ νη δχν πίλαθεο ηνπ Γνκήληθνπ Θενηνθφπνπινπ "Ζ
Βάπηηζε ηνπ Υξηζηνχ" θαη "Άπνςε ηνπ ξνπο θαη ηεο Μνλήο ηλά" αιιά θαη ην δηαζηάζεσλ 4 x 4 κ
νκνίσκα ηεο πφιεο ηνπ Υάλδαθα ησλ κέζσλ ηνπ 17νπ αη.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σν πξφγξακκα ζηνρεχεη, αθελφο ζηε βησκαηηθή
γλσξηκία ησλ παηδηψλ κε ην Λατθφ Πνιηηηζκφ ηεο Κξήηεο θαη αθεηέξνπ ζηελ επαθή θαη γλσξηκία κε
ηελ Ηζηνξία ηεο Σέρλεο θαη ην πψο απεηθνλίζηεθαλ κέζσ θπξίσο ηεο δσγξαθηθήο νη δηαδηθαζίεο
παξαγσγήο ηνπ ςσκηνχ. Μία επηπιένλ επηδίσμε πνπ ζέηεη ην πξφγξακκα, κέζσ ηεο πξνβνιήο έξγσλ
Σέρλεο, είλαη λα δηαπηζηψζνπλ νη καζεηέο πσο νη αγξνηηθέο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχζε ν θάηνηθνο
ηεο Κξήηεο πξνθεηκέλνπ λα παξάγεη ην ςσκί ηνπ, ήηαλ παξφκνηεο κε απηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχζε έλαο
Οιιαλδφο αγξφηεο ηνπ 19νπ αηψλα, ή έλαο αξραίνο Αηγχπηηνο, ή αθφκε έλαο Γάιινο ηελ πεξίνδν ηνπ
Μεζαίσλα. Ζ παξαδνζηαθή δσή ηεο ππαίζξνπ ηεο Κξήηεο θαη ε Δζλνγξαθία δελ παξνπζηάδνληαη κε
ηξφπν εζσζηξεθή, αιιά ζθαηξηθά, κέζσ θαη παξάιιεια κε ηελ εηθφλα ησλ άιισλ ιαψλ. ν
πξφγξακκα πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζην Κξεηηθφ πίηη πνπ έρεη αλαζπζηαζεί ζην Ηζηνξηθφ Μνπζείν,
ηελ “αλαθάιπςε” κέζα ζ’ απηφ ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ςσκηνχ,
ζπλερίδεηαη κε δηαδξαζηηθφ, κνπζηθνθηλεηηθφ παηρλίδη, εθπαηδεπηηθή πξνβνιή, θαη νινθιεξψλεηαη κε
εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαλέκεηαη (δσξεάλ) ζηνπο ζπκκεηέρνληεο
έλα πινχζηα εηθνλνγξαθεκέλν 24ζέιηδν θπιιάδην.
Μνπζεηνζθεπή (Γηαηίζεηαη: 11 Οθησβξίνπ 2010 - 3 Ηνπλίνπ 2011, Υξφλνο δαλεηζκνχ: 15 εκέξεο)
ηε κνπζεηνζθεπή πεξηιακβάλεηαη έληππν θαη επνπηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Δθηφο απφ ηα εηδηθά
θπιιάδηα γηα θάζε καζεηή θαη ην θάθειν ΜΔΛΗΝΑ γηα ην δάζθαιν, πεξηέρνληαη θαη ηα παξαθάησ
έληππα:
- Δηζαγσγηθφ θείκελν πνπ επεμεγεί ην ζηφρν ηεο κνπζεηνζθεπήο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο.- Έληππν
αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
- Dvd πνπ παξνπζηάδεη ζρεηηθέο κε ην ζέκα θσηνγξαθίεο νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ επεμεγεκαηηθέο
ιεδάληεο.
- Διιεληθέο καξηπξίεο γηα ην ςσκί ζηελ αξραηφηεηα, ην Βπδάληην θαη ηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο
(ηξαγνχδηα, παξνηκίεο, πνηήκαηα, γεηεηέο).
- ρέδηα θαη νδεγίεο θαηαζθεπήο μνκπιηαζηνχ γηνξηηλνχ ςσκηνχ ηεο θεληξηθήο Κξήηεο.
ην επνπηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ πεξηέρεηαη ζηηο εηδηθέο ζήθεο απνηεινχλ:
- Πηζηά αληίγξαθα εξγαιείσλ ζε κηθξνγξαθία (αιέηξη, δπγφο, δξεπάλη, βσιφζπξνο, ζξπλάθη, παιάκε,
βνιίζηξα).
- αθνπιάθηα κε ζπφξνπο δεκεηξηαθψλ.
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- αθνπιάθηα κε ρφληξν, μπλφρνληξν, ζηκηγδάιη ρνληξφ, αιεχξη.
- Δηδηθά ςσκηά (ηνπ παζηνχ, παηδηθή θνπθνπλαξά).
- Γηαθάλεηεο θαη πιαζηηθνπνηεκέλεο θσηνγξαθίεο δηαθφξσλ εηδψλ θξεηηθψλ ςσκηψλ.
Οη κνπζεηνζθεπέο ζπκπιεξψλνληαη απφ κηα πξφηαζε ρεηξνηερλίαο θαη δπν παδι - ςσκηά.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζηνπο καζεηέο
Γηεύζπλζε : νθνθιή Βεληδέινπ 27 θαη Λπζηκάρνπ Καινθαηξηλνχ 7
Σει. 2810 283219, 2810 288708
Οη ελδηαθεξφκελνη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ηειεθσληθά κε ηε θπξία Φαλή Κακπάλε
ζην Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Ηζηνξηθνχ Μνπζείνπ Κξήηεο (θαζεκεξηλά: 13.00΄17.00΄, ζηα ηειέθσλα 2810-283219 θαη 2810-288708) γηα λα νξίζνπλ ην ρξφλν ηεο επίζθεςήο ηνπο

Ηζηνξηθό Μνπζείν Κξήηεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : Τθαίλνπκε;
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία ηεο Κξήηεο, Λατθφο Πνιηηηζκφο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : http://www.historical-museum.gr
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο :
http://www.historical-museum.gr/programmata.html#
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Ηζηνξηθφ Μνπζείν Κξήηεο παξνπζηάδεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηεο
ηζηνξίαο ηεο Κξήηεο απφ ηνπο πξψηνπο ρξηζηηαληθνχο αηψλεο έσο ηε ζχγρξνλε επνρή. Κνξπθαία ζέζε
αλάκεζα ζηα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ θαηέρνπλ νη δχν πίλαθεο ηνπ Γνκήληθνπ Θενηνθφπνπινπ "Ζ
Βάπηηζε ηνπ Υξηζηνχ" θαη "Άπνςε ηνπ ξνπο θαη ηεο Μνλήο ηλά" αιιά θαη ην δηαζηάζεσλ 4 x 4 κ
νκνίσκα ηεο πφιεο ηνπ Υάλδαθα ησλ κέζσλ ηνπ 17νπ αη.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα
θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά ηελ αιιεινπρία πξψηε χιε - λήκα - χθαλζε - χθαζκα. Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ
ην ρξφλν θαη ηνλ θφπν πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πθάζκαηνο θαη ησλ ελδπκάησλ ρσξίο
ηελ παξέκβαζε ηεο κεραλήο. Να γλσξίζνπλ, φζν είλαη απηφ δπλαηφλ, ηηο δηαδηθαζίεο πξνεηνηκαζίαο
ηεο πξψηεο χιεο θαη θαηεξγαζίαο ηνπ λήκαηνο κέζα απφ θαηάιιειν επνπηηθφ πιηθφ (απζεληηθά
εξγαιεία, βίληεν, θσηνγξαθίεο, θείκελα θ.ιπ.). Να δνθηκάζνπλ θαη ηα ίδηα λα πθάλνπλ. α παηδηά κε
ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο, αλαθαιχπηνπλ θαη παξαηεξνχλ φ, ηη ππάξρεη κέζα ζηελ εηδηθά
δηακνξθσκέλε έθζεζε. ηε ζπλέρεηα, γλσξίδνπλ ηα βαζηθά είδε ησλ παξαδνζηαθψλ Κξεηηθψλ
πθαληψλ θαη ηε ρξήζε ηνπο, ηελ πνηθηιία ησλ κνηίβσλ θαη ην ζπκβνιηζκφ ηνπο.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Με βάζε ην εθπαηδεπηηθφ θπιιάδην πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο καζεηέο, ην
πξφγξακκα κπνξεί λα ζπλερηζηεί ζηελ ηάμε φπνπ ηα παηδηά θαινχληαη λα γεπζνχλ θαη λα κνηξαζηνχλ
ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζηνπο καζεηέο
Γηεύζπλζε : νθνθιή Βεληδέινπ 27 θαη Λπζηκάρνπ Καινθαηξηλνχ 7
Σει. 2810 283219, 2810 288708
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Οη ελδηαθεξφκελνη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ηειεθσληθά κε ηε θπξία Φαλή Κακπάλε
ζην Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Ηζηνξηθνχ Μνπζείνπ Κξήηεο (θαζεκεξηλά: 13.00΄17.00΄, ζηα ηειέθσλα 2810-283219 θαη 2810-288708) γηα λα νξίζνπλ ην ρξφλν ηεο επίζθεςήο ηνπο
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Ηζηνξηθό Μνπζείν Κξήηεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : Μαξηπξίεο ελόο πνιέκνπ
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία ηεο Κξήηεο, Λατθφο Πνιηηηζκφο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γπκλαζίν, ζηελ Α΄ Λπθείνπ θαη ζηηο Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : http://www.historical-museum.gr
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο :
http://www.historical-museum.gr/programmata.html#
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Ηζηνξηθφ Μνπζείν Κξήηεο παξνπζηάδεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηεο
ηζηνξίαο ηεο Κξήηεο απφ ηνπο πξψηνπο ρξηζηηαληθνχο αηψλεο έσο ηε ζχγρξνλε επνρή. Κνξπθαία ζέζε
αλάκεζα ζηα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ θαηέρνπλ νη δχν πίλαθεο ηνπ Γνκήληθνπ Θενηνθφπνπινπ "Ζ
Βάπηηζε ηνπ Υξηζηνχ" θαη "Άπνςε ηνπ ξνπο θαη ηεο Μνλήο ηλά" αιιά θαη ην δηαζηάζεσλ 4 x 4 κ
νκνίσκα ηεο πφιεο ηνπ Υάλδαθα ησλ κέζσλ ηνπ 17νπ αη.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
αμηνπνηείηαη ε κφληκε έθζεζε γηα ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα
απνθηήζνπλ ηα παηδηά έγθπξε γλψζε θαη ζαθή επίγλσζε γηα ηελ πεξίνδν ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ
Πνιέκνπ ζηελ Κξήηε (Πφιεκνο ηνπ ’40, Μάρε ηεο Κξήηεο, Καηνρή θαη Αληίζηαζε). Με αξσγφ θαη
άμνλα ηα αληηθείκελα πνπ εθηίζεληαη, θαζψο θαη κέζα απφ ληνθνπκέληα ήρνπ θαη εηθφλαο ηα παηδηά ζα
αλαθαιχςνπλ κηα άιιε πιεπξά ηνπ πνιέκνπ. Οη καξηπξίεο ησλ αλζξψπσλ πνπ βίσζαλ ηα γεγνλφηα ζα
μεδηπιψζνπλ κε ηξφπν άκεζν ηελ ζεξησδία κηαο πνιεκηθήο ζχγθξνπζεο θαη ηα παηδηά κέζσ
θαηεπζπληήξησλ εξσηήζεσλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη παηρληδηψλ, θαινχληαη λα εθθξάζνπλ
πξνβιεκαηηζκνχο θαη δηαπηζηψζεηο γηα ηηο θαηαζηξνθέο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαιεί κηα
πνιεκηθή ζχγθξνπζε θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ζηνλ άκαρν πιεζπζκφ.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Γίλνληαη αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα δξαζηεξηφηεηεο
πξηλ ηελ επίζθεςε ζην Μνπζείν θαη πινπνηνχληαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε θπιιάδην
εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ηα παηδηά ζα παξνηξχλνληαη λα ζπλερίζνπλ ηελ έξεπλά ηνπο ζην ζρνιηθφ,
νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, θαηαγξάθνληαο πξνζσπηθέο καξηπξίεο θαη εληνπίδνληαο
ρψξνπο θαη αληηθείκελα ζρεηηθά κε ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζηνπο καζεηέο
Γηεύζπλζε : νθνθιή Βεληδέινπ 27 θαη Λπζηκάρνπ Καινθαηξηλνχ 7
Σει. 2810 283219, 2810 288708
Οη ελδηαθεξφκελνη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ηειεθσληθά κε ηε θπξία Φαλή Κακπάλε
ζην Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Ηζηνξηθνχ Μνπζείνπ Κξήηεο (θαζεκεξηλά: 13.00΄17.00΄, ζηα ηειέθσλα 2810-283219 θαη 2810-288708) γηα λα νξίζνπλ ην ρξφλν ηεο επίζθεςήο ηνπο
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Ηζηνξηθό Μνπζείν Κξήηεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : Νίθνο Καδαληδάθεο, έλαο ηαμηδεπηήο ζε ηόπνπο
θαη ηδέεο
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία ηεο Κξήηεο, Λατθφο Πνιηηηζκφο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : http://www.historical-museum.gr
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο :
http://www.historical-museum.gr/programmata.html#
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Ηζηνξηθφ Μνπζείν Κξήηεο παξνπζηάδεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηεο
ηζηνξίαο ηεο Κξήηεο απφ ηνπο πξψηνπο ρξηζηηαληθνχο αηψλεο έσο ηε ζχγρξνλε επνρή. Κνξπθαία ζέζε
αλάκεζα ζηα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ θαηέρνπλ νη δχν πίλαθεο ηνπ Γνκήληθνπ Θενηνθφπνπινπ "Ζ
Βάπηηζε ηνπ Υξηζηνχ" θαη "Άπνςε ηνπ ξνπο θαη ηεο Μνλήο ηλά" αιιά θαη ην δηαζηάζεσλ 4 x 4 κ
νκνίσκα ηεο πφιεο ηνπ Υάλδαθα ησλ κέζσλ ηνπ 17νπ αη.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηφζν κέζα απφ ηελ
μελάγεζε ζηηο πιινγέο ηνπ Μνπζείνπ, φζν θαη κέζα απφ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, είλαη λα
γλσξίζνπλ νη καζεηέο βησκαηηθά ηελ πνιπδηάζηαηε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα, δηαλννχκελνπ,
θνζκνπνιίηε, ηαμηδεπηή Νίθνπ Καδαληδάθε. Σν πξφγξακκα ζπλδπάδεη ζεσξία θαη πξάμε θαη κε βνεζφ
έλα εθπαηδεπηηθφ θπιιάδην πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηεο θάζε ειηθίαο, νη καζεηέο πεξηεγνχληαη
ζηηο αίζνπζεο, παξαηεξνχλ ηα εθζέκαηα θαη κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο, εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα θαη
πξνβνιέο, αλαθαιχπηνπλ θαη δεκηνπξγνχλ. Πέξα απφ ηελ ζθηαγξάθεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπγγξαθέα,
ηίζεηαη σο ζηφρνο ε γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε ηα ηζηνξηθφ-θνηλσληθά ζπκθξαδφκελα ηεο επνρήο κέζα
ζηελ νπνία δεη θαη εκπλέεηαη ν ζπγγξαθέαο, θαζψο θαη ε επηξξνή πνπ άζθεζε ην έξγν ηνπ Νίθνπ
Καδαληδάθε ζε άιινπο δεκηνπξγνχο.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Γίλνληαη αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα δξαζηεξηφηεηεο
πξηλ ηελ επίζθεςε ζην Μνπζείν θαη πινπνηνχληαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην εθπαηδεπηηθφ
θπιιάδην ηνπ πξνγξάκκαηνο. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Μνπζείνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πεξηήγεζεο ζην
ςεθηαθφ γξαθείν ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε θαζψο θαη δχν πνιχ ελδηαθέξνληα δηαδξαζηηθά παηρλίδηα.
Μνπζεηνζθεπή “Νίθνο Καδαληδάθεο, έλαο ηαμηδεπηήο ζε ηόπνπο θαη ηδέεο”
Απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ θαη ζηελ Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ.
Γηαηίζεληαη: 11 Οθησβξίνπ 2010 - 3 Ηνπλίνπ 2011. Υξφλνο δαλεηζκνχ: 15 εκέξεο.
Οη κνπζεηνβαιίηζεο, αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ πεξηιακβάλνπλ:
- Δθπαηδεπηηθά θπιιάδηα κε πιεξνθνξίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνλ θάζε καζεηή.
- Δθπαηδεπηηθέο πξνβνιέο κε ηνλ βίν, ηα ηαμίδηα θαη ην έξγν ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε.
- Ζιεθηξνληθφ δηαδξαζηηθφ παηρλίδη κε πιεξνθνξηαθφ πιηθφ.
- Έλα παηδηθφ θαη έλα λεαληθφ κπζηζηφξεκα ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε.
- Δηζαγσγηθφ θείκελν πνπ επεμεγεί ην ζηφρν ηεο κνπζεηνζθεπήο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο.
- Έληππν αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Σν πξφγξακκα πξνζθέξεηαη επηπιένλ θαη ζε κία online εθδνρή ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ θεληξηθή
ζειίδα ηνπ Η.Μ.Κ. ζην δηαδίθηπν.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζηνπο καζεηέο
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Γηεύζπλζε : νθνθιή Βεληδέινπ 27 θαη Λπζηκάρνπ Καινθαηξηλνχ 7
Σει. 2810 283219, 2810 288708
Οη ελδηαθεξφκελνη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ηειεθσληθά κε ηε θπξία Φαλή Κακπάλε
ζην Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Ηζηνξηθνχ Μνπζείνπ Κξήηεο (θαζεκεξηλά: 13.00΄17.00΄, ζηα ηειέθσλα 2810-283219 θαη 2810-288708) γηα λα νξίζνπλ ην ρξφλν ηεο επίζθεςήο ηνπο
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Ν. Καδαληδάθεο - Σαμηδεχνληαο κε θσο θαη κε ζθνηάδη / N. Kazantzakis – Travelling by Lightand
Darkness. Λεχθσκα δίγισζζν (ειιεληθά-αγγιηθά) ηεο νκψλπκεο πεξηνδηθήο έθζεζεο ηνπ Ηζηνξηθνχ
Μνπζείνπ Κξήηεο. ρεδηαζκφο: Γεκήηξεο Καινθχξεο. (2007)

Ηζηνξηθό Μνπζείν Κξήηεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : Δνξηαζηηθό Πξόγξακκα γηα ην Πάζρα “Σα
ρξώκαηα ηνπ Πάζνπο”
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία ηεο Κξήηεο, Λατθφο Πνιηηηζκφο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄, Σ΄ Γεκνηηθνχ θαη Α΄ θαη Β΄ Γπκλαζίνπ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : http://www.historical-museum.gr
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο :
http://www.historical-museum.gr/programmata.html#
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Ηζηνξηθφ Μνπζείν Κξήηεο παξνπζηάδεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηεο
ηζηνξίαο ηεο Κξήηεο απφ ηνπο πξψηνπο ρξηζηηαληθνχο αηψλεο έσο ηε ζχγρξνλε επνρή. Κνξπθαία ζέζε
αλάκεζα ζηα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ θαηέρνπλ νη δχν πίλαθεο ηνπ Γνκήληθνπ Θενηνθφπνπινπ "Ζ
Βάπηηζε ηνπ Υξηζηνχ" θαη "Άπνςε ηνπ ξνπο θαη ηεο Μνλήο ηλά" αιιά θαη ην δηαζηάζεσλ 4 x 4 κ
νκνίσκα ηεο πφιεο ηνπ Υάλδαθα ησλ κέζσλ ηνπ 17νπ αη.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σν πξφγξακκα, κε αθεηεξία ηξία απφ ηα έξγα
ηεο Βπδαληηλήο πιινγήο, ζηνρεχεη λα παξνπζηάζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θνξπθαίνη Δπξσπαίνη
δσγξάθνη πξαγκαηεχζεθαλ ην ζέκα ησλ Θείσλ Παζψλ. Σν πξφγξακκα πιαηζηψλεηαη απφ εηδηθή
εθπαηδεπηηθή πξνβνιή θαη θπιιάδην δξαζηεξηνηήησλ γηα ηα παηδηά (Γηάξθεηα: 26 Μαξηίνπ 2012-6
Απξηιίνπ 2012)
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Γίλνληαη αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα δξαζηεξηφηεηεο
πξηλ ηελ επίζθεςε ζην Μνπζείν ζρεηηθά κε επηά κλεκεία ηεο πφιεο θαη πινπνηνχληαη εθπαηδεπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ζε θπιιάδην εξγαζίαο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζηνπο καζεηέο
Γηεύζπλζε : νθνθιή Βεληδέινπ 27 θαη Λπζηκάρνπ Καινθαηξηλνχ 7
Σει. 2810 283219, 2810 288708
Οη ελδηαθεξφκελνη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ηειεθσληθά κε ηε θπξία Φαλή Κακπάλε
ζην Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Ηζηνξηθνχ Μνπζείνπ Κξήηεο (θαζεκεξηλά: 13.00΄17.00΄, ζηα ηειέθσλα 2810-283219 θαη 2810-288708) γηα λα νξίζνπλ ην ρξφλν ηεο επίζθεςήο ηνπο
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Μνπζείν Νίθνπ Καδαληδάθε
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Ο Καδαληδάθεο θαη νη δηθνί ηνπ άλζξσπνη»
Θεκαηνινγία: Νίθνο Καδαληδάθεο, ε δσή θαη ην έξγν
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Α΄ θαη Β΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα www.kazantzakis-museum.gr
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν κνπζείν Καδαληδάθε ιεηηνπξγεί απφ ην 1983 κε ζηφρν ηελ
δηάζσζε θαη πξνβνιή ηνπ έξγνπ θαη ηεο κλήκεο ηνπ ζπγγξαθέα. Οη ζπιινγέο ηνπ πεξηέρνπλ εθζέκαηα
ζρεηηθά κε ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ (ρεηξφγξαθα, πξνζσπηθά είδε, πξψηεο εθδφζεηο βηβιίσλ ηνπ ζηα
Διιεληθά, μέλεο εθδφζεηο έξγσλ ηνπ ζε δεθάδεο γιψζζεο, θσηνγξαθίεο, πνξηξέηα θαη γιππηά κε ηε
κνξθή ηνπ, καθέηεο θαη ελδπκαζίεο απφ παξαζηάζεηο έξγσλ ηνπ, αξρείν δεκνζηεπκάησλ ηχπνπ απφ ην
1905).
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σν πξφγξακκα ζηνρεχεη ζε κηα πξψηε γλσξηκία
ησλ παηδηψλ κε ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε. Σα παηδηά, κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο φπσο
ην θνπθινζέαηξν, ε δσγξαθηθή, ε εμεξεχλεζε, ην παηρλίδη, έρνπλ ηελ επθαηξία λα θαηαλνήζνπλ ηνλ
άλζξσπν Νίθν Καδαληδάθε θαη λα ζπλδέζνπλ ζηνηρεία ηεο δσήο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ κε ηηο
δηθέο ηνπ εκπεηξίεο.

Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Τπάξρεη δπλαηφηεηα λα ζηαιεί ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, έλαο θάθεινο πνπ
πεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα δξαζηεξηφηεηεο γηα κεηά ηελ επίζθεςε
ζην Μνπζείν. Ο θάθεινο πεξηιακβάλεη θαη ην animated ληνθηκαληέξ κε ηίηιν Νίθνο Καδαληδάθεο,
έλαο αλήζπρνο ηαμηδεπηήο. Νηνθηκαληέξ (DVD) γηα παηδηά ειηθίαο 8-13 εηψλ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεχζπλζε : Μπξηηά 70100, Γήκνο «Ν. Καδαληδάθεο», Ζξάθιεην Κξήηεο
Σει.: 2810 741689, 742451, Fax: 2810 742232
πκκεηνρή παηδηψλ 3 επξώ θαηά άηνκν
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Νίθνο Καδαληδάθεο, Ζ δωή θαη ην έξγν. Οπηηθναθνπζηηθή πνιπγισζζηθή παξνπζίαζε (DVD-Rom) ηεο
δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε.
Νίθνο Καδαληδάθεο, έλαο αλήζπρνο ηαμηδεπηήο. Νηνθηκαληέξ (DVD) γηα παηδηά ειηθίαο 8-13 εηψλ.
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Μνπζείν Νίθνπ Καδαληδάθε
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Αλαθνξά ζηνλ άλζξσπν»
Θεκαηνινγία: Νίθνο Καδαληδάθεο, ε δσή θαη ην έξγν
Φάζκα Ζιηθηώλ: Σ΄ Γεκνηηθνχ, Α΄ θαη Β΄ Γπκλαζίνπ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα www.kazantzakis-museum.gr
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν κνπζείν Καδαληδάθε ιεηηνπξγεί απφ ην 1983 κε ζηφρν ηελ
δηάζσζε θαη πξνβνιή ηνπ έξγνπ θαη ηεο κλήκεο ηνπ ζπγγξαθέα. Οη ζπιινγέο ηνπ πεξηέρνπλ εθζέκαηα
ζρεηηθά κε ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ (ρεηξφγξαθα, πξνζσπηθά είδε, πξψηεο εθδφζεηο βηβιίσλ ηνπ ζηα
Διιεληθά, μέλεο εθδφζεηο έξγσλ ηνπ ζε δεθάδεο γιψζζεο, θσηνγξαθίεο, πνξηξέηα θαη γιππηά κε ηε
κνξθή ηνπ, καθέηεο θαη ελδπκαζίεο απφ παξαζηάζεηο έξγσλ ηνπ, αξρείν δεκνζηεπκάησλ ηχπνπ απφ ην
1905).
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σν πξφγξακκα έρεη ζαλ ζηφρν ηελ επαθή ησλ
παηδηψλ κε ην ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε. Δζηηάδνληαο ζε ηξία κπζηζηνξήκαηα, ηα
παηδηά εμνηθεηψλνληαη κε ηνπο ζηνραζκνχο θαη ην ιφγν ηνπ ζπγγξαθέα, αλαπηχζζνληαο παξάιιεια ην
δηθφ ηνπο θξηηηθφ ιφγν. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνσζνχλ ην δηάινγν θαη ηε
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη ηνπο πξνζθέξνπλ θίλεηξα γηα λα αλαθαιχςνπλ πεξαηηέξσ ην έξγν
ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Τπάξρεη δπλαηφηεηα λα ζηαιεί ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, έλαο θάθεινο πνπ
πεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα δξαζηεξηφηεηεο γηα κεηά ηελ επίζθεςε
ζην Μνπζείν. Ο θάθεινο πεξηιακβάλεη θαη ην animated ληνθηκαληέξ κε ηίηιν Νίθνο Καδαληδάθεο,
έλαο αλήζπρνο ηαμηδεπηήο. Νηνθηκαληέξ (DVD) γηα παηδηά ειηθίαο 8-13 εηψλ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεχζπλζε : Μπξηηά 70100, Γήκνο «Ν. Καδαληδάθεο», Ζξάθιεην Κξήηεο
Σει.: 2810 741689, 742451, Fax: 2810 742232
πκκεηνρή παηδηψλ 3 επξώ θαηά άηνκν
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Νίθνο Καδαληδάθεο, Ζ δωή θαη ην έξγν. Οπηηθναθνπζηηθή πνιπγισζζηθή παξνπζίαζε (DVD-Rom) ηεο
δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε.
Νίθνο Καδαληδάθεο, έλαο αλήζπρνο ηαμηδεπηήο. Νηνθηκαληέξ (DVD) γηα παηδηά ειηθίαο 8-13 εηψλ.
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Μνπζείν Νίθνπ Καδαληδάθε
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Γπξίδνληαο ηε γε θαη ηηο ζάιαζζεο»
Θεκαηνινγία: Νίθνο Καδαληδάθεο, ε δσή θαη ην έξγν
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄, Γ΄ θαη Δ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα www.kazantzakis-museum.gr
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν κνπζείν Καδαληδάθε ιεηηνπξγεί απφ ην 1983 κε ζηφρν ηελ
δηάζσζε θαη πξνβνιή ηνπ έξγνπ θαη ηεο κλήκεο ηνπ ζπγγξαθέα. Οη ζπιινγέο ηνπ πεξηέρνπλ εθζέκαηα
ζρεηηθά κε ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ (ρεηξφγξαθα, πξνζσπηθά είδε, πξψηεο εθδφζεηο βηβιίσλ ηνπ ζηα
Διιεληθά, μέλεο εθδφζεηο έξγσλ ηνπ ζε δεθάδεο γιψζζεο, θσηνγξαθίεο, πνξηξέηα θαη γιππηά κε ηε
κνξθή ηνπ, καθέηεο θαη ελδπκαζίεο απφ παξαζηάζεηο έξγσλ ηνπ, αξρείν δεκνζηεπκάησλ ηχπνπ απφ ην
1905).
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηα
παηδηά λα αληηιεθζνχλ ηε ζέζε ησλ ηαμηδηψλ ζηε δσή ηνπ Καδαληδάθε θαη ηελ επίδξαζε πνπ άζθεζαλ
απηά ζηα ινγνηερληθά ηνπ θείκελα θαη ζηνπο ζηνραζκνχο ηνπ. Μέζα απφ κηα ζεηξά παηρληδηψλ θαη
αλαθαιχςεσλ, ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ ηε θαληαζία θαη ηε γισζζηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Δπηπιένλ,
παξαθνινπζψληαο ηε δηάδνζε ηνπ έξγνπ ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε, εμνηθεηψλνληαη κε ηε γισζζηθή θαη
πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Τπάξρεη δπλαηφηεηα λα ζηαιεί ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, έλαο θάθεινο πνπ
πεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα δξαζηεξηφηεηεο γηα κεηά ηελ επίζθεςε
ζην Μνπζείν. Ο θάθεινο πεξηιακβάλεη θαη ην animated ληνθηκαληέξ κε ηίηιν Νίθνο Καδαληδάθεο,
έλαο αλήζπρνο ηαμηδεπηήο. Νηνθηκαληέξ (DVD) γηα παηδηά ειηθίαο 8-13 εηψλ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεχζπλζε : Μπξηηά 70100, Γήκνο «Ν. Καδαληδάθεο», Ζξάθιεην Κξήηεο
Σει.: 2810 741689, 742451, Fax: 2810 742232
πκκεηνρή παηδηψλ 3 επξώ θαηά άηνκν
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Νίθνο Καδαληδάθεο, Ζ δωή θαη ην έξγν. Οπηηθναθνπζηηθή πνιπγισζζηθή παξνπζίαζε (DVD-Rom) ηεο
δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε.
Νίθνο Καδαληδάθεο, έλαο αλήζπρνο ηαμηδεπηήο. Νηνθηκαληέξ (DVD) γηα παηδηά ειηθίαο 8-13 εηψλ.
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Ναπηηθό Μνπζείν Κξήηεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : Ο καγηθόο θόζκνο ηνπ Βπζνύ
Θεκαηνινγία: Tν ζαιάζζην ζηνηρείν, λαπηηθή ηζηνξία ηεο Κξήηεο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : www.mar-mus-crete.gr
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο : http://www.mar-muscrete.gr/Ekpaideysh.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Ναπηηθφ Μνπζείν Κξήηεο ηδξχζεθε ην 1973 απφ ην Πνιεκηθφ
Ναπηηθφ θαη έρεη ζθνπφ ηελ πξνβνιή ηεο λαπηηθήο ηζηνξίαο ηεο Διιάδαο θαη ηδηαίηεξα ηεο Κξήηεο
θαζψο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αγάπεο πξνο ην ζαιάζζην ζηνηρείν σο πεγή δσήο θαη ζαιάζζηαο
ηζρχνο. Δθηίζεληαη καθέηεο πινίσλ, δηάθνξα λαπηηθά φξγαλα θαη ζπζθεπέο, πίλαθεο δσγξαθηθήο,
πξνζσπνγξαθίεο, απζεληηθέο ηζηνξηθέο θσηνγξαθίεο, θεηκήιηα θ.ά., ηαμηλνκεκέλα θαηά ηζηνξηθέο
πεξηφδνπο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σα παηδηά αθνχ αλαθαιχςνπλ κφλα ηνπο κέζα
απφ ην παηρλίδη ηνπ «Κξπκκέλνπ Θεζαπξνχ » ηελ αίζνπζα ηνπ βπζνχ, παίδνπκε δεκηνπξγηθά παηρλίδηα
κε ζηφρν λα γλσξίζνπλ ηα παηδηά ην βπζφ θαη ηνπο νξγαληζκνχο πνπ δνπλ κέζα ζε απηφλ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
πκκεηνρή παηδηψλ 2 επξώ θαηά άηνκν
Γηεύζπλζε/Σειέθσλν/ θαμ
Αθηή Κνπληνπξηψηε, 731 36 Υαληά. Κπ-α: 09.00 - 14.30 Παξαζθεπή θιεηζηά
Σει. Σκήκαηνο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ : 28210-91875
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Ναπηηθό Μνπζείν Κξήηεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : Ήηαλ έλα κηθξό θαξάβη
Θεκαηνινγία: Tν ζαιάζζην ζηνηρείν, λαπηηθή ηζηνξία ηεο Κξήηεο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : www.mar-mus-crete.gr
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο : http://www.mar-muscrete.gr/Ekpaideysh.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Ναπηηθφ Μνπζείν Κξήηεο ηδξχζεθε ην 1973 απφ ην Πνιεκηθφ
Ναπηηθφ θαη έρεη ζθνπφ ηελ πξνβνιή ηεο λαπηηθήο ηζηνξίαο ηεο Διιάδαο θαη ηδηαίηεξα ηεο Κξήηεο
θαζψο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αγάπεο πξνο ην ζαιάζζην ζηνηρείν σο πεγή δσήο θαη ζαιάζζηαο
ηζρχνο. Δθηίζεληαη καθέηεο πινίσλ, δηάθνξα λαπηηθά φξγαλα θαη ζπζθεπέο, πίλαθεο δσγξαθηθήο,
πξνζσπνγξαθίεο, απζεληηθέο ηζηνξηθέο θσηνγξαθίεο, θεηκήιηα θ.ά., ηαμηλνκεκέλα θαηά ηζηνξηθέο
πεξηφδνπο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
Μέζα απφ ηηο ζαιαζζνγξαθίεο θαη καθέηεο ηνπ κνπζείνπ ηα παηδηά γλσξίδνπλ δηάθνξνπο ηχπνπο
πινίσλ θαζψο θαη ηε ζάιαζζα θαη ην πεξηβάιινλ ηεο. Δμνηθεηψλνληαη κε ηελ ηέρλε, γίλνληαη
θαιιηηέρλεο θαη δεκηνπξγνχλ ην δηθφ ηνπο δσγξαθηθφ «έξγν ηέρλεο».
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
πκκεηνρή παηδηψλ 2 επξώ θαηά άηνκν
Γηεύζπλζε/Σειέθσλν/ θαμ
Αθηή Κνπληνπξηψηε, 731 36 Υαληά. Κπ-α: 09.00 - 14.30 Παξαζθεπή θιεηζηά
Σει. Σκήκαηνο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ : 28210-91875
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Ναπηηθό Μνπζείν Κξήηεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : Εσγξαθίδσ ηε ζάιαζζα
Θεκαηνινγία: Tν ζαιάζζην ζηνηρείν, λαπηηθή ηζηνξία ηεο Κξήηεο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : www.mar-mus-crete.gr
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο : http://www.mar-muscrete.gr/Ekpaideysh.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Ναπηηθφ Μνπζείν Κξήηεο ηδξχζεθε ην 1973 απφ ην Πνιεκηθφ
Ναπηηθφ θαη έρεη ζθνπφ ηελ πξνβνιή ηεο λαπηηθήο ηζηνξίαο ηεο Διιάδαο θαη ηδηαίηεξα ηεο Κξήηεο
θαζψο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αγάπεο πξνο ην ζαιάζζην ζηνηρείν σο πεγή δσήο θαη ζαιάζζηαο
ηζρχνο. Δθηίζεληαη καθέηεο πινίσλ, δηάθνξα λαπηηθά φξγαλα θαη ζπζθεπέο, πίλαθεο δσγξαθηθήο,
πξνζσπνγξαθίεο, απζεληηθέο ηζηνξηθέο θσηνγξαθίεο, θεηκήιηα θ.ά., ηαμηλνκεκέλα θαηά ηζηνξηθέο
πεξηφδνπο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
Σα παηδία αθνχ παξαηεξήζνπλ ηνπο πίλαθεο δσγξαθηθήο ηνπ Ναπηηθνχ Μνπζείνπ θαη ζπδεηήζνπλ γη'
απηνχο, γίλνληαη ηα ίδηα δσγξάθνη θαη εκπλένληαη απφ ηα εθζέκαηα ηνπ Μνπζείνπ ηε δηθή ηνπο
ζαιαζζνγξαθία.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
πκκεηνρή παηδηψλ 2 επξώ θαηά άηνκν
Γηεύζπλζε/Σειέθσλν/ θαμ
Αθηή Κνπληνπξηψηε, 731 36 Υαληά. Κπ-α: 09.00 - 14.30 Παξαζθεπή θιεηζηά
Σει. Σκήκαηνο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ : 28210-91875
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Ναπηηθό Μνπζείν Κξήηεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : Σα πινία ηόηε θαη ηώξα
Θεκαηνινγία: Tν ζαιάζζην ζηνηρείν, λαπηηθή ηζηνξία ηεο Κξήηεο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Α΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : www.mar-mus-crete.gr
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο : http://www.mar-muscrete.gr/Ekpaideysh.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Ναπηηθφ Μνπζείν Κξήηεο ηδξχζεθε ην 1973 απφ ην Πνιεκηθφ
Ναπηηθφ θαη έρεη ζθνπφ ηελ πξνβνιή ηεο λαπηηθήο ηζηνξίαο ηεο Διιάδαο θαη ηδηαίηεξα ηεο Κξήηεο
θαζψο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αγάπεο πξνο ην ζαιάζζην ζηνηρείν σο πεγή δσήο θαη ζαιάζζηαο
ηζρχνο. Δθηίζεληαη καθέηεο πινίσλ, δηάθνξα λαπηηθά φξγαλα θαη ζπζθεπέο, πίλαθεο δσγξαθηθήο,
πξνζσπνγξαθίεο, απζεληηθέο ηζηνξηθέο θσηνγξαθίεο, θεηκήιηα θ.ά., ηαμηλνκεκέλα θαηά ηζηνξηθέο
πεξηφδνπο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
Μέζα απφ ην παξακχζη ηνπ Καπεηαλ-Γηάλλε ηα παηδηά παξαηεξνχλ, αλαθαιχπηνπλ θαη ζπγθξίλνπλ ηα
πινία ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ. Οη κηθξνί θίινη ηνπ κνπζείνπ παίδνπλ, καζαίλνπλ θαη δεκηνπξγνχλ
εκπλεπζκέλνη απφ ηα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
πκκεηνρή παηδηψλ 2 επξώ θαηά άηνκν
Γηεύζπλζε/Σειέθσλν/ θαμ
Αθηή Κνπληνπξηψηε, 731 36 Υαληά. Κπ-α: 09.00 - 14.30 Παξαζθεπή θιεηζηά
Σει. Σκήκαηνο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ : 28210-91875
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Ναπηηθό Μνπζείν Κξήηεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : Ζ ζάιαζζά καο θηλδπλεύεη
Θεκαηνινγία: Μφιπλζε θαη πξνζηαζία ηεο ζάιαζζαο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Β΄Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : www.mar-mus-crete.gr
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο : http://www.mar-muscrete.gr/Ekpaideysh.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Ναπηηθφ Μνπζείν Κξήηεο ηδξχζεθε ην 1973 απφ ην Πνιεκηθφ
Ναπηηθφ θαη έρεη ζθνπφ ηελ πξνβνιή ηεο λαπηηθήο ηζηνξίαο ηεο Διιάδαο θαη ηδηαίηεξα ηεο Κξήηεο
θαζψο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αγάπεο πξνο ην ζαιάζζην ζηνηρείν σο πεγή δσήο θαη ζαιάζζηαο
ηζρχνο. Δθηίζεληαη καθέηεο πινίσλ, δηάθνξα λαπηηθά φξγαλα θαη ζπζθεπέο, πίλαθεο δσγξαθηθήο,
πξνζσπνγξαθίεο, απζεληηθέο ηζηνξηθέο θσηνγξαθίεο, θεηκήιηα θ.ά., ηαμηλνκεκέλα θαηά ηζηνξηθέο
πεξηφδνπο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Με ηε ζπληξνθηά ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο θαη
ηελ πινχζηα ζπιινγή νζηξάθσλ, ηα παηδηά καζαίλνπλ γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρεη ην ζαιάζζην
πεξηβάιινλ, ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε κφιπλζε ζηελ ηζνξξνπία ηνπ νηθνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο
θαη ηη κπνξεί λα θάλεη ν θαζέλαο καο γηα λα ην πξνζηαηεχεη κε ζηφρν κηα θαιχηεξε δσή.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
πκκεηνρή παηδηψλ 3 επξώ θαηά άηνκν
Γηεύζπλζε/Σειέθσλν/ θαμ
Αθηή Κνπληνπξηψηε, 731 36 Υαληά. Κπ-α: 09.00 - 14.30 Παξαζθεπή θιεηζηά
Σει. Σκήκαηνο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ : 28210-91875
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Ναπηηθό Μνπζείν Κξήηεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : Ναπηηθέο ζηνιέο
Θεκαηνινγία: Ναπηηθή παξάδνζε, λαπηηθέο ζηνιέο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Β΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : www.mar-mus-crete.gr
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο : http://www.mar-muscrete.gr/Ekpaideysh.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Ναπηηθφ Μνπζείν Κξήηεο ηδξχζεθε ην 1973 απφ ην Πνιεκηθφ
Ναπηηθφ θαη έρεη ζθνπφ ηελ πξνβνιή ηεο λαπηηθήο ηζηνξίαο ηεο Διιάδαο θαη ηδηαίηεξα ηεο Κξήηεο
θαζψο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αγάπεο πξνο ην ζαιάζζην ζηνηρείν σο πεγή δσήο θαη ζαιάζζηαο
ηζρχνο. Δθηίζεληαη καθέηεο πινίσλ, δηάθνξα λαπηηθά φξγαλα θαη ζπζθεπέο, πίλαθεο δσγξαθηθήο,
πξνζσπνγξαθίεο, απζεληηθέο ηζηνξηθέο θσηνγξαθίεο, θεηκήιηα θ.ά., ηαμηλνκεκέλα θαηά ηζηνξηθέο
πεξηφδνπο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Μηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηηο παξαδνζηαθέο
θνξεζηέο ησλ Ναπηηθψλ καο. Παξάδνζε θαη ηζηνξηθέο ζηηγκέο ησλ αλζξψπσλ ηεο ζάιαζζαο. Μλήκεο
πνπ πξέπεη λα παξακείλνπλ δσληαλέο ζηελ λαπηηθή καο θιεξνλνκία.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
πκκεηνρή παηδηψλ 3 επξώ θαηά άηνκν
Γηεύζπλζε/Σειέθσλν/ θαμ
Αθηή Κνπληνπξηψηε, 731 36 Υαληά. Κπ-α: 09.00 - 14.30 Παξαζθεπή θιεηζηά
Σει. Σκήκαηνο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ : 28210-91875
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Ναπηηθό Μνπζείν Κξήηεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : Διάηε λα γλσξίζνπκε ην λαπηηθό Μνπζείν
Θεκαηνινγία: Tν ζαιάζζην ζηνηρείν, λαπηηθή ηζηνξία ηεο Κξήηεο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : www.mar-mus-crete.gr
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο : http://www.mar-muscrete.gr/Ekpaideysh.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Ναπηηθφ Μνπζείν Κξήηεο ηδξχζεθε ην 1973 απφ ην Πνιεκηθφ
Ναπηηθφ θαη έρεη ζθνπφ ηελ πξνβνιή ηεο λαπηηθήο ηζηνξίαο ηεο Διιάδαο θαη ηδηαίηεξα ηεο Κξήηεο
θαζψο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αγάπεο πξνο ην ζαιάζζην ζηνηρείν σο πεγή δσήο θαη ζαιάζζηαο
ηζρχνο. Δθηίζεληαη καθέηεο πινίσλ, δηάθνξα λαπηηθά φξγαλα θαη ζπζθεπέο, πίλαθεο δσγξαθηθήο,
πξνζσπνγξαθίεο, απζεληηθέο ηζηνξηθέο θσηνγξαθίεο, θεηκήιηα θ.ά., ηαμηλνκεκέλα θαηά ηζηνξηθέο
πεξηφδνπο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
Μηα πξψηε επαθή κε ηνπο ρψξνπο, ηα εθζέκαηα, ηηο ζπιινγέο θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ Μνπζείνπ. Διάηε
λα γλσξίζνπκε καδί ην Ναπηηθφ Μνπζείν καο θαη λα θηηάμνπκε έλα παξακχζη εκπλεπζκέλν απφ ηα
εθζέκαηα ηνπ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
πκκεηνρή παηδηψλ 3 επξώ θαηά άηνκν
Γηεύζπλζε/Σειέθσλν/ θαμ
Αθηή Κνπληνπξηψηε, 731 36 Υαληά. Κπ-α: 09.00 - 14.30 Παξαζθεπή θιεηζηά
Σει. Σκήκαηνο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ : 28210-91875
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Ναπηηθό Μνπζείν Κξήηεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : Γλσξηκία κε κηα Σξηήξε
Θεκαηνινγία: Πινία ηεο Αξραηφηεηαο, Σξηήξε
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : www.mar-mus-crete.gr
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο : http://www.mar-muscrete.gr/Ekpaideysh.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Ναπηηθφ Μνπζείν Κξήηεο ηδξχζεθε ην 1973 απφ ην Πνιεκηθφ
Ναπηηθφ θαη έρεη ζθνπφ ηελ πξνβνιή ηεο λαπηηθήο ηζηνξίαο ηεο Διιάδαο θαη ηδηαίηεξα ηεο Κξήηεο
θαζψο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αγάπεο πξνο ην ζαιάζζην ζηνηρείν σο πεγή δσήο θαη ζαιάζζηαο
ηζρχνο. Δθηίζεληαη καθέηεο πινίσλ, δηάθνξα λαπηηθά φξγαλα θαη ζπζθεπέο, πίλαθεο δσγξαθηθήο,
πξνζσπνγξαθίεο, απζεληηθέο ηζηνξηθέο θσηνγξαθίεο, θεηκήιηα θ.ά., ηαμηλνκεκέλα θαηά ηζηνξηθέο
πεξηφδνπο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
Σα παηδηά παξαηεξνχλ ηελ Αζελατθή ηξηήξε, ην ηξνκεξφ πινίν ηεο Αξραηφηεηαο. Μαζαίλνπλ πνπ θαη
πσο ηε ρξεζηκνπνηνχζαλ νη Αξραίνη Έιιελεο πσο θηλείηαη θαη απφ ηη πιηθά ήηαλ θηηαγκέλε, θαζψο θαη
γηα ηνλ ξφιν ηεο ζηελ πεξίθεκε Ναπκαρία ηεο αιακίλαο.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Δπεμεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ εληχπσλ, παηρλίδηα εμνηθείσζεο θαη
δεκηνπξγίαο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
πκκεηνρή παηδηψλ 3 επξώ θαηά άηνκν
Γηεύζπλζε/Σειέθσλν/ θαμ
Αθηή Κνπληνπξηψηε, 731 36 Υαληά. Κπ-α: 09.00 - 14.30 Παξαζθεπή θιεηζηά
Σει. Σκήκαηνο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ : 28210-91875
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Ναπηηθό Μνπζείν Κξήηεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : Διιεληθνί θάξνη (Φάξνο Υαλίσλ)
Θεκαηνινγία: Φάξνη
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : www.mar-mus-crete.gr
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο : http://www.mar-muscrete.gr/Ekpaideysh.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Ναπηηθφ Μνπζείν Κξήηεο ηδξχζεθε ην 1973 απφ ην Πνιεκηθφ
Ναπηηθφ θαη έρεη ζθνπφ ηελ πξνβνιή ηεο λαπηηθήο ηζηνξίαο ηεο Διιάδαο θαη ηδηαίηεξα ηεο Κξήηεο
θαζψο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αγάπεο πξνο ην ζαιάζζην ζηνηρείν σο πεγή δσήο θαη ζαιάζζηαο
ηζρχνο. Δθηίζεληαη καθέηεο πινίσλ, δηάθνξα λαπηηθά φξγαλα θαη ζπζθεπέο, πίλαθεο δσγξαθηθήο,
πξνζσπνγξαθίεο, απζεληηθέο ηζηνξηθέο θσηνγξαθίεο, θεηκήιηα θ.ά., ηαμηλνκεκέλα θαηά ηζηνξηθέο
πεξηφδνπο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηνπο Διιεληθνχο
πέηξηλνπο θάξνπο. Παξνπζίαζε πιηθνχ θαη ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ. Φάξνο ησλ Υαληψλ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
πκκεηνρή παηδηψλ 3 επξώ θαηά άηνκν
Γηεύζπλζε/Σειέθσλν/ θαμ
Αθηή Κνπληνπξηψηε, 731 36 Υαληά. Κπ-α: 09.00 - 14.30 Παξαζθεπή θιεηζηά
Σει. Σκήκαηνο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ : 28210-91875
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Ναπηηθό Μνπζείν Κξήηεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : Σαμίδη ζηα Βπδαληηλά ηα ρξόληα
Θεκαηνινγία: Ναπηηθή ηζηνξία Βπδαληίνπ
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : www.mar-mus-crete.gr
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο : http://www.mar-muscrete.gr/Ekpaideysh.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Ναπηηθφ Μνπζείν Κξήηεο ηδξχζεθε ην 1973 απφ ην Πνιεκηθφ
Ναπηηθφ θαη έρεη ζθνπφ ηελ πξνβνιή ηεο λαπηηθήο ηζηνξίαο ηεο Διιάδαο θαη ηδηαίηεξα ηεο Κξήηεο
θαζψο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αγάπεο πξνο ην ζαιάζζην ζηνηρείν σο πεγή δσήο θαη ζαιάζζηαο
ηζρχνο. Δθηίζεληαη καθέηεο πινίσλ, δηάθνξα λαπηηθά φξγαλα θαη ζπζθεπέο, πίλαθεο δσγξαθηθήο,
πξνζσπνγξαθίεο, απζεληηθέο ηζηνξηθέο θσηνγξαθίεο, θεηκήιηα θ.ά., ηαμηλνκεκέλα θαηά ηζηνξηθέο
πεξηφδνπο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
Ζ λαπηηθή ηζηνξία ηνπ Βπδαληίνπ κέζα απφ ηα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ. Παξαηήξεζε ηνπ βπδαληηλνχ
πνιεκηθνχ πινίνπ Γξφκσλα. Γλσξηκία κε ηελ επνρή, ην πιήξσκα θαη ζχγθξηζε κε έλα εκπνξηθφ πινίν
ηεο επνρήο. Σέινο, κέζσ ηεο ηζηνξίαο ηνπ θξεηηθνχ πινίνπ «Κνπκπαξέα» ηα παηδηά καζαίλνπλ φηη
Κξήηεο ήηαλ νη ηειεπηαίνη ππεξαζπηζηέο ηνπ Βπδαληίνπ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
πκκεηνρή παηδηψλ 3 επξώ θαηά άηνκν
Γηεύζπλζε/Σειέθσλν/ θαμ
Αθηή Κνπληνπξηψηε, 731 36 Υαληά. Κπ-α: 09.00 - 14.30 Παξαζθεπή θιεηζηά
Σει. Σκήκαηνο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ : 28210-91875
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Ναπηηθό Μνπζείν Κξήηεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : Από ηα θνππηά ζηνλ αηκό
Θεκαηνινγία: Nαπηηθή ηζηνξία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : www.mar-mus-crete.gr
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο : http://www.mar-muscrete.gr/Ekpaideysh.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Ναπηηθφ Μνπζείν Κξήηεο ηδξχζεθε ην 1973 απφ ην Πνιεκηθφ
Ναπηηθφ θαη έρεη ζθνπφ ηελ πξνβνιή ηεο λαπηηθήο ηζηνξίαο ηεο Διιάδαο θαη ηδηαίηεξα ηεο Κξήηεο
θαζψο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αγάπεο πξνο ην ζαιάζζην ζηνηρείν σο πεγή δσήο θαη ζαιάζζηαο
ηζρχνο. Δθηίζεληαη καθέηεο πινίσλ, δηάθνξα λαπηηθά φξγαλα θαη ζπζθεπέο, πίλαθεο δσγξαθηθήο,
πξνζσπνγξαθίεο, απζεληηθέο ηζηνξηθέο θσηνγξαθίεο, θεηκήιηα θ.ά., ηαμηλνκεκέλα θαηά ηζηνξηθέο
πεξηφδνπο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Οη άλζξσπνη δηαρξνληθά ζέινληαο λα
γλσξίζνπλ λένπο ηφπνπο, λα αλαπηχμνπλ ην εκπφξην, ηηο κεηαθνξέο θαη ηηο κεηαθηλήζεηο ζνθίζηεθαλ
δηαθφξνπο ηξφπνπο. Διάηε καδί λα ηαμηδέςνπκε ζην ρξφλν θσηίδνληαο ην ζαπκαζηφ θφζκν ηεο
πξνφδνπ θαη ηεο εμειίμεηο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
πκκεηνρή παηδηψλ 3 επξώ θαηά άηνκν
Γηεύζπλζε/Σειέθσλν/ θαμ
Αθηή Κνπληνπξηψηε, 731 36 Υαληά. Κπ-α: 09.00 - 14.30 Παξαζθεπή θιεηζηά
Σει. Σκήκαηνο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ : 28210-91875
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Ναπηηθό Μνπζείν Κξήηεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : Αθηέξσκα ζηνπο Βαιθαληθνύο πνιέκνπο
Θεκαηνινγία: Βαιθαληθνί πφιεκνη
Φάζκα Ζιηθηώλ: Σ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : www.mar-mus-crete.gr
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο : http://www.mar-muscrete.gr/Ekpaideysh.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Ναπηηθφ Μνπζείν Κξήηεο ηδξχζεθε ην 1973 απφ ην Πνιεκηθφ
Ναπηηθφ θαη έρεη ζθνπφ ηελ πξνβνιή ηεο λαπηηθήο ηζηνξίαο ηεο Διιάδαο θαη ηδηαίηεξα ηεο Κξήηεο
θαζψο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αγάπεο πξνο ην ζαιάζζην ζηνηρείν σο πεγή δσήο θαη ζαιάζζηαο
ηζρχνο. Δθηίζεληαη καθέηεο πινίσλ, δηάθνξα λαπηηθά φξγαλα θαη ζπζθεπέο, πίλαθεο δσγξαθηθήο,
πξνζσπνγξαθίεο, απζεληηθέο ηζηνξηθέο θσηνγξαθίεο, θεηκήιηα θ.ά., ηαμηλνκεκέλα θαηά ηζηνξηθέο
πεξηφδνπο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Έξεπλα γηα ηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο.
πιινγή θαη δηαζηαχξσζε πιεξνθνξηψλ γηα ην λαπηηθφ κέξνο ησλ ληθεθφξσλ πνιέκσλ. Ηζηνξηθά
θαξάβηα, πξφζσπα θαη γεγνλφηα γεκάηα εξσηζκφ. Σα παηδηά γίλνληαη δεκνζηνγξάθνη, καζαίλνπλ θαη
παίδνπλ επηηξαπέδην παηρλίδη ζρεηηθά κε ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα ηεο επνρήο.
Δπηπιένλ, ιεηηνπξγνχλ επεηεηαθά πξνγξάκκαηα ζηηο αληίζηνηρεο πεξηφδνπο πξνζαξκνζκέλα ζε κεγάια
ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ ζεκάδεςαλ ηελ ηζηνξία ησλ Διιήλσλ (28ε Οθησβξίνπ, 1ε Γεθεκβξίνπ, 25ε
Μαξηίνπ θ.ά.)
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
πκκεηνρή παηδηψλ 3 επξώ θαηά άηνκν
Γηεύζπλζε/Σειέθσλν/ θαμ
Αθηή Κνπληνπξηψηε, 731 36 Υαληά. Κπ-α: 09.00 - 14.30 Παξαζθεπή θιεηζηά
Σει. Σκήκαηνο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ : 28210-91875
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Ναπηηθό Μνπζείν Κξήηεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο Μάρε ηεο Κξήηεο
Θεκαηνινγία: Μάρε ηεο Κξήηεο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Σ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : www.mar-mus-crete.gr
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο : http://www.mar-muscrete.gr/Ekpaideysh.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Ναπηηθφ Μνπζείν Κξήηεο ηδξχζεθε ην 1973 απφ ην Πνιεκηθφ
Ναπηηθφ θαη έρεη ζθνπφ ηελ πξνβνιή ηεο λαπηηθήο ηζηνξίαο ηεο Διιάδαο θαη ηδηαίηεξα ηεο Κξήηεο
θαζψο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αγάπεο πξνο ην ζαιάζζην ζηνηρείν σο πεγή δσήο θαη ζαιάζζηαο
ηζρχνο. Δθηίζεληαη καθέηεο πινίσλ, δηάθνξα λαπηηθά φξγαλα θαη ζπζθεπέο, πίλαθεο δσγξαθηθήο,
πξνζσπνγξαθίεο, απζεληηθέο ηζηνξηθέο θσηνγξαθίεο, θεηκήιηα θ.ά., ηαμηλνκεκέλα θαηά ηζηνξηθέο
πεξηφδνπο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο
Ζ Κξήηε πξνζζέηεη ηελ δηθή ηεο ζειίδα ζηνλ δηαξθή αγψλα ηνπ ειεχζεξνπ θφζκνπ ελαληίνλ ησλ
δπλάκεσλ ηεο ηπξαλλίαο. Διάηε λα γλσξίζνπκε ηα ηζηνξηθά θεηκήιηα πνπ έρνπλ βξεη ηελ ζέζε ηνπο
ζηηο πξνζζήθεο ηνπ Ναπηηθνχ Μνπζείνπ θαη λα δηαηεξήζνπκε αζβέζηε ηελ κλήκε ηνπο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
πκκεηνρή παηδηψλ 3 επξώ θαηά άηνκν
Γηεύζπλζε/Σειέθσλν/ θαμ
Αθηή Κνπληνπξηψηε, 731 36 Υαληά. Κπ-α: 09.00 - 14.30 Παξαζθεπή θιεηζηά
Σει. Σκήκαηνο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ : 28210-91875
Γσξεάλ ή φρη
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Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο Αξθνύδα θαη θώθηα εθπέκπνπλ ζήκα θηλδύλνπ
Θεκαηνινγία: Πεξηβάιινλ
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Α΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : http://www.nhmc.uoc.gr/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.nhmc.uoc.gr/education/educational-programs-various
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Κξήηεο ιεηηνπξγεί κέζα ζηα πιαίζηα
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαιχπηνληαο φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο πιήξνπο θαη ζχγρξνλνπ
κνπζείνπ: δηαηεξεί θαη αλαπηχζζεη ζπιινγέο, πξαγκαηνπνηεί έξεπλεο γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ,
ζπλεηζθέξεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο, πξνβάιιεη ζηνπο
εθζεζηαθνχο ηνπ ρψξνπο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Κξήηεο θαη ηεο Μεζνγείνπ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Παξακχζη. Ζ αξθνχδα θαη ε θψθηα
απεγλσζκέλεο θζάλνπλ ζην Μνπζείν θαη δεηνχλ βνήζεηα θαζψο νη βηφηνπνί ηνπο (δάζε θαη παξαιίεο)
έρνπλ ππνβαζκηζηεί θαη έρνπλ ζπξξηθλσζεί απφ ηνπο αλζξψπνπο. Σα παηδηά καδί κε ηνπο παηδαγσγνχο
ηνπ Μνπζείνπ, πξνζπαζψληαο λα βνεζήζνπλ, πξνβιεκαηίδνληαη αλ ηα δχν δψα ζα κπνξνχζαλ λα
δήζνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο βηφηνπνπο. κσο απηή ε αιιαγή απνδεηθλχεηαη φηη δελ είλαη θαζφινπ
εχθνιε. Μέζα απφ ην παξακχζη απηφ ηα παηδηά καζαίλνπλ γηα ηηο πξνζαξκνγέο ησλ δψσλ ζην
πεξηβάιινλ ηνπο αιιά θαη γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη ζηε θχζε θαη ηνπο
νξγαληζκνχο ηεο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη ζηνλ θεληξηθφ εθζεζηαθφ ρψξν. Παξάιιεια νη καζεηέο παξαθνινπζνχλ ην
πξφγξακκα ζηνλ «Δγθέιαδν» ηελ πιαηθφξκα πξνζνκνίσζεο ζεηζκψλ.
Λεσθ.νθ.Βεληδέινπ-θφιπνο Γεξκαηά
Σει. 2810 282740 2810 – 282740, 2810 – 393630 (θ. Υαηδεληθνιάθε)
ΦΑΞ: 2810 - 393636
5 /7 επξώ γηα θάζε καζεηή γηα ηελ παξαθνινχζεζε ελφο ή δχν εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
ηηο πξφζθαηεο εθδφζεηο ηνπ Μ.Φ.Η.Κ. ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ζεηξά "Ζ θχζε ηεο Διιάδαο" πνπ
πεξηιακβάλεη παηδηθά βηβιία γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ:
•Ακθίβηα θαη Δξπεηά ηεο Κξήηεο.
•Ζ Εσή ζηα Φξχγαλα.
•Ζ Εσή ζηηο πειηέο.
•Ζ Εσή θάησ απφ ηηο Πέηξεο.
•Σν θαληδνρνηξάθη πνπ δελ ήζειε ηα αγθάζηα ηνπ.
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Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Σν Γηγάληην Γεηλνζήξην»
Θεκαηνινγία: Πεξηβάιινλ
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Α΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : http://www.nhmc.uoc.gr/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.nhmc.uoc.gr/education/educational-programs-various
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Κξήηεο ιεηηνπξγεί κέζα ζηα πιαίζηα
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαιχπηνληαο φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο πιήξνπο θαη ζχγρξνλνπ
κνπζείνπ: δηαηεξεί θαη αλαπηχζζεη ζπιινγέο, πξαγκαηνπνηεί έξεπλεο γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ,
ζπλεηζθέξεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο, πξνβάιιεη ζηνπο
εθζεζηαθνχο ηνπ ρψξνπο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Κξήηεο θαη ηεο Μεζνγείνπ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σα παηδηά αλαθαιχπηνπλ ην Γεηλνζήξην, έλα
εληππσζηαθφ γηγαληηαίν δψν πνπ δνχζε ζηελ Κξήηε. Γίλνληαη ηα ίδηα παιαηνληνιφγνη θαη
αθνινπζψληαο κηα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, απφιπηα πξνζαξκνζκέλε ζηελ ειηθία ηνπο, ζθάβνπλ κφλα
ηνπο, αλαθαιχπηνπλ απνιηζψκαηα θαη πξνβιεκαηίδνληαη γηα ην πνχ δνχζε θαη ηη έηξσγε. Έλα
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, πνπ ζρεδηάζηεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Πξνζρνιηθήο
Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Παξέρεηαη πιηθφ γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ ηάμε.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη ζηνλ Υψξν ησλ Δθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Παξάιιεια νη καζεηέο
παξαθνινπζνχλ ην πξφγξακκα ζηνλ «Δγθέιαδν» ηελ πιαηθφξκα πξνζνκνίσζεο ζεηζκψλ.
Λεσθ.νθ.Βεληδέινπ-θφιπνο Γεξκαηά
Σει. 2810 282740 2810 – 282740, 2810 – 393630 (θ. Υαηδεληθνιάθε)
ΦΑΞ: 2810 - 393636
5 /7 επξώ γηα θάζε καζεηή γηα ηελ παξαθνινχζεζε ελφο ή δχν εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
ηηο πξφζθαηεο εθδφζεηο ηνπ Μ.Φ.Η.Κ. ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ζεηξά "Ζ θχζε ηεο Διιάδαο" πνπ κέρξη
ζηηγκήο πεξηιακβάλεη πέληε παηδηθά βηβιία γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ:
•Ακθίβηα θαη Δξπεηά ηεο Κξήηεο.
•Ζ Εσή ζηα Φξχγαλα.
•Ζ Εσή ζηηο πειηέο.
•Ζ Εσή θάησ απφ ηηο Πέηξεο.
•Σν θαληδνρνηξάθη πνπ δελ ήζειε ηα αγθάζηα ηνπ.

241

Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Σν παξακύζη ηνπ Δξεπλόηνπνπ»
Θεκαηνινγία: Πεξηβάιινλ
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Α΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : http://www.nhmc.uoc.gr/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.nhmc.uoc.gr/education/educational-programs-various
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Κξήηεο ιεηηνπξγεί κέζα ζηα πιαίζηα
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαιχπηνληαο φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο πιήξνπο θαη ζχγρξνλνπ
κνπζείνπ: δηαηεξεί θαη αλαπηχζζεη ζπιινγέο, πξαγκαηνπνηεί έξεπλεο γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ,
ζπλεηζθέξεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο, πξνβάιιεη ζηνπο
εθζεζηαθνχο ηνπ ρψξνπο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Κξήηεο θαη ηεο Μεζνγείνπ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: H λπρηεξίδα Πηπηζηξέινπο θαη ε λεξνρειψλα
Μαπξέκηο δσληαλεχνπλ, καδί κε ηα παηδηά, έλα θαληαζηηθφ παξακχζη πεξηπέηεηαο ζηνλ Δξεπλφηνπν ζε
έλα κνλαδηθφ γηα ηελ Διιάδα ρψξν, πινχζην ζε βησκαηηθέο θαη δηαδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ο
Δξεπλφηνπνο απνηειεί κηα κηθξνγξαθία ηεο θχζεο, κηα ξεαιηζηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ
νηθνζπζηεκάησλ ηεο Μεζνγείνπ, ηνπ βνπλνχ, ηνπ ζακλφηνπνπ, ηεο ζπειηάο, ηνπ πνηακνχ, ηεο
εθβνιήο θαη ηεο ζάιαζζαο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη ζηνλ ρψξν ηνπ Δξεπλφηνπνπ. Παξάιιεια νη καζεηέο παξαθνινπζνχλ ην
πξφγξακκα ζηνλ «Δγθέιαδν» ηελ πιαηθφξκα πξνζνκνίσζεο ζεηζκψλ.
Λεσθ. νθ.Βεληδέινπ-θφιπνο Γεξκαηά
Σει. 2810 282740 2810 – 282740, 2810 – 393630 (θ. Υαηδεληθνιάθε)
ΦΑΞ: 2810 - 393636
5 /7 επξώ γηα θάζε καζεηή γηα ηελ παξαθνινχζεζε ελφο ή δχν εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
ηηο πξφζθαηεο εθδφζεηο ηνπ Μ.Φ.Η.Κ. ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ζεηξά "Ζ θχζε ηεο Διιάδαο" πνπ κέρξη
ζηηγκήο πεξηιακβάλεη πέληε παηδηθά βηβιία γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ:
•Ακθίβηα θαη Δξπεηά ηεο Κξήηεο.
•Ζ Εσή ζηα Φξχγαλα.
•Ζ Εσή ζηηο πειηέο.
•Ζ Εσή θάησ απφ ηηο Πέηξεο.
•Σν θαληδνρνηξάθη πνπ δελ ήζειε ηα αγθάζηα ηνπ.
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Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο Δθπαηδεπηηθό κνλνπάηη
«Ζ Φύζε είλαη ην ζπίηη καο»
Θεκαηνινγία: Πεξηβάιινλ
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : http://www.nhmc.uoc.gr/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.nhmc.uoc.gr/education/educational-programs-various
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Κξήηεο ιεηηνπξγεί κέζα ζηα πιαίζηα
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαιχπηνληαο φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο πιήξνπο θαη ζχγρξνλνπ
κνπζείνπ: δηαηεξεί θαη αλαπηχζζεη ζπιινγέο, πξαγκαηνπνηεί έξεπλεο γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ,
ζπλεηζθέξεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο, πξνβάιιεη ζηνπο
εθζεζηαθνχο ηνπ ρψξνπο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Κξήηεο θαη ηεο Μεζνγείνπ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Πξφθεηηαη γηα έλα θαηλνηφκν πξφγξακκα πνπ
απαηηεί ηε ζπλεξγαζία ρνιείνπ θαη Μνπζείνπ Φπζηθήο Ηζηνξίαο Κξήηεο (Μ.Φ.Η.Κ.). Σν εθπαηδεπηηθφ
απηφ πξφγξακκα ππνζηεξίδεη ην κάζεκα ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ θαη
ζπγθεθξηκέλα ηελ Δλφηεηα 3 κε ηίηιν: « Ζ θχζε είλαη ην ζπίηη καο». Σα βαζηθά ζηάδηα πινπνίεζεο
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απηνχ κνλνπαηηνχ είλαη:
1. Πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην πνπ πινπνηείηαη ζην ρνιείν
2. Βησκαηηθφ ζηάδην πνπ πινπνηείηαη ζην Μ.Φ.Η.Κ. σο δίσξν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
3. Σειηθφ ζηάδην πνπ πινπνηείηαη ζην ρνιείν
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό:
Καη ηα 3 ζηάδηα πινπνίεζεο, ζην ρνιείν θαη ζην Μνπζείν, ππνζηεξίδνληαη απφ ην Μ.Φ.Η.Κ.
ηνλ εθπαηδεπηηθφ παξέρεηε εηδηθφο θάθεινο κε νδεγφ πινπνίεζεο θαη ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη ζηνλ Κεληξηθφ Δθζεζηαθφ Υψξν θαη ζηνλ Δξεπλφηνπν. Παξάιιεια νη
καζεηέο παξαθνινπζνχλ ην πξφγξακκα ζηνλ «Δγθέιαδν» ηελ πιαηθφξκα πξνζνκνίσζεο ζεηζκψλ.
Λεσθ.νθ.Βεληδέινπ-θφιπνο Γεξκαηά
Σει. 2810 282740 2810 – 282740, 2810 – 393630 (θ. Υαηδεληθνιάθε)
ΦΑΞ: 2810 - 393636
5 /7 επξώ γηα θάζε καζεηή γηα ηελ παξαθνινχζεζε ελφο ή δχν εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
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Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο «θνξπηνί θαη Αξάρλεο. Έλαο καγηθόο θόζκνο»
Θεκαηνινγία: Πεξηβάιινλ
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄ κέρξη θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : http://www.nhmc.uoc.gr/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.nhmc.uoc.gr/education/educational-programs-various
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Κξήηεο ιεηηνπξγεί κέζα ζηα πιαίζηα
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαιχπηνληαο φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο πιήξνπο θαη ζχγρξνλνπ
κνπζείνπ: δηαηεξεί θαη αλαπηχζζεη ζπιινγέο, πξαγκαηνπνηεί έξεπλεο γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ,
ζπλεηζθέξεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο, πξνβάιιεη ζηνπο
εθζεζηαθνχο ηνπ ρψξνπο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Κξήηεο θαη ηεο Μεζνγείνπ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Οη ζθνξπηνί θαη νη αξάρλεο είλαη δψα κε
ηδηαίηεξε κνξθνινγία θαη ζπλήζεηεο. Γηάθνξνη κχζνη θαη πξνθαηαιήςεηο είλαη γλσζηνί γχξσ απφ
απηά, δεκηνπξγψληαο κηα εηθφλα κπζηεξίνπ θαη θφβνπ γηα ηα παηδηά ελψ παξάιιεια νη κνξθέο ηνπο
έρνπλ ζπλδεζεί κε ήξσεο πνιιψλ παηδηθψλ ζεηξψλ. ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κέζα απφ ηελ
εμεξεχλεζε, ηελ θαηαζθεπή, ηελ παξαηήξεζε θαη ηηο δηαδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηα παηδηά έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ ηα δηαθνξεηηθά είδε ησλ ζθνξπηψλ θαη αξαρλψλ, ηα δειεηεξηψδε είδε, ην
δπλαηφ ηζηφ ησλ αξαρλψλ, ηελ αλαπαξαγσγή, ην κεγάισκα ησλ κηθξψλ αξαρλψλ θαη ζθνξπηψλ θαη
πνιιά αθφκε.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη ζηνλ β΄ ρψξν ησλ πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ. Παξάιιεια νη καζεηέο
παξαθνινπζνχλ ην πξφγξακκα ζηνλ «Δγθέιαδν» ηελ πιαηθφξκα πξνζνκνίσζεο ζεηζκψλ.
Λεσθ. νθ.Βεληδέινπ-θφιπνο Γεξκαηά
Σει. 2810 282740 2810 – 282740, 2810 – 393630 (θ. Υαηδεληθνιάθε)
ΦΑΞ: 2810 - 393636
5 /7 επξώ γηα θάζε καζεηή γηα ηελ παξαθνινχζεζε ελφο ή δχν εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία: ηηο πξφζθαηεο εθδφζεηο ηνπ Μ.Φ.Η.Κ. ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ζεηξά "Ζ
θχζε ηεο Διιάδαο" πνπ κέρξη ζηηγκήο πεξηιακβάλεη πέληε παηδηθά βηβιία γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ:
•Ακθίβηα θαη Δξπεηά ηεο Κξήηεο.
•Ζ Εσή ζηα Φξχγαλα.
•Ζ Εσή ζηηο πειηέο.
•Ζ Εσή θάησ απφ ηηο Πέηξεο.
•Σν θαληδνρνηξάθη πνπ δελ ήζειε ηα αγθάζηα ηνπ.
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Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Ζ Πξάζηλε Μεζόγεηνο»
Θεκαηνινγία: Πεξηβάιινλ
Φάζκα Ζιηθηώλ: Β΄ κέρξη θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ - Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : http://www.nhmc.uoc.gr/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.nhmc.uoc.gr/education/educational-programs-various
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Κξήηεο ιεηηνπξγεί κέζα ζηα πιαίζηα
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαιχπηνληαο φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο πιήξνπο θαη ζχγρξνλνπ
κνπζείνπ: δηαηεξεί θαη αλαπηχζζεη ζπιινγέο, πξαγκαηνπνηεί έξεπλεο γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ,
ζπλεηζθέξεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο, πξνβάιιεη ζηνπο
εθζεζηαθνχο ηνπ ρψξνπο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Κξήηεο θαη ηεο Μεζνγείνπ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Πξφθεηηαη γηα κηα δσληαλή δηαδξαζηηθή
πεξηήγεζε, κε ηε ρξήζε θπιιαδίσλ θαη θαξηψλ, ζηα θπιινβφια, θσλνθφξα θαη κηθηά δάζε ηεο
Μεζνγείνπ, ζηα νηθνζπζηήκαηα ησλ ςειψλ βνπλψλ αιιά θαη ζηα ζπάληα νηθνζπζηήκαηα ησλ ζάκλσλ.
Ζ αξθνχδα, ν αγξηφρνηξνο, ν ιχθνο, ε αιεπνχ, ε χαηλα, ην πιαηψλη, ν αγξηφγαηνο, ε ζηεπνγεξαθίλα θαη
ν ιχγθαο είλαη κεξηθά κφλν απφ ηα εληππσζηαθά δψα πνπ ζα γλσξίζνπλ. Ζ πεξηήγεζε είλαη απφιπηα
πξνζαξκνζκέλε ζην ειηθηαθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ θαη γίλεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη ζηνλ θεληξηθφ εθζεζηαθφ ρψξν. Παξάιιεια νη καζεηέο παξαθνινπζνχλ ην
πξφγξακκα ζηνλ «Δγθέιαδν» ηελ πιαηθφξκα πξνζνκνίσζεο ζεηζκψλ.
Λεσθ.νθ.Βεληδέινπ-θφιπνο Γεξκαηά
Σει. 2810 282740 2810 – 282740, 2810 – 393630 (θ. Υαηδεληθνιάθε)
ΦΑΞ: 2810 - 393636
5 /7 επξώ γηα θάζε καζεηή γηα ηελ παξαθνινχζεζε ελφο ή δχν εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
ηηο πξφζθαηεο εθδφζεηο ηνπ Μ.Φ.Η.Κ. ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ζεηξά "Ζ θχζε ηεο Διιάδαο" πνπ κέρξη
ζηηγκήο πεξηιακβάλεη πέληε παηδηθά βηβιία γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ:
•Ακθίβηα θαη Δξπεηά ηεο Κξήηεο.
•Ζ Εσή ζηα Φξχγαλα.
•Ζ Εσή ζηηο πειηέο.
•Ζ Εσή θάησ απφ ηηο Πέηξεο.
•Σν θαληδνρνηξάθη πνπ δελ ήζειε ηα αγθάζηα ηνπ.
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Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο (Ζξάθιεην Κξήηεο)
Σίηινο εθπ/θνύ πξνγξάκκαηνο: «Οη Αληηζέζεηο ηεο Μεζνγείνπ - Νεξά θαη Έξεκνη»
Θεκαηνινγία: Πεξηβάιινλ
Φάζκα Ζιηθηώλ: Β΄ κέρξη θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ - Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : http://www.nhmc.uoc.gr/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.nhmc.uoc.gr/education/educational-programs-various
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Κξήηεο ιεηηνπξγεί κέζα ζηα πιαίζηα
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαιχπηνληαο φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο πιήξνπο θαη ζχγρξνλνπ
κνπζείνπ: δηαηεξεί θαη αλαπηχζζεη ζπιινγέο, πξαγκαηνπνηεί έξεπλεο γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ,
ζπλεηζθέξεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο, πξνβάιιεη ζηνπο
εθζεζηαθνχο ηνπ ρψξνπο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Κξήηεο θαη ηεο Μεζνγείνπ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Πξφθεηηαη γηα κηα δσληαλή δηαδξαζηηθή
πεξηήγεζε, κε ηε ρξήζε θπιιαδίσλ θαη θαξηψλ, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ηα παηδηά έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα ζπγθξίλνπλ ηα νηθνζπζηήκαηα ηνπ λεξνχ θαη ησλ αθηψλ κε ηα αθξαία νηθνζπζηήκαηα
ησλ εξήκσλ ηεο Μεζνγείνπ. Ζ κεζνγεηαθή θψθηα, ε βίδξα, ε ραιθφθνηα, νη εξσδηνί θαη ε
ρνπιηαξνκχηα είλαη κεξηθνί κφλν απφ ηνπο ηδηαίηεξνπο θαηνίθνπο ησλ λεξψλ ελψ ε αληηιφπε, ε αιεπνχ
ηεο εξήκνπ θαη ην βεξβέξηθν αξλί εληππσζηάδνπλ ζηα εξεκηθά ηνπία. Παξάιιεια επηζθέπηνληαη ην
Γεηλνζήξην θαη ην «Εσληαλφ Μνπζείν» φπνπ γλσξίδνπλ κνλαδηθνχο δσληαλνχο νξγαληζκνχο πνπ δνπλ
ζηα πγξά θαη εξεκηθά πεξηβάιινληα ηεο Μεζνγεηαθήο πεξηνρήο φπσο νρηέο, βαξάλνπο, ρακαηιένληεο,
αγθαζνπφληηθεο θαη πνιιά αθφκε. Ζ πεξηήγεζε είλαη απφιπηα πξνζαξκνζκέλε ζην ειηθηαθφ επίπεδν
ησλ καζεηψλ θαη γίλεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη ζηνλ θεληξηθφ εθζεζηαθφ ρψξν. Παξάιιεια νη καζεηέο παξαθνινπζνχλ ην
πξφγξακκα ζηνλ «Δγθέιαδν» ηελ πιαηθφξκα πξνζνκνίσζεο ζεηζκψλ.
Λεσθ.νθ.Βεληδέινπ-θφιπνο Γεξκαηά
Σει. 2810 282740 2810 – 282740, 2810 – 393630 (θ. Υαηδεληθνιάθε)
ΦΑΞ: 2810 - 393636
5 /7 επξώ γηα θάζε καζεηή γηα ηελ παξαθνινχζεζε ελφο ή δχν εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
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Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Δξεπλώ θαη αλαθαιύπησ ηε θύζε»
Θεκαηνινγία: Πεξηβάιινλ
Φάζκα Ζιηθηώλ: Β΄ κέρξη θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : http://www.nhmc.uoc.gr/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.nhmc.uoc.gr/education/educational-programs-various
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Κξήηεο ιεηηνπξγεί κέζα ζηα πιαίζηα
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαιχπηνληαο φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο πιήξνπο θαη ζχγρξνλνπ
κνπζείνπ: δηαηεξεί θαη αλαπηχζζεη ζπιινγέο, πξαγκαηνπνηεί έξεπλεο γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ,
ζπλεηζθέξεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο, πξνβάιιεη ζηνπο
εθζεζηαθνχο ηνπ ρψξνπο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Κξήηεο θαη ηεο Μεζνγείνπ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σα παηδηά, ρξεζηκνπνηψληαο ηα πξαγκαηηθά
εξγαιεία ησλ εξεπλεηψλ θαη κε ηε βνήζεηα ησλ κνπζεηνπαηδαγσγψλ, κεηακνξθψλνληαη ζε
παιαηνληνιφγνπο, ζπειαηνιφγνπο, νξληζνιφγνπο, πδξνβηνιφγνπο, ζεξηνιφγνπο θαη εξπεηνιφγνπο θαη
δνπλ κηα πξαγκαηηθή εμεξεχλεζε ζηα νηθνζπζηήκαηα ηνπ Δξεπλφηνπνπ ελφο ρψξνπ κνλαδηθνχ γηα ηελ
Διιάδα, πινχζηνπ ζε βησκαηηθέο θαη δηαδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη ζηνλ Δξεπλφηνπν. Παξάιιεια νη καζεηέο παξαθνινπζνχλ ην πξφγξακκα
ζηνλ «Δγθέιαδν» ηελ πιαηθφξκα πξνζνκνίσζεο ζεηζκψλ.
Λεσθ. νθ.Βεληδέινπ-θφιπνο Γεξκαηά
Σει. 2810 282740 2810 – 282740, 2810 – 393630 (θ. Υαηδεληθνιάθε)
ΦΑΞ: 2810 - 393636
5 /7 επξώ γηα θάζε καζεηή γηα ηελ παξαθνινχζεζε ελφο ή δχν εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
ηηο πξφζθαηεο εθδφζεηο ηνπ Μ.Φ.Η.Κ. ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ζεηξά "Ζ θχζε ηεο Διιάδαο" πνπ κέρξη
ζηηγκήο πεξηιακβάλεη πέληε παηδηθά βηβιία γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ:
•Ακθίβηα θαη Δξπεηά ηεο Κξήηεο.
•Ζ Εσή ζηα Φξχγαλα.
•Ζ Εσή ζηηο πειηέο.
•Ζ Εσή θάησ απφ ηηο Πέηξεο.
•Σν θαληδνρνηξάθη πνπ δελ ήζειε ηα αγθάζηα ηνπ.
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Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Σα θπηά απνθαιύπηνπλ ηελ ηζηνξία ηνπο»
Θεκαηνινγία: Πεξηβάιινλ
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄ κέρξη θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ – Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : http://www.nhmc.uoc.gr/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.nhmc.uoc.gr/education/educational-programs-various
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Κξήηεο ιεηηνπξγεί κέζα ζηα πιαίζηα
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαιχπηνληαο φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο πιήξνπο θαη ζχγρξνλνπ
κνπζείνπ: δηαηεξεί θαη αλαπηχζζεη ζπιινγέο, πξαγκαηνπνηεί έξεπλεο γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ,
ζπλεηζθέξεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο, πξνβάιιεη ζηνπο
εθζεζηαθνχο ηνπ ρψξνπο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Κξήηεο θαη ηεο Μεζνγείνπ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σν ζέκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο
είλαη ηδηαίηεξν θαη πξσηφηππν. Σα παηδηά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ θπηά πνπ ζπλδέζεθαλ κε
ηε δσή ησλ αλζξψπσλ απφ ηε κηλσηθή Κξήηε κέρξη ζήκεξα είηε ιφγσ ηεο ρξεζηκφηεηάο ηνπο ζηε
δηαηξνθή θαη ηηο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο είηε δηφηη εκπινχηηζαλ ηζηνξίεο, κχζνπο θαη ιατθέο
παξαδφζεηο. Σν ακπέιη, ε ειηά, ν βαζηιηθφο αιιά θαη θπηά ιηγφηεξν γλσζηά, φπσο ην ππμάξη, ε
θιακνπξηά, ην θψλεην θαη ν λάξθηζζνο, «απνθαιχπηνπλ» ζηα παηδηά, κε ηε βνήζεηα πνηθίισλ
εθπαηδεπηηθψλ, δηαδξαζηηθψλ κέζσλ, ηελ πινχζηα ηζηνξία ηνπο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη ζηνλ β΄ ρψξν πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ. Παξάιιεια νη καζεηέο
παξαθνινπζνχλ ην πξφγξακκα ζηνλ «Δγθέιαδν» ηελ πιαηθφξκα πξνζνκνίσζεο ζεηζκψλ.
Λεσθ. νθ.Βεληδέινπ-θφιπνο Γεξκαηά
Σει. 2810 282740 2810 – 282740, 2810 – 393630 (θ. Υαηδεληθνιάθε)
ΦΑΞ: 2810 - 393636
5 /7 επξώ γηα θάζε καζεηή γηα ηελ παξαθνινχζεζε ελφο ή δχν εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
ηηο πξφζθαηεο εθδφζεηο ηνπ Μ.Φ.Η.Κ. ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ζεηξά "Ζ θχζε ηεο Διιάδαο" πνπ κέρξη
ζηηγκήο πεξηιακβάλεη πέληε παηδηθά βηβιία γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ:
•Ακθίβηα θαη Δξπεηά ηεο Κξήηεο.
•Ζ Εσή ζηα Φξχγαλα.
•Ζ Εσή ζηηο πειηέο.
•Ζ Εσή θάησ απφ ηηο Πέηξεο.
•Σν θαληδνρνηξάθη πνπ δελ ήζειε ηα αγθάζηα ηνπ.
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Μνπζείν Παξαδνζηαθήο Εσήο Κξήηεο «Λπρλνζηάηεο»
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Παλεγύξη κε ηε γύξε»
Θεκαηνινγία: Γνκή θνηλσλίαο κειηζζψλ, κειηζζνθνκηθή εξγαζία, θεξνπιαζηείν
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν θαη πξψηεο ηάμεηο Γεκνηηθνχ.
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : http://www.lychnostatis.gr
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: To Μνπζείν Λπρλνζηάηεο ζην Ληκάλη Υεξζνλήζνπ, είλαη έλαο
ρψξνο δηαηήξεζεο θαη πξνβνιήο ηεο Παξαδνζηαθήο δσήο θαη ηνπ Λατθνχ Πνιηηηζκνχ ηεο Κξήηεο.
Λεηηνπξγεί σο ρψξνο ελεξγνχο ιανγξαθίαο θαη αληηθαηαλαισηηθήο αγσγήο. ηνρεχεη ζην λα γλσξίζεη
ν επηζθέπηεο ην Φπζηθφ πεξηβάιινλ, ηε Λατθή Σέρλε θαη ηε Λανγξαθία ηεο Κξήηεο, θαη λα ληψζεη ηηο
βαζηέο ξίδεο ηεο παξάδνζεο κέζα ζηε θχζε, κε ηελ εθαξκνγή ηεο κνπζεηνινγηθήο αληίιεςεο πνπ
επηηάζζεη ηελ επνπηηθή, βησκαηηθή, ςπρηθή πξνζέγγηζε κε ηα εθζέκαηα.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη ζην "πίηη ηεο
κέιηζζαο θαη ηνπ θεξηνχ" πνπ ππάξρεη ζην Μνπζείν θαη ζηνρεχεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ηνλ
θφζκν ηεο κέιηζζαο. Υξεζηκνπνηψληαο ηε "ζηξαηεγηθή ηεο αξάρλεο" ηα παηδηά ζπγθεληξψλνπλ πιηθφ
θαη δεκηνπξγνχλ ην "παξακχζη ηεο θεξήζξαο". ηε ζπλέρεηα κέζα απφ ηε δξακαηνπνίεζε ηνπ
παξακπζηνχ θαη ηελ ελζάξθσζε ξφισλ θαηαλννχλ ηε δνκή ηεο θνηλσλίαο ησλ κειηζζψλ θαζψο θαη ηε
δηαδηθαζία παξαζθεπήο κειηνχ θαη θεξηνχ. (Πξνβνιή, εθπαηδεπηηθφ παξακχζη, ςεθηαθφ παηρλίδη)
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: : Βηβιίν «Παλεγύξη κε ηε Γύξε» (πξφθεηηαη γηα ηελ έληππε έθδνζε ηνπ
νκφηηηινπ παξακπζηνχ κε εηθνλνγξάθεζε -δσγξαθηθή θαη θνιιάδ- απφ ηα παηδηά ηνπ Κέληξνπ ΑκεΑ
«Εσνδφρνο Πεγή» πνπ απνηχπσζαλ έηζη ην δηθφ ηνπο βίσκα)
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Ληκέλαο Υεξζνλήζνπ, Ζξάθιεην
Σει: 28970 23660
πκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα : 5-6,5 επξψ ην άηνκν.
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
«Παλεγχξη κε ηε γχξε» (εθπαηδεπηηθφ παξακχζη γηα ηε δνκή ηεο θνηλσλίαο ησλ κειηζζψλ & ηε
κειηζζνθνκηθή εξγαζία απφ ην ηκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Μνπζείνπ &
εηθνλνγξαθεκέλν απφ ΑκεΑ), χιινγνο Φίισλ Μνπζείνπ «ΛΤΥΝΟΣΑΣΖ», 2004.
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Μνπζείν Παξαδνζηαθήο Εσήο Κξήηεο «Λπρλνζηάηεο»
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Σν άξσκα ηεο Παξάδνζεο»
Θεκαηνινγία: Λανγξαθία, θπζηνγλσζία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ (κε πξνζαξκνγή θαη γηα ην Γπκλάζην)
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : http://www.lychnostatis.gr
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: To Μνπζείν Λπρλνζηάηεο ζην Ληκάλη Υεξζνλήζνπ, είλαη έλαο
ρψξνο δηαηήξεζεο θαη πξνβνιήο ηεο Παξαδνζηαθήο δσήο θαη ηνπ Λατθνχ Πνιηηηζκνχ ηεο Κξήηεο.
Λεηηνπξγεί σο ρψξνο ελεξγνχο ιανγξαθίαο θαη αληηθαηαλαισηηθήο αγσγήο. ηνρεχεη ζην λα γλσξίζεη
ν επηζθέπηεο ην Φπζηθφ πεξηβάιινλ, ηε Λατθή Σέρλε θαη ηε Λανγξαθία ηεο Κξήηεο, θαη λα ληψζεη ηηο
βαζηέο ξίδεο ηεο παξάδνζεο κέζα ζηε θχζε, κε ηελ εθαξκνγή ηεο κνπζεηνινγηθήο αληίιεςεο πνπ
επηηάζζεη ηελ επνπηηθή, βησκαηηθή, ςπρηθή πξνζέγγηζε κε ηα εθζέκαηα.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Πξφθεηηαη γηα έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε
ιανγξαθηθφ πεξηερφκελν αιιά θαη θπζηνγλσζηηθέο αλαθνξέο. θνπφο ηνπ είλαη λα βνεζήζεη ηα παηδηά
λα εμνηθεησζνχλ κε ην ρψξν ηνπ Μνπζείνπ θαη λα πξνζεγγίζνπλ βησκαηηθά ηελ έλλνηα ηεο
Παξάδνζεο θαη ηηο πνηθίιεο εθθάλζεηο ηεο. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα
εμνηθεησζνχλ κε ηνλ ρψξν ηνπ Μνπζείνπ θαη λα πξνζεγγίζνπλ βησκαηηθά ηελ έλλνηα ηεο Παξάδνζεο
θαη ηηο πνηθίιεο εθθάλζεηο ηεο. (ερφξακα)
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: εθπαηδεπηηθά θπιιάδηα
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Ληκέλαο Υεξζνλήζνπ, Ζξάθιεην
Σει: 28970 23660
πκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα : 5-6,5 επξψ ην άηνκν.
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Μνπζείν Παξαδνζηαθήο Εσήο Κξήηεο «Λπρλνζηάηεο»
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Σν θξηλάθη ηεο ζάιαζζαο επηζηξέθεη ζηηο αθηέο»
Θεκαηνινγία: Πεξηβαιινληηθή αγσγή, βηνπνηθηιφηεηα, ηξφπνη πξνζηαζίαο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ-Γπκλάζην (πξνζαξκφδνληαη αλάινγα ζηελ ηάμε)
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : http://www.lychnostatis.gr
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: To Μνπζείν Λπρλνζηάηεο ζην Ληκάλη Υεξζνλήζνπ, είλαη έλαο
ρψξνο δηαηήξεζεο θαη πξνβνιήο ηεο Παξαδνζηαθήο δσήο θαη ηνπ Λατθνχ Πνιηηηζκνχ ηεο Κξήηεο.
Λεηηνπξγεί σο ρψξνο ελεξγνχο ιανγξαθίαο θαη αληηθαηαλαισηηθήο αγσγήο. ηνρεχεη ζην λα γλσξίζεη
ν επηζθέπηεο ην Φπζηθφ πεξηβάιινλ, ηε Λατθή Σέρλε θαη ηε Λανγξαθία ηεο Κξήηεο, θαη λα ληψζεη ηηο
βαζηέο ξίδεο ηεο παξάδνζεο κέζα ζηε θχζε, κε ηελ εθαξκνγή ηεο κνπζεηνινγηθήο αληίιεςεο πνπ
επηηάζζεη ηελ επνπηηθή, βησκαηηθή, ςπρηθή πξνζέγγηζε κε ηα εθζέκαηα.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Πξφθεηηαη γηα έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
πεξηβαιινληηθήο αγσγήο πνπ πινπνηείηαη ην κήλα Ννέκβξην ζηνλ παξαζαιάζζην ρψξν έμσ απφ ην
Μνπζείν. Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε θπζηνγλσζηηθή κχεζε ησλ καζεηψλ κέζα απφ κηα
πεξηβαιινληηθή δξαζηεξηφηεηα, ν νπζηαζηηθφο θαη ζπκβνιηθφο εκπινπηηζκφο ηεο ηνπηθήο ρισξίδαο κε
έλα θπηηθφ είδνο πνπ ελδεκνχζε ζηα βφξεηα παξάιηα ηεο Κξήηεο πξηλ ηελ εμάπισζε ηνπ ηνπξηζκνχ,
θαζψο θαη ε ηφλσζε ηεο ζπιινγηθφηεηαο ησλ παηδηψλ. (πξνβνιή)
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: εξγαιεία θεπνπξηθήο (ζθαιίδη, πνηηζηήξη )
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Ληκέλαο Υεξζνλήζνπ, Ζξάθιεην
Σει: 28970 23660
πκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα : 5-6,5 επξψ ην άηνκν.
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Μνπζείν Παξαδνζηαθήο Εσήο Κξήηεο «Λπρλνζηάηεο»
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υξώκαηα-Κακώκαηα»
Θεκαηνινγία: Υξψκα, θχζε
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν θαη πξψηεο ηάμεηο Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : http://www.lychnostatis.gr
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: To Μνπζείν Λπρλνζηάηεο ζην Ληκάλη Υεξζνλήζνπ, είλαη έλαο
ρψξνο δηαηήξεζεο θαη πξνβνιήο ηεο Παξαδνζηαθήο δσήο θαη ηνπ Λατθνχ Πνιηηηζκνχ ηεο Κξήηεο.
Λεηηνπξγεί σο ρψξνο ελεξγνχο ιανγξαθίαο θαη αληηθαηαλαισηηθήο αγσγήο. ηνρεχεη ζην λα γλσξίζεη
ν επηζθέπηεο ην Φπζηθφ πεξηβάιινλ, ηε Λατθή Σέρλε θαη ηε Λανγξαθία ηεο Κξήηεο, θαη λα ληψζεη ηηο
βαζηέο ξίδεο ηεο παξάδνζεο κέζα ζηε θχζε, κε ηελ εθαξκνγή ηεο κνπζεηνινγηθήο αληίιεςεο πνπ
επηηάζζεη ηελ επνπηηθή, βησκαηηθή, ςπρηθή πξνζέγγηζε κε ηα εθζέκαηα.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σν πξφγξακκα έρεη σο άμνλα αλαθνξάο ηε
θπζηνγλσζηηθή θαη κέξνο ηεο ιανγξαθηθήο ζπιινγήο ηνπ Μνπζείνπ. Σν ζέκα ηνπ είλαη ην δίπνιν
ρξψκα – θχζε, ην νπνίν απνθαιχπηεηαη θαη δηεξεπλάηαη απφ δηάθνξεο νπηηθέο (ηα ρξψκαηα πεγάδνπλ
απφ ηε θχζε, νη ήρνη ησλ ρξσκάησλ, ηα θπηά σο βαθηθά πιηθά – θπηηθέο βαθέο) (παξακχζη, ερφξακα,
ερεηηθφ πιηθφ)
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Ληκέλαο Υεξζνλήζνπ, Ζξάθιεην
Σει: 28970 23660
πκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα : 5-6,5 επξψ ην άηνκν.
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Μνπζείν Παξαδνζηαθήο Εσήο Κξήηεο «Λπρλνζηάηεο»
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο «ε κηα ξώγα από ζηαθύιη»
Θεκαηνινγία: Ο θχθινο ηνπ ακπειηνχ ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (παξαδνζηαθέο ακπεινπξγηθέο
εξγαζίεο).
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : http://www.lychnostatis.gr
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: To Μνπζείν Λπρλνζηάηεο ζην Ληκάλη Υεξζνλήζνπ, είλαη έλαο
ρψξνο δηαηήξεζεο θαη πξνβνιήο ηεο Παξαδνζηαθήο δσήο θαη ηνπ Λατθνχ Πνιηηηζκνχ ηεο Κξήηεο.
Λεηηνπξγεί σο ρψξνο ελεξγνχο ιανγξαθίαο θαη αληηθαηαλαισηηθήο αγσγήο. ηνρεχεη ζην λα γλσξίζεη
ν επηζθέπηεο ην Φπζηθφ πεξηβάιινλ, ηε Λατθή Σέρλε θαη ηε Λανγξαθία ηεο Κξήηεο, θαη λα ληψζεη ηηο
βαζηέο ξίδεο ηεο παξάδνζεο κέζα ζηε θχζε, κε ηελ εθαξκνγή ηεο κνπζεηνινγηθήο αληίιεςεο πνπ
επηηάζζεη ηελ επνπηηθή, βησκαηηθή, ςπρηθή πξνζέγγηζε κε ηα εθζέκαηα.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σν πξφγξακκα ζπλδπάδεη θπζηνγλσζηηθφ θαη
ιανγξαθηθφ πεξηερφκελν. ηφρνο ηνπ είλαη λα γλσξίζνπλ ην ζηαθχιη θαη ηα πξντφληα ηνπ, λα
θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηε δηαηξνθή καο, λα βηψζνπλ κέζα απφ κηα παξαδνζηαθή αζρνιία
ηε ραξά θαη ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ηνπ θξαζηνχ. (πξνβνιή, ςεθηαθφ παηρλίδη)
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: εξγαιεία ηξχγνπ (θιαδεπηήξηα, θφθεο)
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Ληκέλαο Υεξζνλήζνπ, Ζξάθιεην
Σει: 28970 23660
πκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα : 5-6,5 επξψ ην άηνκν.
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Μνπζείν Παξαδνζηαθήο Εσήο Κξήηεο «Λπρλνζηάηεο»
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : «Ο Καξαγθηόδεο πάεη Μνπζείν»
Θεκαηνινγία: Θέαηξν θηψλ
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ-Γπκλάζην (πξνζαξκφδνληαη αλάινγα ζηελ ηάμε)
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : http://www.lychnostatis.gr
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: To Μνπζείν Λπρλνζηάηεο ζην Ληκάλη Υεξζνλήζνπ, είλαη έλαο
ρψξνο δηαηήξεζεο θαη πξνβνιήο ηεο Παξαδνζηαθήο δσήο θαη ηνπ Λατθνχ Πνιηηηζκνχ ηεο Κξήηεο.
Λεηηνπξγεί σο ρψξνο ελεξγνχο ιανγξαθίαο θαη αληηθαηαλαισηηθήο αγσγήο..
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα έρεη σο
αληηθείκελν ην Διιεληθφ Θέαηξν θηψλ (θαηαγσγή θαη ηζηνξία ηνπ Θεάηξνπ θηψλ, ήξσεο,
ξεπεξηφξην, θχξηα εθθξαζηηθά κέζα, ζεκεηνινγία, ηέρλε ηνπ Καξαγθηνδνπαίθηε) Σν εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα ζηφρν έρεη:
- λα αληηιεθζνχλ ηα παηδηά ηε ζρέζε ηνπ Καξαγθηφδε θαη ηνπ Διιεληθνχ Θεάηξνπ θηψλ κε ηε ιατθή
καο παξάδνζε θαη ζηε ζπλέρεηα
- λα γλσξίζνπλ ηνπο βαζηθνχο ήξσεο ηνπ Διιεληθνχ Θεάηξνπ θηψλ,
- λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ζεκαηνινγία ηνπ,
- λα πξνζεγγίζνπλ ηνλ Καξαγθηφδε σο εθθξαζηή ηεο ιατθήο ςπρήο, θαζψο θαη ηεο δηθήο ηνπο θαη - λα
ηνλ αλαγλσξίζνπλ θαη λα ηνλ απνδερηνχλ σο έλα αθφκε παηρλίδη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο.
(νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ)
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: εθπαηδεπηηθφ θπιιάδην
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Ληκέλαο Υεξζνλήζνπ, Ζξάθιεην
Σει: 28970 23660
πκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα : 5-6,5 επξψ ην άηνκν.
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Μνπζείν Παξαδνζηαθήο Εσήο Κξήηεο «Λπρλνζηάηεο»
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : «Άθνπ κηα ηζηνξία»
Θεκαηνινγία: Σνπηθή πξνθνξηθή ηζηνξία, ιατθή παξάδνζε, ιατθή πνίεζε, καληηλάδα
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ-Γπκλάζην (πξνζαξκφδνληαη αλάινγα ζηελ ηάμε)
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : http://www.lychnostatis.gr
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: To Μνπζείν Λπρλνζηάηεο ζην Ληκάλη Υεξζνλήζνπ, είλαη έλαο
ρψξνο δηαηήξεζεο θαη πξνβνιήο ηεο Παξαδνζηαθήο δσήο θαη ηνπ Λατθνχ Πνιηηηζκνχ ηεο Κξήηεο.
Λεηηνπξγεί σο ρψξνο ελεξγνχο ιανγξαθίαο θαη αληηθαηαλαισηηθήο αγσγήο. ηνρεχεη ζην λα γλσξίζεη
ν επηζθέπηεο ην Φπζηθφ πεξηβάιινλ, ηε Λατθή Σέρλε θαη ηε Λανγξαθία ηεο Κξήηεο, θαη λα ληψζεη ηηο
βαζηέο ξίδεο ηεο παξάδνζεο κέζα ζηε θχζε, κε ηελ εθαξκνγή ηεο κνπζεηνινγηθήο αληίιεςεο πνπ
επηηάζζεη ηελ επνπηηθή, βησκαηηθή, ςπρηθή πξνζέγγηζε κε ηα εθζέκαηα.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επαθή κε
ηελ πξνθνξηθή παξάδνζε, ε ελδπλάκσζε ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο θαη ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο ησλ
παηδηψλ, ε ζχλδεζε ηεο λέαο γεληάο κε ηνπο αλζξψπνπο ηεο ηξίηεο ειηθίαο κέζα απφ ηνλ πξνθνξηθφ
ιφγν. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε θαη ην δηάινγν αμηνπνηείηαη
ην ςεθηαθφ αξρείν πξνθνξηθήο παξάδνζεο ηνπ Μνπζείνπ, πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηελ
έλλνηα θαη ηε ζεκαζία ηνπ άπινπ πνιηηηζκνχ. ηε ζπλέρεηα, σο εθαξκνζκέλν παξάδεηγκα
κνπζεηνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο, επηζθέπηνληαη ρψξνπο ηνπ Μνπζείνπ πνπ ν
ιατθφο ιφγνο νπζηαζηηθά ηνπο δίλεη ηαπηφηεηα θαη ηνπο νξίδεη. Σέινο, ελζαξξχλνληαη λα αθεγεζνχλ
ηηο δηθέο ηνπο ηζηνξίεο ή λα ηξαγνπδήζνπλ καληηλάδεο θαζψο επίζεο λα παίμνπλ ην ςεθηαθφ
δηαδξαζηηθφ παηρλίδη «ΜΑΝΣΗΝΑΓΟΛΟΓΖΜΑΣΑ». (νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ)
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: θπιιάδην, βηβιίν ππφ έθδνζε
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Ληκέλαο Υεξζνλήζνπ, Ζξάθιεην
Σει: 28970 23660
πκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα : 5-6,5 επξψ ην άηνκν.
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Μνπζείν Παξαδνζηαθήο Εσήο Κξήηεο «Λπρλνζηάηεο»
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : «Λαμεύνληαο ην ζθνηάδη»
Θεκαηνινγία: Δηθαζηηθή αγσγή κε ηνλ ηπθιφ γιχπηε Πέηξν Ρνπθνπηάθε
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γπκλάζην-Λχθεην (πξνζαξκφδνληαη αλάινγα ζηελ ηάμε)
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : http://www.lychnostatis.gr
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: To Μνπζείν Λπρλνζηάηεο ζην Ληκάλη Υεξζνλήζνπ, είλαη έλαο
ρψξνο δηαηήξεζεο θαη πξνβνιήο ηεο Παξαδνζηαθήο δσήο θαη ηνπ Λατθνχ Πνιηηηζκνχ ηεο Κξήηεο.
Λεηηνπξγεί σο ρψξνο ελεξγνχο ιανγξαθίαο θαη αληηθαηαλαισηηθήο αγσγήο. ηνρεχεη ζην λα γλσξίζεη
ν επηζθέπηεο ην Φπζηθφ πεξηβάιινλ, ηε Λατθή Σέρλε θαη ηε Λανγξαθία ηεο Κξήηεο, θαη λα ληψζεη ηηο
βαζηέο ξίδεο ηεο παξάδνζεο κέζα ζηε θχζε, κε ηελ εθαξκνγή ηεο κνπζεηνινγηθήο αληίιεςεο πνπ
επηηάζζεη ηελ επνπηηθή, βησκαηηθή, ςπρηθή πξνζέγγηζε κε ηα εθζέκαηα.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: ηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε γλσξηκία ησλ
παηδηψλ κε κηα εηθαζηηθή ηέρλε (πιηθά, ζεκαηηθνινγία, ηξφπνο εξγαζίαο) θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο
αηζζεηηθήο ηνπο αληίιεςεο. Ζ ηφλσζε ηεο ζπιινγηθφηεηαο κέζα απφ ηελ θνηλή θαιιηηερληθή πξάμε. Ζ
ζπλάληεζε ησλ παηδηψλ κε ηελ εηεξφηεηα, ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ηνλ «άιιν» άλζξσπν θαη ε
ζπλαίζζεζε ησλ δπζρεξεηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θάπνηνη ζπλάλζξσπνί ηνπο. Μεηά ηε γλσξηκία κε
ηνλ ηπθιφ γιχπηε Πέηξν Ρνπθνπηάθε, ηα παηδηά παξαθνινπζνχλ ηελ ηαηλία φπνπ ν θαιιηηέρλεο
δνπιεχεη θαη κηιά γηα ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ηνπ. ηε ζπλέρεηα πεξηεγνχληαη ηελ έθζεζε κε ηε βνήζεηα
ησλ εθπαηδεπηηθψλ θπιιαδίσλ. Αθνινπζεί εξγαζηήξην γιππηηθήο κε έλα πνιχ απιφ θαη θηελφ πιηθφ,
ην αινπκηλφραξην…. Σν βαζηθφ δεηνχκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα ζπκπξάμνπλ ηα παηδηά καδί κε
ην γιχπηε ζε κηα κηθξνγξαθία εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο ζπκκεηέρνληαο ηαπηφρξνλα ζε κηαλ άζθεζε
πξνζνκνίσζεο. Να ληψζνπλ δειαδή ηελ ηπθιφηεηα βηψλνληάο ηελ έζησ θαη γηα ιίγα ιεπηά. Σν
πξφγξακκα θιείλεη κε εηθαζηηθφ δξψκελν κε ζέκα «Φσο θαη θνηάδη».
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: εθπαηδεπηηθφ θπιιάδην, ηαηλία ζε κνξθή DVD (δηάξθεηα 11΄) , θαηάινγνο
έθζεζεο -πνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Φάξν Σπθιψλ απνδφζεθε θαη ζε γξαθή Braille.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Ληκέλαο Υεξζνλήζνπ, Ζξάθιεην
Σει: 28970 23660
πκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα : 5-6,5 επξψ ην άηνκν.
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Μνπζείν Αγξνηηθήο Ηζηνξίαο θαη Λατθήο Σέρλεο (Αξόιηζνο)
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : Οη Μνπζαθίξεδεο ζην ζπίηη ηεο γηαγηάο
Θεκαηνινγία: Λατθφο πνιηηηζκφο, θαζεκεξηλφηεηα ζ’έλα παιηφ νηθηζκφ, νηθηαθή δσή
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν θαη Α΄-Β΄ δεκνηηθνχ.
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : http://www.arolithos.com
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.arolithos.com/museum2_el.php
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Δληφο ηνπ παξαδνζηαθνχ ρσξηνχ ΑΡΟΛΗΘΟ δεκηνπξγήζεθε ην
κνπζείν αγξνηηθήο ηζηνξίαο θαη ιατθήο ηέρλεο ηε δηεηία 1997-1999. Σα αληηθείκελα ηα νπνία
εθζέηνληαη ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ απνηεινχλ ηε πξνζσπηθή ζπιινγή ηνπ Κνπ αινχζηξνπ. Ο ίδηνο
κε κεγάιν θφπν θαη κεξάθη θαηάθεξε λα ζπγθεληξψζεη φια απηά ηα πνιχηηκα ζηνηρεία ηνπ θξεηηθνχ
πνιηηηζκνχ θαη λα ηα παξνπζηάζεη ζην ελδηαθεξφκελν θνηλφ κε ζθνπφ ηελ πλεπκαηηθή θαη ηζηνξηθή
θαηάξηηζε ηνπ. Σν κνπζείν αγξνηηθήο ηζηνξίαο θαη ιατθήο ηέρλεο έρεη σο ζθνπφ λα δηαηεξήζεη ζηνπο
θφιπνπο ηνπ θαιά πξνθπιαγκέλε ηελ παξάδνζε θαη ην πνιηηηζκφ ηεο Κξήηεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σα παηδηά γίλνληαη νη κνπζαθίξεδεο ζε έλα
παιηφ ζπίηη. Ζ γηαγηά είρε θξνληίζεη λα θπιάμεη κε ηδηαίηεξε θξνληίδα, αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαλ κε
ηε δσήο ηεο γηα λα κπνξέζνπλ ηα παηδηά λα θαληαζηνχλ κηα κέξα ηεο δσήο ηεο ζηα ρξφληα ηα παιηά....
Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη:
- λα γλσξίζνπλ ηα παηδηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο θξεηηθνχ ζπηηηνχ,
- λα γλσξίζνπλ επηιεγκέλα αληηθείκελα ηνπ ζπηηηνχ, ηε ρξήζε θαη ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο - λα
ζπγθξίλνπλ ην ηξφπν δσήο ζην ζπίηη ηνπ ηφηε θαη ηνπ ζήκεξα
-λα δηαζθεδάζνπλ θαη λα ςπραγσγεζνχλ κε δηάθνξα κηκεηηθά παηρλίδηα
-λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε, δνπιεχνληαο κε πειφ ή πθαίλνληαο ζε κηθξέο
θαηαζθεπέο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
ΑΡΟΛΗΘΟ
11ν ρικ Παιαηάο Οδνχ Ζξαθιείνπ-Ρεζχκλνπ
εξβηιί Σπιίζζνπ
T.K 71500, Ζξάθιεην – Κξήηε
2810-821 050
πκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα : 5-7 επξψ ην άηνκν.
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Μνπζείν Αγξνηηθήο Ηζηνξίαο θαη Λατθήο Σέρλεο (Αξόιηζνο)
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : Ο Πξνπάππνπο κνπ ν Μάζηνξαο
Θεκαηνινγία: Αλδξηθά επαγγέικαηα ηνπ παξειζφληνο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄, Γ΄, Δ΄ θαη η΄ δεκνηηθνχ.
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : http://www.arolithos.com
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.arolithos.com/museum2_el.php
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Δληφο ηνπ παξαδνζηαθνχ ρσξηνχ ΑΡΟΛΗΘΟ δεκηνπξγήζεθε ην
κνπζείν αγξνηηθήο ηζηνξίαο θαη ιατθήο ηέρλεο ηε δηεηία 1997-1999. Σα αληηθείκελα ηα νπνία
εθζέηνληαη ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ απνηεινχλ ηε πξνζσπηθή ζπιινγή ηνπ Κνπ αινχζηξνπ. Ο ίδηνο
κε κεγάιν θφπν θαη κεξάθη θαηάθεξε λα ζπγθεληξψζεη φια απηά ηα πνιχηηκα ζηνηρεία ηνπ θξεηηθνχ
πνιηηηζκνχ θαη λα ηα παξνπζηάζεη ζην ελδηαθεξφκελν θνηλφ κε ζθνπφ ηελ πλεπκαηηθή θαη ηζηνξηθή
θαηάξηηζε ηνπ. Σν κνπζείν αγξνηηθήο ηζηνξίαο θαη ιατθήο ηέρλεο έρεη σο ζθνπφ λα δηαηεξήζεη ζηνπο
θφιπνπο ηνπ θαιά πξνθπιαγκέλε ηελ παξάδνζε θαη ην πνιηηηζκφ ηεο Κξήηεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη : - λα
γλσξίζνπλ ηα παηδηά αλδξηθά επαγγέικαηα ηνπ παξειζφληνο - λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε γλσξηκία
ηνπο κε ηα εξγαιεία θαη ηα πιηθά ησλ καζηφξσλ αλαιακβάλνληαο ξφινπο θαη δξψληαο αλάινγα κε ηηο
ππνδείμεηο ηνπ εξκελεπηή - λα αληηιεθζνχλ ηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ επαγγεικάησλ θαη ην ηξφπν κε ηνλ
νπνίν πξαγκαηνπνηνχζαλ ηηο δνζνιεςίεο ηνπο - λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε
θαηαζθεπάδνληαο πήιηλα αληηθείκελα, ζακαξάθηα ή θπηεχνληαο φζπξηα.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
ΑΡΟΛΗΘΟ
11ν ρικ Παιαηάο Οδνχ Ζξαθιείνπ-Ρεζχκλνπ
εξβηιί Σπιίζζνπ
T.K 71500, Ζξάθιεην – Κξήηε
2810-821 050
πκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα : 5-7 επξψ ην άηνκν.
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Μνπζείν Αγξνηηθήο Ηζηνξίαο θαη Λατθήο Σέρλεο (Αξόιηζνο)
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : Ο αιβαξάο θαη ε αξηδάηε
Θεκαηνινγία: Παξαδνζηαθέο θνξεζηέο, χθαλζε.
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄, Γ΄, Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ.
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : http://www.arolithos.com
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.arolithos.com/museum2_el.php
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Δληφο ηνπ παξαδνζηαθνχ ρσξηνχ ΑΡΟΛΗΘΟ δεκηνπξγήζεθε ην
κνπζείν αγξνηηθήο ηζηνξίαο θαη ιατθήο ηέρλεο ηε δηεηία 1997-1999. Σα αληηθείκελα ηα νπνία
εθζέηνληαη ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ απνηεινχλ ηε πξνζσπηθή ζπιινγή ηνπ Κνπ αινχζηξνπ. Ο ίδηνο
κε κεγάιν θφπν θαη κεξάθη θαηάθεξε λα ζπγθεληξψζεη φια απηά ηα πνιχηηκα ζηνηρεία ηνπ θξεηηθνχ
πνιηηηζκνχ θαη λα ηα παξνπζηάζεη ζην ελδηαθεξφκελν θνηλφ κε ζθνπφ ηελ πλεπκαηηθή θαη ηζηνξηθή
θαηάξηηζε ηνπ. Σν κνπζείν αγξνηηθήο ηζηνξίαο θαη ιατθήο ηέρλεο έρεη σο ζθνπφ λα δηαηεξήζεη ζηνπο
θφιπνπο ηνπ θαιά πξνθπιαγκέλε ηελ παξάδνζε θαη ην πνιηηηζκφ ηεο Κξήηεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη εμήο: - λα
γλσξίζνπλ ηα παηδηά ην ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ λεκάησλ θαη δχν απφ ηηο πην γλσζηέο ζηνιέο ηεο
Κξήηεο -λα δηαζθεδάζνπλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηάθνξα κηκεηηθά παηρλίδηα- λα ζπκκεηέρνπλ
ελεξγά ζηε παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
- λα πθάλνπλ ζε κηθξνχο απηνζρέδηνπο αξγαιεηνχο ή λα δεκηνπξγήζνπλ θνιάδ πθαζκάησλ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
ΑΡΟΛΗΘΟ
11ν ρικ Παιαηάο Οδνχ Ζξαθιείνπ-Ρεζχκλνπ
εξβηιί Σπιίζζνπ
T.K 71500, Ζξάθιεην – Κξήηε
2810-821 050
πκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα : 5-7 επξψ ην άηνκν.
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Μνπζείν Αγξνηηθήο Ηζηνξίαο θαη Λατθήο Σέρλεο (Αξόιηζνο)
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : "Από ην ζήκεξα ζην ρζεο"
Θεκαηνινγία: Καζεκεξηλέο αζρνιίεο ηνπ παξειζφληνο.
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄, Γ΄, Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ.
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : http://www.arolithos.com
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.arolithos.com/museum2_el.php
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Δληφο ηνπ παξαδνζηαθνχ ρσξηνχ ΑΡΟΛΗΘΟ δεκηνπξγήζεθε ην
κνπζείν αγξνηηθήο ηζηνξίαο θαη ιατθήο ηέρλεο ηε δηεηία 1997-1999. Σα αληηθείκελα ηα νπνία
εθζέηνληαη ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ απνηεινχλ ηε πξνζσπηθή ζπιινγή ηνπ Κνπ αινχζηξνπ. Ο ίδηνο
κε κεγάιν θφπν θαη κεξάθη θαηάθεξε λα ζπγθεληξψζεη φια απηά ηα πνιχηηκα ζηνηρεία ηνπ θξεηηθνχ
πνιηηηζκνχ θαη λα ηα παξνπζηάζεη ζην ελδηαθεξφκελν θνηλφ κε ζθνπφ ηελ πλεπκαηηθή θαη ηζηνξηθή
θαηάξηηζε ηνπ. Σν κνπζείν αγξνηηθήο ηζηνξίαο θαη ιατθήο ηέρλεο έρεη σο ζθνπφ λα δηαηεξήζεη ζηνπο
θφιπνπο ηνπ θαιά πξνθπιαγκέλε ηελ παξάδνζε θαη ην πνιηηηζκφ ηεο Κξήηεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη εμήο: Να έξζνπλ ηα παηδηά ζε επαθή κε ην θξεηηθφ ζπίηη θαη ηηο αγξνηηθέο αζρνιίεο -Να αλαιάβνπλ θάπνηεο
δξαζηεξηφηεηεο ζε νκάδεο έηζη ψζηε λα ζπλεξγαζηνχλ, θαιιηεξγψληαο ην νκαδηθφ πλεχκα θαη ηελ
αιιειεγγχε -Να απνθχγνπκε ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Μνπζείνπ θαη λα βηψζνπλ κε ηελ ελεξγή
ζπκκεηνρή ηνπο ζηνηρεία ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ παππνχδσλ ηνπο -Να γλσξίζνπλ ηα παηδηά ήζε
θαη έζηκα αλάινγα κε ηηο πεξηφδνπο πνπ δηαλχνληαη. Π.ρ Υξηζηνχγελλα, Πάζρα.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
ΑΡΟΛΗΘΟ
11ν ρικ Παιαηάο Οδνχ Ζξαθιείνπ-Ρεζχκλνπ
εξβηιί Σπιίζζνπ
T.K 71500, Ζξάθιεην – Κξήηε
2810-821 050
πκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα : 5-7 επξψ ην άηνκν.
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Μνπζείν Αγξνηηθήο Ηζηνξίαο θαη Λατθήο Σέρλεο (Αξόιηζνο)
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο :
"Απνύ΄ ρεη θαζείο ζην ινγηζκό ληνπ, ηα ζσξεί θαη ζη΄ όλεηξό ληνπ"
Θεκαηνινγία: Ήζε θαη έζηκα ελφο ρσξηνχ ηεο Κξήηεο.
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄, Γ΄, Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ.
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : http://www.arolithos.com
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.arolithos.com/museum2_el.php
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Δληφο ηνπ παξαδνζηαθνχ ρσξηνχ ΑΡΟΛΗΘΟ δεκηνπξγήζεθε ην
κνπζείν αγξνηηθήο ηζηνξίαο θαη ιατθήο ηέρλεο ηε δηεηία 1997-1999. Σα αληηθείκελα ηα νπνία
εθζέηνληαη ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ απνηεινχλ ηε πξνζσπηθή ζπιινγή ηνπ Κνπ αινχζηξνπ. Ο ίδηνο
κε κεγάιν θφπν θαη κεξάθη θαηάθεξε λα ζπγθεληξψζεη φια απηά ηα πνιχηηκα ζηνηρεία ηνπ θξεηηθνχ
πνιηηηζκνχ θαη λα ηα παξνπζηάζεη ζην ελδηαθεξφκελν θνηλφ κε ζθνπφ ηελ πλεπκαηηθή θαη ηζηνξηθή
θαηάξηηζε ηνπ. Σν κνπζείν αγξνηηθήο ηζηνξίαο θαη ιατθήο ηέρλεο έρεη σο ζθνπφ λα δηαηεξήζεη ζηνπο
θφιπνπο ηνπ θαιά πξνθπιαγκέλε ηελ παξάδνζε θαη ην πνιηηηζκφ ηεο Κξήηεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σν πξφγξακκα πξνυπνζέηεη ηελ ελεξγή
ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ. Γχν νηθνγέλεηεο ηνπ ρσξηνχ απηή ηνπ γεσξγνχ θαη απηή ηνπ πξνχρνληα
ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κεηά απφ έλα «ηπραίν» γεγνλφο. Αλάκεζα ζε θάπνηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ε
ηχρε ηνπο επηθπιάζζεη εθπιήμεηο. Σν πξφγξακκα κεηαδίδεη ζηα παηδηά ζηνηρεία ηεο θνηλσληθήο δσήο
ησλ εζψλ θαη ησλ εζίκσλ θαηνίθσλ ελφο ρσξηνχ φπσο απηά εμειίζζνληαη κε ηελ αθνξκή πνπ ηνπο
δίλεη έλα ραξνχκελν γεγνλφο ζην ζπίηη ηνπο...
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
ΑΡΟΛΗΘΟ
11ν ρικ Παιαηάο Οδνχ Ζξαθιείνπ-Ρεζχκλνπ
εξβηιί Σπιίζζνπ
T.K 71500, Ζξάθιεην – Κξήηε
2810-821 050
πκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα : 5-7 επξψ ην άηνκν.
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Μνπζείν Αγξνηηθήο Ηζηνξίαο θαη Λατθήο Σέρλεο (Αξόιηζνο)
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : "Έλα Μνπζείν ζαλ κηα παιηά θσηνγξαθία"
Θεκαηνινγία: Μνπζεηαθή αγσγή, ζεαηξηθφ παηρλίδη.
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄, η΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : http://www.arolithos.com
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.arolithos.com/museum2_el.php
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Δληφο ηνπ παξαδνζηαθνχ ρσξηνχ ΑΡΟΛΗΘΟ δεκηνπξγήζεθε ην
κνπζείν αγξνηηθήο ηζηνξίαο θαη ιατθήο ηέρλεο ηε δηεηία 1997-1999. Σα αληηθείκελα ηα νπνία
εθζέηνληαη ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ απνηεινχλ ηε πξνζσπηθή ζπιινγή ηνπ Κνπ αινχζηξνπ. Ο ίδηνο
κε κεγάιν θφπν θαη κεξάθη θαηάθεξε λα ζπγθεληξψζεη φια απηά ηα πνιχηηκα ζηνηρεία ηνπ θξεηηθνχ
πνιηηηζκνχ θαη λα ηα παξνπζηάζεη ζην ελδηαθεξφκελν θνηλφ κε ζθνπφ ηελ πλεπκαηηθή θαη ηζηνξηθή
θαηάξηηζε ηνπ. Σν κνπζείν αγξνηηθήο ηζηνξίαο θαη ιατθήο ηέρλεο έρεη σο ζθνπφ λα δηαηεξήζεη ζηνπο
θφιπνπο ηνπ θαιά πξνθπιαγκέλε ηελ παξάδνζε θαη ην πνιηηηζκφ ηεο Κξήηεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σν πξφγξακκα βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ
ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ θαη πξνυπνζέηεη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο
είλαη λα ζπκκεηάζρνπλ ηα παηδηά ζε έλα παηρλίδη θαληαζίαο, απηνέθθξαζεο θαη απηνδεκηνπξγίαο.
Μέζσ ηνπ παηρληδηνχ ηα παηδηά επαηζζεηνπνηνχληαη θαη απνβάιινπλ ηε κέρξη ζήκεξα εληχπσζή ηνπο
γηα ην ηη κπνξεί λα είλαη έλα Μνπζείν θαη ην πσο κπνξνχκε λα ην πξνζεγγίζνπκε.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
ΑΡΟΛΗΘΟ
11ν ρικ Παιαηάο Οδνχ Ζξαθιείνπ-Ρεζχκλνπ
εξβηιί Σπιίζζνπ
T.K 71500, Ζξάθιεην – Κξήηε
2810-821 050
πκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα : 5-7 επξψ ην άηνκν.
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Μνπζείν Αγξνηηθήο Ηζηνξίαο θαη Λατθήο Σέρλεο (Αξόιηζνο)
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : "Φσκί θ ειηά"
Θεκαηνινγία: Παξαγσγή ςσκηνχ, Κξεηηθή δηαηξνθή.
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γπκλαζίν, Λπθείν
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : http://www.arolithos.com
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.arolithos.com/museum2_el.php
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Δληφο ηνπ παξαδνζηαθνχ ρσξηνχ ΑΡΟΛΗΘΟ δεκηνπξγήζεθε ην
κνπζείν αγξνηηθήο ηζηνξίαο θαη ιατθήο ηέρλεο ηε δηεηία 1997-1999. Σα αληηθείκελα ηα νπνία
εθζέηνληαη ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ απνηεινχλ ηε πξνζσπηθή ζπιινγή ηνπ Κνπ αινχζηξνπ. Ο ίδηνο
κε κεγάιν θφπν θαη κεξάθη θαηάθεξε λα ζπγθεληξψζεη φια απηά ηα πνιχηηκα ζηνηρεία ηνπ θξεηηθνχ
πνιηηηζκνχ θαη λα ηα παξνπζηάζεη ζην ελδηαθεξφκελν θνηλφ κε ζθνπφ ηελ πλεπκαηηθή θαη ηζηνξηθή
θαηάξηηζε ηνπ. Σν κνπζείν αγξνηηθήο ηζηνξίαο θαη ιατθήο ηέρλεο έρεη σο ζθνπφ λα δηαηεξήζεη ζηνπο
θφιπνπο ηνπ θαιά πξνθπιαγκέλε ηελ παξάδνζε θαη ην πνιηηηζκφ ηεο Κξήηεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σν πξφγξακκα αλαιχεη ηε παξαγσγή ηνπ
ζηηαξέληνπ ςσκηνχ θαη ηνπ ειαηνιάδνπ. Δθαξκφδεηαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο αλάινγα κε ηελ
δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη θαη έηζη ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε
βησκαηηθή πξνζέγγηζε (δχκσκα-άλακκα ηνπ θνχξλνπ-θνχξληζκα) θαζψο θαη ε πξνθνξηθή κεηάδνζε
πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ε ρξήζε νπηηθψλ κέζσλ.
Οη ζηφρνη ηνπ είλαη: 1) Να ζπγθξίλνπλ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο βαζηθψλ πιηθψλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο
(ςσκί θαη ιάδη) ζην ρζεο θαη ζην ζήκεξα, 2) Να ζπλδπάζνπλ ηελ κφξθσζε κε ηελ ςπραγσγία κέζσ
ηεο βησκαηηθήο κεζφδνπ θαη ηεο πξνβνιήο ησλ ζιάηληο, 3) Να αλαπηχμνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηα
δχν απηά βαζηθά δηαηξνθηθά ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θξεηηθή δηαηξνθή, 4) Να
επαηζζεηνπνηεζνχλ πάλσ ζην ζέκα ηεο αμίαο ηεο ιατθήο παξάδνζεο θαη ησλ πνηθίισλ εθθξάζεψλ ηεο,
5) Να αλαπηχμνπλ ην γλσζηηθφ ηνπο επίπεδν.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
ΑΡΟΛΗΘΟ
11ν ρικ Παιαηάο Οδνχ Ζξαθιείνπ-Ρεζχκλνπ
εξβηιί Σπιίζζνπ
T.K 71500, Ζξάθιεην – Κξήηε
2810-821 050
πκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα : 5-7 επξψ ην άηνκν.
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Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο Κξήηεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : βι. πεξηγξαθή
Θεκαηνινγία: Δηθαζηηθά εξγαζηήξηα γηα παηδηά θαη ελήιηθέο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ, Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : http://www.rca.gr
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: http://www.rca.gr/index.php?trainingpr
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο Κξήηεο απφ ην 2009 απνηειεί έλαλ
ζχγρξνλν κνπζεηαθφ ρψξν, ν νπνίνο, κεηά απφ ηηο εξγαζίεο επέθηαζεο θαη πιήξνπο αλαζηήισζήο ηνπ,
ζπκπιήξσζε ηελ παιηά Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε «Λ. Καλαθάθηο» (1992) θαη ην Κέληξν χγρξνλεο
Δηθαζηηθήο Γεκηνπξγίαο (1995).ηε κφληκε ζπιινγή ηνπ εθηίζεληαη αληηπξνζσπεπηηθά έξγα ηνπ
Λεπηέξε Καλαθάθη (ιάδηα, ζρέδηα, αθνπαξέιεο) θαη έξγα ζχγρξνλσλ Διιήλσλ θαιιηηερλψλ
θαιχπηνληαο έλα επξχ θάζκα ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο εηθαζηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο απφ ην 1950 σο
ζήκεξα.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σν Μνπζείν νξγαλψλεη εηδηθά εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα εκπλεπζκέλα απφ ηελ ηέρλε ελψ βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ κηθξψλ
καζεηψλ κε ηελ εηθαζηηθή γιψζζα. Σα πξνγξάκκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ έλα επξχ θάζκα απφ
πξσηφηππεο θαη ελδηαθέξνπζεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά
λα επηκνξθσζνχλ κε εληειψο δηαθνξεηηθφ ηξφπν πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηέρλε ηνπ πεινχ
θαη ηεο δσγξαθηθήο. Σα παηδηά παξαθηλνχληαη λα ζπλεξγαζηνχλ, λα παξαηεξήζνπλ, λα εξεπλήζνπλ
θαη λα δεκηνπξγήζνπλ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο: Οη Δθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηζθέπηνληαη κε ηνπο καζεηέο ηνπο
ηα Δηθαζηηθά Δξγαζηήξηα γηα έλα δεκηνπξγηθφ δίσξν κάζεκα. Ζ ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα γηα ην
θάζε παηδί έρεη νξηζηεί 2 επξψ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Υεηκάξαο 8, 74 100 Ρέζπκλν
Σει. 28310 57353

264

Μνπζείν ρνιηθήο δσήο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : (βι. πεξηγξαθή)
Θεκαηνινγία: ρνιηθή δσή, ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Μνπζείν ρνιηθήο Εσήο N. Υαλίσλ ηδξχζεθε απφ ηε
Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Υαλίσλ κεηά απφ ζρεηηθή πξσηνβνπιία θαη πξφηαζε εθπαηδεπηηθψλ θαη
πλεπκαηηθψλ αλζξψπσλ ηνπ ηφπνπ. Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ Μνπζείνπ ρνιηθήο Εσήο είλαη ε αλαδήηεζε
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζρνιηθνχ παξειζφληνο ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο ηεο ηνπηθήο θαη γεληθφηεξα ηεο
Κξεηηθήο Ηζηνξίαο, ε επηζηεκνληθή αλάιπζε, θαηαγξαθή θαη δηαθχιαμή ηνπ, ε ζχλδεζή ηνπ κε ηε
ζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο αλάγθεο ηεο, θαζψο θαη ε πξνβνιή ηνπ σο κηα
ζεκαληηθή παξάκεηξν επηξξνήο ζην αχξην ηεο Δθπαίδεπζεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
Πξνζθέξνληαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα φιεο ηηο βαζκίδεο ηηο εθπαίδεπζεο.
Νεπηαγσγείν: «ηε θσηνγξαθία ζα ρσζψ…», «Παίδνληαο ζην Μνπζείν…καζαίλσ!»
Γεκνηηθφ : «Σν θνπδνχλη ρηχπεζε…», «Δλζχκην ζρνιηθήο ρξνληάο», «Γξάκκαηα θαη πξάγκαηα»,
«Πνηλέο θαη Έπαηλνη», «Ηζηνξίεο κε θαληαζία θαη … ηίηινπο», «Με πέλα θαη κειάλη. Γεκνηηθφ,
Γπκλάζην θαη Λχθεην : Μνπζεηνζθεπή «Δξγαιεία έκπλεπζεο γηα έλαλ έμππλν … ηχπν» θαη παηρλίδηα
ξφισλ κε αθνξκή πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηεο ζρνιηθήο δσήο.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Ζ Μνπζεηνζθεπή «Δξγαιεία έκπλεπζεο γηα έλαλ έμππλν … ηχπν»
ζρεδηάζηεθε κε αθνξκή ηελ πεξηνδηθή έθζεζε κε ζέκα: «Σχπνο ά-Σχπνο. Μαζεηηθέο εθεκεξίδεο θαη
πεξηνδηθά ζηελ Κξήηε». Ζ κνπζεηνζθεπή κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ πιήξε πξνεηνηκαζία ηεο
επίζθεςεο ζην Μνπζείν ή ηελ εκπέδσζή ηεο. Μπνξεί επίζεο λα ππνθαηαζηήζεη ηελ επίζθεςε ζε θνηλφ
πνπ δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο.
Πεξηιακβάλεη πιηθφ κε πξνηάζεηο πνπ αμηνπνηνχλ ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο θαη
νδεγνχλ ηνπο ρξήζηεο ηεο κε αθεηεξία ην ζέκα ηεο έθζεζεο ζε λέα πεδία επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σν Μνπζείν ρνιηθήο Εσήο ζηεγάδεηαη ζην Παιαηφ Γεκνηηθφ ρνιείν Νεξνθνχξνπ
Σει. 28210 74764 / 90920 (ππεχζπλνο θχξηνο Γεκήηξεο Καθαηζάθεο)
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ΚΔ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο :
«Από ηνλ πάππξν ζην ηππσκέλν βηβιίν : έλα δίγισζζν ιεμηθό»
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία ηεο γξαθήο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄- Σ΄ Γεκνηηθνχ, Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο :
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=639
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ:
Ζ ΚΔ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ είλαη Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία ηνπ
Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο . Έρεη έδξα ηα Υαληά θαη αξκνδηφηεηα πνπ εθηείλεηαη
ζηνπο λνκνχο Υαλίσλ θαη Ρεζχκλεο. Δθηειεί ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Οξγαληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο
Τπεξεζίαο, κε βάζε θαη ηνλ Αξραηνινγηθφ Νφκν.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Πξφθεηηαη γηα θνξεηφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
πνπ αθνξά ζηελ γέλεζε θαη ηελ ηζηνξία ηεο γξαθήο, σο εξγαιείνπ ειέγρνπ θαη επηθνηλσλίαο.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Έρεη ζπγθεληξσζεί παιαηφηεξν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ ΤΠΠΟ ζρεηηθά κε
ηε γξαθή θαη έρεη δεκηνπξγεζεί θνξεηή κνπζεηνζθεπή πνπ εκπινπηίζηεθε κε ραξαθηεξηζηηθά
αληηθείκελα απφ ηα πσιεηέα νκνηψκαηα ηνπ ΣΑΠΑ. Γαλείδεηαη ζε ζρνιεία.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο: Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζηνπο καζεηέο
Υψξνο ιεηηνπξγίαο: ην ρψξν Γεκνηηθψλ θαη Γπκλαζίσλ
Σει: +30 28310 29975 +30 28210 44418, 94487, 90334
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ΚΔ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο :
«Διάθηα θαη ηαύξνη, λαπηίινη θαη ρηαπόδηα δσληαλεύνπλ ζην Μνπζείν»
Θεκαηνινγία: Καζεκεξηλή δσή ζηελ αξραηφηεηα.
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ, ΑκεΑ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο :
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=632
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ζ ΚΔ΄Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ είλαη
Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο. Έρεη έδξα ηα Υαληά θαη
αξκνδηφηεηα πνπ εθηείλεηαη ζηνπο λνκνχο Υαλίσλ θαη Ρεζχκλεο.
Δθηειεί ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Οξγαληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο, κε βάζε θαη ηνλ
Αξραηνινγηθφ Νφκν.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε γλσξηκία κε
ηελ εηθνλνγξαθία θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο δπλαηφηεηαο άληιεζεο πιεξνθνξηψλ κέζσ απηήο. Οη
εηθνλνγξαθηθέο θαη πιαζηηθέο απνδφζεηο δψσλ ρξεζηκεχνπλ σο βάζε γηα πξνζέγγηζε ησλ κχζσλ, ηεο
νηθνλνκίαο, ηεο δηαηξνθήο, ηεο ιαηξείαο, ηεο έλδπζεο, ησλ ζπκβφισλ, ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Γηαηίζεηαη θπιιάδην γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην νπνίν παξέρνληαη
πιεξνθνξίεο γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηεο εηθνλνγξαθίαο σο πξνο ηε θαηαλφεζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. ην
θπιιάδην εμεγνχληαη νη ζεαηξηθέο αζθήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο,
θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάινγα κε ην γλσζηηθφ πεδίν ησλ καζεηψλ.
Υξεζηκνπνηνχληαη ή δαλείδνληαη δηαθάλεηεο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο: Υψξνο ιεηηνπξγίαο: Αξραηνινγηθφ Moπζείν Υαλίσλ-Ρεζχκλνπ
ΚΔ΄ ΔΠΚΑ
Σει: +30 28310 29975 +30 28210 44418, 94487, 90334
Fax: +30 28210 94487
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Γαβξηιάθε Δηξήλε , Μαιαγάξε Αιθκήλε, Διάθηα θαη ηαχξνη, λαπηίινη θαη ρηαπφδηα δσληαλεχνπλ ζην
Μνπζείν Ρεζχκλνπ, Ρέζπκλν, 1998.
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
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ΚΔ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : «Ζ αζπίδα ηνπ Αρηιιέα»
Θεκαηνινγία: Μνπζηθή θαη θνηλσληθή δσή
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ, Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο :
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=637
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ζ ΚΔ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ είλαη
Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο. Έρεη έδξα ηα Υαληά θαη
αξκνδηφηεηα πνπ εθηείλεηαη ζηνπο λνκνχο Υαλίσλ θαη Ρεζχκλεο.
Δθηειεί ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Οξγαληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο, κε βάζε θαη ηνλ
Αξραηνινγηθφ Νφκν.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σν πξφγξακκα πξαγκαηεχεηαη ζέκαηα ηεο
θαζεκεξηλήο δσήο, κε άμνλα ην εηθνλνγξαθηθφ πξφγξακκα ηεο αζπίδαο ηνπ Αρηιιέα, έηζη φπσο απηφ
πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ κεξν. Πξνζεγγίδνληαη ηα ζέκαηα ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ ρνξψλ θαηά
ηελ αξραηφηεηα θαζψο θαη ζέκαηα ηεο θνηλσληθήο δσήο (π.ρ. ν γάκνο), νη αγξνηηθέο εξγαζίεο, ν
ρξφλνο, ηα φπια. Δπηρεηξείηαη λα θαηαδεηρζεί φηη απηά γηα ηα νπνία ακχλεηαη θαλείο είλαη αθξηβψο ην
δηθαίσκα ηνπ ζηελ εηξεληθή δσή.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
ΚΔ΄ ΔΠΚΑ
Υψξνο ιεηηνπξγίαο: Moπζηθφ Γπκλάζην-Λχθεην Ρεζχκλνπ
Σει: +30 28310 29975 +30 28210 44418, 94487, 90334,
Fax: +30 28210 94487
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Ζ αζπίδα ηνπ Αρηιιέα σο εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Οη ζρεδηαζηηθνί άμνλεο θαη ε βησκαηηθή
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, Ρέζπκλν, 1998.
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ΚΔ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : «Ζ ειηά θαη ην ιάδη. Μηα κέξα ζηελ ΑΒΔΑ»
Θεκαηνινγία: Διηά, Λάδη
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο :
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=636
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ζ ΚΔ΄Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ είλαη
Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο. Έρεη έδξα ηα Υαληά θαη
αξκνδηφηεηα πνπ εθηείλεηαη ζηνπο λνκνχο Υαλίσλ θαη Ρεζχκλεο.
Δθηειεί ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Οξγαληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο, κε βάζε θαη ηνλ
Αξραηνινγηθφ Νφκν.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Με ην πξφγξακκα απηφ επηρεηξείηαη ε ζχλδεζε
δχν δξαζηήξησλ ρψξσλ ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ, ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Υαλίσλ θαη ηνπ
εξγνζηαζίνπ ηεο ΑΒΔΑ (παιηφ εξγνζηάζην παξαγσγήο ιαδηνχ θιπ.).
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Πεξηιακβάλεη κνπζεηνζθεπή πνπ δίλεηαη γηα δαλεηζκφ ζε εθπαηδεπηηθνχο,
κε δηαθάλεηεο, θχιια εξγαζίαο, ελεκεξσηηθφ θείκελν θαη αληηθείκελα πνπ ιεηηνπξγνχλ σο επνπηηθφ
πιηθφ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Υψξνο ιεηηνπξγίαο: ΑBEA
Σει: +30 28310 29975 +30 28210 44418, 94487, 90334
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ΚΔ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο :
«Κεξακηθή, έλα όρεκα γηα ηαμίδηα ζην ρξόλν»
Θεκαηνινγία: Αξραηφηεηα, θαζεκεξηλή δσή, αλαζθαθέο.
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ, Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο :
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=643
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ζ ΚΔ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ είλαη
Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο. Έρεη έδξα ηα Υαληά θαη
αξκνδηφηεηα πνπ εθηείλεηαη ζηνπο λνκνχο Υαλίσλ θαη Ρεζχκλεο.
Δθηειεί ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Οξγαληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο, κε βάζε θαη ηνλ
Αξραηνινγηθφ Νφκν.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα πνπ ζπδεηά ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα πήιηλα επξήκαηα ησλ αλαζθαθψλ ππνγξακκίδνληαο ηελ
ζπνπδαηφηεηα παξά ην επηειέο ηνπ πιηθνχ θαηαζθεπήο ηνπο θαη πξνηείλεη, σο βησκαηηθή άζθεζε
εκπέδσζεο, ηελ αλαζθαθή θαη ηελ ζπληήξεζε.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Πεξηιακβάλεη θπιιάδην γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην νπνίν παξέρνληαη νη
ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θεξακηθή, θαζψο θαη ην ζθεπηηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Υξεζηκνπνηνχληαη
παλφ΄ κε θσηνγξαθίεο πνπ δαλείδνληαη.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Υψξνο ιεηηνπξγίαο: Αξραηνινγηθφ Mνπζείν Υαλίσλ- Ρεζχκλνπ
Σει: +30 28310 29975 +30 28210 44418, 94487, 90334
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Δηξήλε Γαβξηιάθε, Γηάλλα Βεληέξε, Κεξακηθή, έλα φρεκα γηα ηαμίδηα ζην ρξφλν. Πξαθηηθά Α΄
πλεδξίνπ Μαξγαξηηψλ Ρεζχκλεο: "Σα θεξακηθά εξγαζηήξηα ζηελ Κξήηε απφ ηελ Αξραηφηεηα σο
ζήκεξα", Ηζηνξηθή Λανγξαθηθή Δηαηξεία Ρεζχκλνπ, Ρέζπκλν, 1997.
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ΚΔ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο :
«Με ηνπο λενιηζηθνύο αλζξώπνπο ζην ζπήιαην Γεξαλίνπ»

Θεκαηνινγία: Καζεκεξηλή δσή λενιηζηθή πεξίνδνο, ζπήιαην Γεξαλίνπ
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄ -Σ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο :
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=631
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ζ ΚΔ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ είλαη
Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο. Έρεη έδξα ηα Υαληά θαη
αξκνδηφηεηα πνπ εθηείλεηαη ζηνπο λνκνχο Υαλίσλ θαη Ρεζχκλεο.
Δθηειεί ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Οξγαληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο, κε βάζε θαη ηνλ
Αξραηνινγηθφ Νφκν.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη πξνζπάζεηα
πξνζέγγηζεο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ησλ αιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
ηειηθήο λενιηζηθήο, αιιαγψλ ζηελ θαηνίθεζε, ηε παξαγσγή ηεο ηξνθήο, ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα
θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ, αιιαγέο ζηελ ηέρλε θαη ηελ νξγάλσζε ηεο
θαζεκεξηλήο δσήο. Δπηρεηξείηαη, κέζσ ηεο βησκαηηθήο δηαδηθαζίαο, κηα πξνζπάζεηα ζχλζεζεο ηεο
θαζεκεξηλήο δσήο.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Πεξηιακβάλεη θπιιάδην γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην νπνίν παξέρνληαη
πιεξνθνξίεο γηα ηε Νενιηζηθή πεξίνδν ζηε Κξήηε θαη εμεγνχληαη νη ζηφρνη θαη ε κεζνδνινγία ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Υξεζηκνπνηνχληαη ή δαλείδνληαη παλφ κε θσηνγξαθίεο απφ ηελ αλαζθαθή ηνπ
ζπειαίνπ Γεξαλίνπ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζηνπο καζεηέο
Υψξνο ιεηηνπξγίαο: Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ρεζχκλνπ -πήιαην Γεξαλίνπ
Σει: +30 28310 29975 +30 28210 44418, 94487, 90334
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία: Γαβξηιάθε Δηξήλε, ηξαηηδάθεο Υάξεο, Μηα κέξα κε ηνπο λενιηζηθνχο
αλζξψπνπο ζην ζπήιαην Γεξαλίνπ, Ρέζπκλν, 1996.
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ΚΔ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο :
«Μηα ηζηνξία ζαλ παξακύζη ζην Μνλαζηεξάθη Ακαξίνπ»
Θεκαηνινγία: Μηλσηθή Κξήηε (Μνλαζηεξάθη Ακαξίνπ)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄- Σ΄ Γεκνηηθνχ, Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο :
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=645
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ζ ΚΔ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ είλαη
Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο. Έρεη έδξα ηα Υαληά θαη
αξκνδηφηεηα πνπ εθηείλεηαη ζηνπο λνκνχο Υαλίσλ θαη Ρεζχκλεο.
Δθηειεί ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Οξγαληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο, κε βάζε θαη ηνλ
Αξραηνινγηθφ Νφκν.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σν εθπαηδεπηηθφ απηφ πξφγξακκα,
ρξεζηκνπνηψληαο σο δηδαθηηθφ αγσγφ έλα παξακχζη βαζηζκέλν ζηα αλαζθαθηθά δεδνκέλα ηεο
αλαζθαθήο ηνπ αλαθηνξηθνχ θέληξνπ ζην Μνλαζηεξάθη Ακαξίνπ Ρεζχκλεο, πξνζεγγίδεη ην
απνζεθεπηηθφ ζχζηεκα ησλ πξψησλ αλαθηφξσλ ηεο κηλσηθήο Κξήηεο.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Πεξηιακβάλεη θπιιάδην γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην νπνίν παξέρνληαη φιεο νη
ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα πξψηα αλάθηνξα ηεο κηλσηθήο Κξήηεο θαζψο θαη γηα ην ζθξαγηζηηθφ
ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ. Πεξηιακβάλεη επίζεο θπιιάδην γηα ην καζεηή, ζην
νπνίν επηρεηξείηαη ζχλζεζε ησλ αλαζθαθηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ αλαθηνξηθνχ θέληξνπ ζην Μνλαζηεξάθη
Ακαξίνπ κέζα απφ έλα παξακχζη πνπ ιεηηνπξγεί σο ζπλεθηηθφο ηζηφο. Πξνηείλνληαη δξαζηεξηφηεηεο
θαη αζθήζεηο εκπέδσζεο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζηνπο καζεηέο
Υψξνο ιεηηνπξγίαο: Αξραηνινγηθφ Moπζείν Υαλίσλ-Ρεζχκλνπ
Σει: +30 28310 29975 +30 28210 44418, 94487, 90334
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Δηξήλε Γαβξηιάθε, Αζαλαζία Κάληα, Μηα ηζηνξία ζαλ παξακχζη ζην Μνλαζηεξάθη Ακαξίνπ, ΚΔ΄
Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ, Ρέζπκλν, 2001.
Δηξήλε Γαβξηιάθε, Αζαλαζία Κάληα, Ζ Κξήηε ησλ πξψησλ αλαθηφξσλ θαη ην ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ
απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, ΚΔ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ, Ρέζπκλν, 2001.
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ΚΔ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο :
«Μία κέξα ζην ζπήιαην Μειηδνλίνπ ζην κεηαίρκην ηεο Σειηθήο Νενιηζηθήο θαη ηεο
Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ»
Θεκαηνινγία: Σειηθή Νενιηζηθή θαη Πξψηκε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ (πήιαην Μειηδνληνχ)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄- Σ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα :
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο :
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=644
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ζ ΚΔ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ είλαη
Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο. Έρεη έδξα ηα Υαληά θαη
αξκνδηφηεηα πνπ εθηείλεηαη ζηνπο λνκνχο Υαλίσλ θαη Ρεζχκλεο.
Δθηειεί ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Οξγαληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο, κε βάζε θαη ηνλ
Αξραηνινγηθφ Νφκν.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Πξφθεηηαη γηα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ
ζπλνδεχεηαη απφ θνξεηφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ζηεξίδεηαη ζηελ κέζνδν ηεο δξακαηνπνίεζεο σο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Δίλαη πξφγξακκα ζχλζεζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο αλαζθαθήο ηνπ ζπειαίνπ
Μειηδνλίνπ. Φσηίδεη ηε ρξήζε ηνπ ζπειαίνπ ζην κεηαίρκην ηεο Σειηθήο Νενιηζηθήο θαη ηεο Πξψηκεο
Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ. Μέζσ ησλ ξφισλ πνπ αλαιακβάλνπλ νη καζεηέο επηρεηξείηαη ε ελεξγνπνίεζε
ηνπο ψζηε λα απαληήζνπλ βησκαηηθά ζε πξνθιήζεηο αλάινγεο εθείλσλ ηεο Σειηθήο Νενιηζηθήο.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Πεξηιακβάλεη θπιιάδην γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην νπνίν παξέρνληαη θαη
εμεγνχληαη νη ζηφρνη θαη ε κεζνδνινγία ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Υξεζηκνπνηνχληαη ή δαλείδνληαη παλφ΄ κε θσηνγξαθίεο θαη εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξά ζε επξήκαηα
ηνπ Μνπζείνπ Ρεζχκλνπ
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζηνπο καζεηέο
Υψξνο ιεηηνπξγίαο: πήιαην Μειηδνλίνπ -Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ρεζχκλνπ
Σει: +30 28310 29975 +30 28210 44418, 94487, 90334
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Δηξήλε Γαβξηιάθε, Μηα κέξα ζην ζπήιαην Μειηδνλίνπ ζην κεηαίρκην ηεο Σειηθήο Νενιηζηθήο θαη ηεο
Πξψηκεο Δπνρή ηνπ Υαιθνχ, Ρέζπκλν, 1995.
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ΚΔ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : «Μηα πόιε θάησ από ηελ πόιε»
Θεκαηνινγία: Αξραηνινγία πφιεσλ
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο :
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=634
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ζ ΚΔ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ είλαη
Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο. Έρεη έδξα ηα Υαληά θαη
αξκνδηφηεηα πνπ εθηείλεηαη ζηνπο λνκνχο Υαλίσλ θαη Ρεζχκλεο.
Δθηειεί ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Οξγαληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο, κε βάζε θαη ηνλ
Αξραηνινγηθφ Νφκν.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Μέζα απφ ην πξφγξακκα απηφ γίλεηαη
πξνζπάζεηα βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο αξραηνινγίαο ησλ πφιεσλ, κέζσ ησλ ζσζηηθψλ αλαζθαθψλ.
πδεηείηαη ε πνηθηιία αιιά θαη ε απνζπαζκαηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγνληαη κέζσ ησλ
αλαζθαθψλ απηνχ ηνπ είδνπο. Δληνπίδνληαη ηα αξραία αξρηηεθηνληθά κέιε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο
κεηαγελέζηεξεο νηθνδνκέο θαη βηψλεηαη ε νηθηζηηθή ζπλέρεηα.
Πεξηιακβάλεη ζθεπή (χθαζκα, ραξηί) γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζεαηξηθψλ παηρληδηψλ ζηνπο
αξραηνινγηθνχο ρψξνπο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο: Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζηνπο καζεηέο
Υψξνο ιεηηνπξγίαο: Αξραηνινγηθoί Υψξνη Ννκψλ Υαλίνπ-Ρεζχκλνπ
Σει: +30 28310 29975 +30 28210 44418, 94487, 90334
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ΚΔ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : «Νήκα, ύθαλζε, έλδπκα»
Θεκαηνινγία: Έλδπκα θαη χθαλζε ζηελ αξραηφηεηα
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ, Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο :
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=633
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ζ ΚΔ΄Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ είλαη
Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο. Έρεη έδξα ηα Υαληά θαη
αξκνδηφηεηα πνπ εθηείλεηαη ζηνπο λνκνχο Υαλίσλ θαη Ρεζχκλεο.
Δθηειεί ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Οξγαληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο, κε βάζε θαη ηνλ
Αξραηνινγηθφ Νφκν.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σν πξφγξακκα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηνπ
ελδχκαηνο αλά ηνπο αηψλεο, κέζσ ησλ επξεκάησλ ησλ Μνπζείσλ ηεο Δθνξείαο. Υξεζηκνπνηεί ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ ηα εηδψιηα θαη ηα γιππηά θαη αμηνπνηεί ηα ζρεηηθά αληηθείκελα.
Πξνζεγγίδεη ην έλδπκα σο πξνο ηελ παξαγσγή ηνπ, ηελ εκπνξηθή ηνπ αμία, ηελ θνηλσληθή ηνπ
ιεηηνπξγία.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Πεξηιακβάλεη θπιιάδην γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην νπνίν παξέρνληαη
πιεξνθνξίεο γηα ηελ πθαληηθή ζηελ αξραηφηεηα θαη γηα ηε ρξήζε ησλ ελδπκάησλ θαηά πεξίπησζε. Χο
επνπηηθφ πιηθφ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα γιππηά ηνπ Μνπζείνπ θαη δηαθάλεηεο.
Τπάξρεη δπλαηφηεηα δαλεηζκνχ κνπζεηνζθεπήο. Γηα ηελ εκπέδσζε ησλ πιεξνθνξηψλ
ρξεζηκνπνηνχληαη θχιια εξγαζίαο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη παηρλίδηα.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζηνπο καζεηέο
Υψξνο ιεηηνπξγίαο: Αξραηνινγηθφ Moπζείν Υαλίσλ-Ρεζχκλνπ
Σει: +30 28310 29975 +30 28210 44418, 94487, 90334
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ΚΔ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : «Σαμίδηα θαη εκπόξην ζηε κηλσηθή επνρή»
(Πξόγξακκα ΜΔΛΗΝΑ - Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηζκόο)
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, κηλσηθή επνρή, εκπφξην.
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ, Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο :
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=642
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ζ ΚΔ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ είλαη
Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο. Έρεη έδξα ηα Υαληά θαη
αξκνδηφηεηα πνπ εθηείλεηαη ζηνπο λνκνχο Υαλίσλ θαη Ρεζχκλεο.
Δθηειεί ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Οξγαληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο, κε βάζε θαη ηνλ
Αξραηνινγηθφ Νφκν.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σν πξφγξακκα θσηίδεη ηηο αηηίεο βάζε ησλ
νπνίσλ αλαπηχρζεθαλ νη ζρέζεηο κεηαμχ ηεο κηλσηθήο Κξήηεο θαη ηεο ππφινηπεο ιεθάλεο ηεο
Μεζνγείνπ, κέζα απφ ηα επξήκαηα.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Πεξηιακβάλεη βηβιίν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην νπνίν παξέρνληαη φιεο νη
ζρεηηθέο κε ην ζέκα πιεξνθνξίεο. Πεξηιακβάλεη επίζεο βηβιίν γηα ην καζεηή κε αζθήζεηο εκπέδσζεο ,
παξαηεξεηηθφηεηαο θαη ζχλζεζεο ησλ δεδνκέλσλ. Γαλείδνληαη δηαθάλεηεο θαη έληππν πιηθφ απφ ηελ
έθζεζε ηεο Γξαθήο ηνπ ΤΠΠΟ. Υξεζηκνπνηνχληαη εξσηεκαηνιφγηα γηα λα δηεπθνιχλνληαη νη
επηζθέςεηο ζηα Μνπζεία Υαλίσλ θαη Ρεζχκλνπ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζηνπο καζεηέο
Υψξνο ιεηηνπξγίαο: Αξραηνινγηθφ Moπζείν Υαλίσλ-Ρεζχκλνπ
Σει: +30 28310 29975 +30 28210 44418, 94487, 90334
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Σαμίδηα θαη Δκπφξην ζηε κηλσηθή επνρή, ΚΔ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ,
Ρέζπκλν, 1999.
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ΚΔ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : «Κξήηε - Αίγππηνο : Πνιηηηζηηθνί δεζκνί ηξηώλ
ρηιηεηηώλ κέζα ζε έλα βαιηηζάθη»
Θεκαηνινγία: Πνιηηηζκηθή ζρέζε Κξήηεο θαη Αηγχπηνπ θαηά ηελ πξντζηνξηθή πεξίνδν
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄ – Σ΄ Γεκνηηθνχ, Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο :
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=638
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ζ ΚΔ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ είλαη
Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο. Έρεη έδξα ηα Υαληά θαη
αξκνδηφηεηα πνπ εθηείλεηαη ζηνπο λνκνχο Υαλίσλ θαη Ρεζχκλεο.
Δθηειεί ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Οξγαληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο, κε βάζε θαη ηνλ
Αξραηνινγηθφ Νφκν.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Πξφθεηηαη γηα θνξεηφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
πνπ αθνξά ζηελ πνιηηηζκηθή ζρέζε Κξήηεο θαη Αηγχπηνπ θαηά ηελ πξντζηνξηθή πεξίνδν. πλδπάδεηαη
κε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα "Σαμίδηα θαη εκπφξην ζηε κηλσηθή επνρή".
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Δίλαη εκπινπηηζκέλν κε βηβιίν γηα ηνλ δάζθαιν, δηαθάλεηεο, θχιια
εξγαζίαο θαη νκνηψκαηα αληηθεηκέλσλ. Γαλείδεηαη ζε ζρνιεία.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζηνπο καζεηέο
Υψξνο ιεηηνπξγίαο: ην ρψξν δεκνηηθψλ θαη γπκλαζίσλ
Σει: +30 28310 29975 +30 28210 44418, 94487, 90334
ΚΔ΄ ΔΠΚΑ
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ΚΔ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο :
«Σν παηρλίδη ζην Μνπζείν θαη ην κνπζείν ζαλ παηρλίδη»
Θεκαηνινγία: Δμνηθείσζε κε ηνπο ρψξνπο ηνπ κνπζείνπ
Φάζκα Ζιηθηώλ: Α΄ - Γ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο :
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=635
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ζ ΚΔ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ είλαη
Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο. Έρεη έδξα ηα Υαληά θαη
αξκνδηφηεηα πνπ εθηείλεηαη ζηνπο λνκνχο Υαλίσλ θαη Ρεζχκλεο. Δθηειεί ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ
Οξγαληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο, κε βάζε θαη ηνλ Αξραηνινγηθφ Νφκν.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα εηζαγσγήο
κηθξψλ θπξίσο παηδηψλ ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ θαη εμνηθείσζεο ηνπο κέζσ ηνπ παηρληδηνχ, ησλ
παξακπζηψλ θαη ηεο παξαηήξεζεο. Σα παηδηά εληνπίδνπλ ηα παηρλίδηα πνπ εθηίζεληαη ζηηο πξνζήθεο ή
δνθηκάδνπλ λα εληάμνπλ θάπνηα απφ ηα αληηθείκελα ζε δηθήο ηνπ επηλφεζεο ή γλσζηά ζχγρξνλα
παηρλίδηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα εθζέκαηα παχνπλ λα είλαη απξφζσπα θαη μέλα θαη εληάζζνληαη ζην
γλψξηκν θφζκν ησλ παηδηψλ. Πεξηιακβάλεη εξσηεκαηνιφγην θαη θείκελν πνπ δηεπθνιχλεη παηρλίδη
αλαδήηεζεο ησλ εθζεκάησλ ζην ρψξν ηνπ Μνπζείνπ. Ζ εμνηθείσζε κε ηνλ ρψξν επηηπγράλεηαη επίζεο
κε πξνβνιή δηαθαλεηψλ, ζπδήηεζε, παηρλίδηα κέζα ζην Μνπζείν. Πξνηείλεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή
εκπινθή ησλ παηδηψλ κέζσ δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ην Μνπζείν.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζηνπο καζεηέο
Υψξνο ιεηηνπξγίαο: Αξραηνινγηθφ Moπζείν Υαλίσλ-Ρεζχκλνπ
Σει: +30 28310 29975 +30 28210 44418, 94487, 90334
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Βόξεην Αηγαίν 3ε Δθνξεία Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ (Υίνο)
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο :
Σα καζηηρνρώξηα ηεο Υίνπ (Πξόγξακκα ΜΔΛΗΝΑ - Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηζκόο)
Θεκαηνινγία: Πνιενδνκηθή νξγάλσζε, αξρηηεθηνληθή ησλ νηθηζκψλ ηεο Υίνπ θαη θαζεκεξηλή δσή
ησλ θαηνίθσλ.
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο :
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=1620
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ζ 3ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ έρεη έδξα ηε Υίν θαη
αξκνδηφηεηα πνπ εθηείλεηαη ζηνλ Ννκφ Υίνπ θαη άκνπ. Δίλαη πεξηθεξεηαθή ππεξεζία ηνπ
Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ην νπνίν έρεη εθ ηνπ Νφκνπ ηελ επζχλε γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε
ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Ζ καζηίρε, ην κνλαδηθφ ζηνλ θφζκν πξντφλ,
πνπ παξάγεηαη ζηε λφηηα Υίν θαη ε ζηελή ζχλδεζή ηεο κε ηε ζπγθξφηεζε θνηλσληψλ ζην λεζί, ήηαλ ην
έλαπζκα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαθέινπ. Σν πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ
καζεηψλ κε ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία ηεο πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ νηθηζκψλ
θαζψο θαη ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ θαηνίθσλ.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: ηέιλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο έληππν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ ηάμε. ην έληππν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ παξνπζηάδνληαη έμη
αληηπξνζσπεπηηθνί κεζαησληθνί νηθηζκνί , ε ίδξπζε θαη νξγάλσζε ησλ νπνίσλ ζηφρεπε ζηελ
θαιιίηεξε εθκεηάιιεπζε ηνπ κνλνπσιηαθνχ πξντφληνο ηεο καζηίρεο. Οη καζεηέο θαινχληαη λα
ζπκκεηάζρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο (επηηξαπέδην παηρλίδη, puzzle, ιαβχξηλζνο, εξσηήζεηο πνιιαπιψλ
επηινγψλ) πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα πξνζεγγίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ κε επράξηζην θαη βησκαηηθφ
ηξφπν ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία ηεο πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο, ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο θαζεκεξηλήο
δσήο ζηνπο νηθηζκνχο απηνχο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο: Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ απνζηέιιεηαη δσξεάλ ζηα ζρνιεία.
Γηεύζπλζε : Θενπφκπνπ 7, 821 00 Υίνο
Τπεχζπλε πξνγξάκκαηνο - ηέιια Φατηάθε
Σει: +30 2271044238
Fax: +30 2271044739 , e-mail: 3eba@culture.gr
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Smith A., The architecture of Chios, Λνλδίλν, 1962.
Αξγέληε Φ. - Κπξηαθίδε η., Ζ Υίνο παξά ηνηο γεσγξάθνηο θαη πεξηεγεηαίο, Αζήλα, 1946.
Ενιψηαο Γ., Ζ ηζηνξία ηεο Υίνπ, Αζήλα, 1921.
Λακπάθεο Α.- Μπνχξαο Υ., Μηρειή Π. (επηκ.), Σα κεζαησληθά ρσξηά ηεο Υίνπ, "Σν ειιεληθφ ιατθφ
ζπίηη, Α΄, Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, Αζήλα, 1960.
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ΚΑ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ (άκνο)
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : Έλαο πεξίπαηνο κε ηελ Ήξα
Θεκαηνινγία: Ησληθφο πνιηηηζκφο, γιππηά.
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄, Γ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο :
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=1374
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ζ ΚΑ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ είλαη
Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο, έρεη έδξα ηελ Αζήλα
θαη αξκνδηφηεηα πνπ εθηείλεηαη ζηνπο Ννκνχο Κπθιάδσλ θαη άκνπ.
Ζ αξκνδηφηεηα ηεο Δθνξείαο αλάγεηαη ζε φια ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε, πξνζηαζία θαη ηε
θχιαμε ησλ αξραηνηήησλ, ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, ηελ απνθάιπςε, ηε δηαηήξεζε, ηε ζπληήξεζε,
ηελ αλάδεημε ησλ αξραηνηήησλ, θαη ηελ έθζεζή ηνπο ζηα Μνπζεία, ηε κειέηε, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηε
δηαρείξηζε θαη ηελ εθηέιεζε νηνπδήπνηε αξραηνινγηθνχ έξγνπ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο,
απνθαηάζηαζεο, αλαζηήισζεο, αλάδεημεο θαη δηακφξθσζεο ησλ κλεκείσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ,
θαζψο θαη ηνπ θπζηθνχ ή κε πεξηβάιινληφο ηνπο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Ζ αλάπηπμε θαηά ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο ζ'
απηφ ην λεζί ηνπ αξρηπειάγνπο ηνπ ζπνπδαίνπ ησληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ε ιαηξεία ηεο κεγάιεο ζεάο
Ήξαο, πνπ ηαπηίζζεθε κε ηνλ ηφπν, ήηαλ ην ππφβαζξν απηνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Σν
ζακηαθφ αξρατθφ ηεξφ ηεο Ήξαο είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα αξραία ηεξά ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ ελψ ε
Γιππηνζήθε ηνπ Μνπζείνπ Βαζένο είλαη ν ρψξνο έθζεζεο κνλαδηθψλ δεκηνπξγεκάησλ ηεο
αξρατθντσληθήο πιαζηηθήο. Ζ πεξηήγεζε ζην ρψξν ηνπ Ηεξνχ κε μελαγφ ηελ ίδηα ηε ζεά, νη πξνο ηηκήλ
ηεο γηνξηέο θαη ε αλάζεζε αθηεξσκάησλ ζ΄ απηήλ ζπληζηνχλ ην πξψην κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν
δεχηεξν κέξνο δηαδξακαηίδεηαη ζηε Γιππηνζήθε ηνπ Μνπζείνπ θαη κέζσ ησλ γιππηψλ, πνπ είραλ
αθηεξσζεί ζηε ζεά, ηα παηδηά καζαίλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Κνχξνπ θαη ηεο Κφξεο αιιά θαη
πιεξνθνξνχληαη γηα ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο απφ ηε ζηηγκή ηεο εμφξπμήο ηνπο απφ ην ιαηνκείν
κέρξη θαη ηε ζηηγκή ηεο έθζεζήο ηνπο ζην Μνπζεηαθφ Υψξν.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Ζ δηάξθεηά ηνπ είλαη δχν εκέξεο θάζε θνξά θαη ζπκκεηέρεη ζε απηφ κία ζρνιηθή ηάμε καζεηψλ.
Τπεχζπλνο πξνγξάκκαηνο: Μαξία Βηγιάθε - νθηαλνχ
Σει: +30 22730 61400, 87709
Fax: +30 22730 61400, 87709
Υψξνο ιεηηνπξγίαο: Aξραηνινγηθφο Υψξνο Ζξαίνπ θαη Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Βαζένο άκνπ
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Βηγιάθε, Μ., Αξραία άκνο- ην Ηεξφ ηεο Ήξαο, άκνο, ρ.ρ..
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14ε Δθνξεία Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ (Μπηηιήλε)
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : Σν Κάζηξν ηεο Μπηηιήλεο
Θεκαηνινγία: Σνπηθή ηζηνξία, ηξφπνο νξγάλσζεο πφιεσλ, θάζηξν Μπηηιήλεο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο :
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=1750
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ζ 14ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ είλαη Πεξηθεξεηαθή
Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο, έρεη έδξα ηε Μπηηιήλε θαη
αξκνδηφηεηα πνπ εθηείλεηαη ζην Ννκφ Λέζβνπ. Δηδηθφηεξα, ε 14ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ,
έρεη σο ζηφρν ηεο ηε δηαθχιαμε θαη αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο (βπδαληηλψλ θαη
κεηαβπδαληηλψλ κλεκείσλ) ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο. ηα πιαίζηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο πεξηιακβάλεηαη
ε ππνγξαθή θαη ραξαθηεξηζκφο κλεκείσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ζπληήξεζε, εππξεπηζκφο,
πξνβνιή ησλ κλεκείσλ, άζθεζε κνξθνινγηθνχ ειέγρνπ ζε παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, ζχληαμε
κειεηψλ, εμππεξέηεζε - αληαπφθξηζε ζε αηηήκαηα πνιηηψλ, ςεθηνπνίεζε θσηνγξαθηθνχ αξρείνπ,
ειεθηξνληθή θαηαγξαθή κλεκείσλ θαη απνδειηίσζε ηνπηθήο βηβιηνγξαθίαο, θ.ά.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
Σν Δθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα επεδίσμε λα θαιχςεη ηελ αλάγθε έληαμεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο
πφιεο. Πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζην Κάζηξν θαη απνζθνπεί ζηελ επαθή ησλ καζεηψλ κε ην κλεκείν
θαη ζηε γλσξηκία ηνπο κε απηφ. Με ηε βνήζεηα ηνπ αξραηνιφγνπ ην Κάζηξν γίλεηαη ην κέζν γηα ηελ
θαηαλφεζε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο, αιιά θαη γεληθφηεξα γηα ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο κηαο πφιεο, ην ξφιν
ηνπ Κάζηξνπ θαη ηε ζεκεξηλή ηνπ αμία γηα ηε ζχγρξνλε πφιε. Σν πξφγξακκα παξνπζηάδεηαη απφ
αξραηνιφγν, ν νπνίνο χζηεξα απφ ξαληεβνχ ππνδέρεηαη ηνπο καζεηέο ζηελ Κεληξηθή Πχιε. Με ηε
βνήζεηα ησλ θαηφςεσλ ηεο πφιεο επηρεηξείηαη κηα εηζαγσγή ζηνλ ρψξν θαη ηελ ηζηνξία ηνπ Κάζηξνπ
θαη ηεο πφιεο ηεο Μπηηιήλεο. Αθνινπζεί ε πεξηήγεζε ζην ρψξν ηνπ Κάζηξνπ. Γξαζηεξηφηεηεο
νξγαλσκέλεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θαηαλφεζε θαη αθνκνίσζε πιεξνθνξηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
πινπνηνχληαη ζην ηέινο ηεο πεξηήγεζεο, είηε απφ ηνλ ππεχζπλν αξραηνιφγν είηε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ
βάζεη ησλ θπιιαδίσλ πνπ κνηξάδνληαη απφ ηελ Δθνξεία.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεχζπλζε : Γηάλλε Γειή 11, 811 00 Μπηηιήλε
Σει: +30 2510 40135-6 (ππεχζπλε πξνγξάκκαηνο Αζελά-Υξηζηίλα Λνχπνπ)
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Μνπζείν Βηνκεραληθήο Διαηνπξγίαο Λέζβνπ (Αγ. Παξαζθεπή)
Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Ηδξύκαηνο Οκίινπ Πεηξαηώο
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Ζ κεραλή ηνπ θνηλνύ
Θεκαηνινγία: Βηνκεραλία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Σν πξφγξακκα νξγαλψλεηαη ζε 3 ειηθηαθέο νκάδεο
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.piop.gr/eCportal.asp?id=162&nt=18&Lang=1
http://www.piop.gr/eCportal.asp?id=162&nt=18&Lang=1
ύληνκε Πεξηγξαθή ηνπ Γηθηύνπ Μνπζείσλ Πνιηηηζηηθνχ Ηδξχκαηνο Οκίινπ Πεηξαηψο
Σν Πνιηηηζηηθό Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηώο νξγαλψλεη θαη δηαρεηξίδεηαη έλα δίθηπν ζεκαηηθψλ
κνπζείσλ πνπ κειεηά, δηαζψδεη θαη πξνβάιιεη ηελ ειιεληθή θιεξνλνκηά θαη ηελ πνιηηηζηηθή
ηαπηφηεηα ηνπ ηφπνπ καο. Σα κνπζεία απηά απνηεινχλ πξφηππα γηα ηε κέζνδν δεκηνπξγίαο κνπζείσλ
θαη γηα ηνλ ηξφπν ηεο κνπζεηνγξαθηθήο εθθνξάο ηνπο θαη πξνβάιινπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ εηδηθφ
ραξαθηήξα ηεο παξαγσγήο ηεο πεξηνρήο πνπ βξίζθνληαη.
Σν Πνιηηηζηηθό Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηώο πινπνηεί δξάζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ πνιηηηζκφ πνπ
εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηνπ Οκίινπ Πεηξαηψο. Δίλαη θνηλσθειέο
ίδξπκα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη δηνηθείηαη απφ επηακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
Γαλεηζηηθό ή άιιν Τιηθό: Ο εθπαηδεπηηθφο θάθεινο πεξηέρεη ηα αθφινπζα: Σν βηβιίν ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ, κηα κνπζεηνπαηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ζε θείκελα ηεο Νίθεο Νηθνλάλνπ (αλαιχεη ην
πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ, δίλεη νδεγίεο ρξήζεο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη παξέρεη ην εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ νξγαλσκέλν ζε ηξεηο ειηαθέο νκάδεο). Σξία παθέηα κε θάξηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηα παηδηά:
1. Καξηέιεο παξαγσγήο, 2. Φχιια εμεξεχλεζεο, 3. Καξηέιεο ξφισλ.
Βηβιία-βνεζήκαηα γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ (βι. παξαθάησ)
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Γηθηύνπ Μνπζείσλ ηνπ ΠΗΟΠ:
http://www.piop.gr/eCportal.asp?id=162&nt=18&Lang=1
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Οδεγφο ηνπ Μνπζείνπ Βηνκεραληθήο Διαηνπξγίαο Λέζβνπ, Αζήλα 2008 (επεμεξγαζία θεηκέλσλ απφ
ηελ Αιεμάλδξα Μπνχληα), 2. Δπξπδίθε ηθλαίνπ, Βηνκεραλία θαη θνηλνηηζκφο. «Ζ Μεραλή ηνπ
Κνηλνχ» ζηελ Αγία Παξαζθεπή Λέζβνπ, Αζήλα 2007, 3. Αληψλεο Πιπηάο, Ππξελειαηνπξγία,
ξαθηλαξία, ζαπσλνπνηία, Αζήλα 2007, 4. Αληψλεο Πιπηάο, Ζ έληαμε ηεο αηκνθίλεζεο θαη ηεο
ληηδεινθίλεζεο ζην ρψξν ηεο βηνκεραληθήο ειαηνπξγίαο, Αζήλα 2007, 5. Αληψλεο Πιπηάο,
Βηνκεραληθή ειαηνπξγία, Αζήλα 2007.
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Ίδξπκα Βαζίιε & Διίδαο Γνπιαλδξή - Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο - Άλδξνο
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα: πεξηζηαζηαθά
Θεκαηνινγία: Σέρλεο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ, Α΄, Β΄ Γπκλαζίνπ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: www.goulandris.gr, www.moca-andros.gr
ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ Μνπζείνπ: Σν Μνπζείν θηινμελεί εθζέζεηο κεγάισλ πξσηνπφξσλ
θαιιηηερλψλ, Διιήλσλ θαη μέλσλ, νη νπνίνη κε ην έξγν ηνπο ζπλέβαιαλ ζηε δηακφξθσζε ησλ
ζχγρξνλσλ ξεπκάησλ ζηνλ δηεζλή εηθαζηηθφ ρψξν. Απφ ηνλ Οθηψβξην έσο ηνλ Μάην, ζηνλ ίδην ρψξν,
παξνπζηάδνληαη εθ πεξηηξνπήο έξγα απφ ηελ ζπιινγή ηνπ Ηδξχκαηνο. ε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ρξνληάο,
ζηε Γιππηνζήθε ηνπ κνπζείνπ θηινμελνχληαη γιππηά ζεκαληηθψλ δαζθάισλ ηεο ειιεληθήο γιππηηθήο.
ύληνκε Πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο: Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε
Αχγνπζην, ζην πιαίζην ηεο εθάζηνηε θαινθαηξηλήο έθζεζεο. Πεξηιακβάλνπλ κία ψξα μελάγεζε ζηελ
έθζεζε θαη κία ψξα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
• Σα πξνγξάκκαηα πξνζθέξνληαη δσξεάλ
Ίδξπκα Βαζίιε & Διίδαο Γνπιαλδξή - Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο, Υψξα Άλδξνπ 845 00
Σει.: 210-7252896, 22820-22444. Fax: 22820 22490 e-mail: info@goulandris.gr

Μνπζείν Διηάο Κπθιάδσλ-Διαηόκπινο Υέικε (Άλδξνο)
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Διηά – Λάδη: Υξήζεηο, Πνιηηηζκόο, Γηαδηθαζία Παξαγσγήο
Διαηνιάδνπ
Θεκαηνινγία: Λατθφο πνιηηηζκφο, ηερλνινγία, νηθνινγία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ θαη Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: www.musioelias.gr
http://www.musioelias.gr/el/node/579 (εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα)
ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ Μνπζείνπ: Γηάθνξα ζσδφκελα ζηνηρεία θαη δνκηθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ
θηηξίνπ, δείρλνπλ φηη ην ειαηνηξηβείν ήδε ιεηηνπξγνχζε θαηά ηνλ 18ν αηψλα. Ο επηζθέπηεο ζήκεξα
κπνξεί λα δεη έλα ηππηθφ δείγκα κηαο θαιά ζσδφκελεο κηθξήο πξνβηνκεραληθήο ηερλνινγίαο
ειαηνπαξαγσγηθή κνλάδα θαη λα γλσξίζεη θαιχηεξα ηε ιεηηνπξγία κηαο παξαδνζηαθήο κνξθήο
νηθνηερλίαο.
ύληνκε Πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο: Σα παηδηά καζαίλνπλ γηα ηελ έθζιηςε ειαηνιάδνπ, ηελ
παξαγσγή ειαηφιαδνπ κε ρξήζε ηνπ δσνθίλεηνπ εμνπιηζκνχ, έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ αγξνηηθή
παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή, ηελ πξνβηνκεραληθή ηερλνινγία, ηε δπλαηφηεηα απνθαηάζηαζεο, ρξήζεο
θαη αμηνπνίεζεο παξαδνζηαθψλ θηηξίσλ. Πεξηιακβάλεηαη παξαθνινχζεζε βίληεν θαη αθξφαζε ήρσλ
απφ ηελ δηαδηθαζία ιηνηξίβηζεο.
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Άιιεο πιεξνθνξίεο
Μνπζείν Διηάο Κπθιάδσλ - Άλσ Πηηξνθφο Άλδξνπ, Σ.Κ. 84500
Σειέθσλν Δπηθνηλσλίαο: 6932731776 . Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: info@musioelias.gr
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Μνπζείν Μαξκαξνηερλίαο (Πύξγνο Σήλνπ)
Γίθηπν Θεκαηηθώλ Μνπζείσλ Πνιηηηζηηθνύ Ηδξύκαηνο Οκίινπ Πεηξαηώο
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Έλα θακάξη απ' ην ληακάξη!
Θεκαηνινγία: Λατθφο πνιηηηζκφο, ηερλνινγία, θνηλσληθή αλζξσπνινγία, θπζηθέο επηζηήκεο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: www.piop.gr > Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα> Έλα θακάξη απ’ ην ληακάξη
θαη http://www.piop.gr/PiopMuseum.asp?id=493&nt=18&Lang=1&MuseumID=491
ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ Μνπζείνπ: Ζ μόνιμθ ζκκεςθ πεξηιακβάλεη πνηθίια έξγα ζε κάξκαξν
(ππέξζπξα, θξήλεο, νηθφζεκα, θνπξνχζηα, πξνζθπλεηάξηα, γνπδηά θ.ά.), εξγαιεία ιαηφκεπζεο θαη
καξκαξνηερλίαο, κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, αξρεηαθφ πιηθφ, θαζψο θαη ηελ πινπζηφηεξε ζπιινγή
ζρεδίσλ παιαηψλ καξκαξνγιππηψλ πνπ ππάξρεη ζηελ Διιάδα. Παξνπζηάδεηαη ε τεχνολογία του

μαρμάρου, ελψ παξάιιεια πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην πιέγκα εξγαιεηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη
ηερληθψλ. Σαπηφρξνλα, κε ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηελ πξνβηνκεραληθή θαη πξσηνβηνκεραληθή Σήλν,
ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ λενειιεληθνχ θέληξνπ καξκαξνηερλίαο, αλαδεηθλχεηαη ην θνηλσληθφ θαη
νηθνλνκηθφ πιαίζην ζην νπνίν αλαπηχρζεθαλ ηα ηνπηθά εξγαζηήξηα. Σν νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ηεο
έθζεζεο δσληαλεχεη κε ηξφπν άκεζν ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο εξγαζίαο ηνπ ιαηφκνπ θαη ηνπ
καξκαξνηέρλε. ηελ ππαίζξηα έθζεζε αλαζπληίζεληαη ραξαθηεξηζηηθέο εηθφλεο απφ αληίζηνηρνπο
θπζηθνχο ρψξνπο εξγαζίαο.
ύληνκε Πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο: Δηζαγσγή ησλ παηδηψλ ζηελ ηέρλε ηνπ καξκάξνπ.
Γαλεηζηηθό ή άιιν Τιηθό
Γηαζέζηκν θπιιάδην παξνπζίαζεο -εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα πξνεξγαζία ζην ζρνιείν αιιά θαη
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.piop.gr > Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα>
Έλα θακάξη απ’ ην ληακάξη.
Άιιεο πιεξνθνξίεο
Σν πξφγξακκα πξνζθέξεηαη δσξεάλ
Γειψζεηο ζπκκεηνρήο ζην ηει. 22830 31290, θαζεκεξηλά 10-6, εθηφο Σξίηεο
Τπεξεζία Μνπζείσλ ΠΗΟΠ, Σει. 210 3256923
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Μεηαιιεπηηθό Μνπζείν Μήινπ
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα
Θεκαηνινγία: Φπζηθέο επηζηήκεο-Οξπθηνινγία, ηερλνινγία, ηζηνξία, ρισξίδα-θχζε
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ, Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: www.milosminingmuseum.com
ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ Μνπζείνπ:
Δθηίζεληαη αληηθείκελα, εηθφλεο θαη θσηνγξαθίεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηε γεσινγηθή ηδηαηηεξφηεηα ηεο
Μήινπ θαη αθεγνχληαη ηε κεηαιιεπηηθή ηζηνξία ηνπ λεζηνχ, απνηίνληαο, παξάιιεια, έλαλ ειάρηζην
θφξν ηηκήο ζε φζνπο εξγάζηεθαλ θαη εξγάδνληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο κεηαιιείαο ζην λεζί, θαη
ζπλδένληαο ην παξειζφλ κε ην ζήκεξα. Αθφκε, ε «πιινγή Οςηδηαλνχ Εαθείξε Βάνπ» πνπ
πεξηιακβάλεη 1.000 πεξίπνπ αληηθείκελα απφ νςηδηαλφ, ην ραξαθηεξηζηηθφ Μειηαθφ εθαηζηεηαθφ
πέηξσκα, πξψηε χιε θαηαζθεπήο πξντζηνξηθψλ εξγαιείσλ ζην Αηγαίν.
ύληνκε Πεξηγξαθή ησλ πξνγξακκάησλ:
Αλαθάιπςε ηνπ "ζεζαπξνύο" ηεο Μήινπ! ...έλα ηαμίδη ζηε κεηαιιεπηηθή ηζηνξία ηεο Μήινπ...
ηεξίδεηαη έλα ελεκεξσηηθφ, εθπαηδεπηηθφ θπιιάδην, πνπ βνεζάεη ηνπο κηθξνχο επηζθέπηεο λα
πξνζεγγίζνπλ ηνλ εθζεζηαθφ ρψξν ηνπ Μνπζείνπ Με νδεγφ έλαλ «Πηιφην ηνπ Κάζηξνπ» θαη
απνζηνιή ηελ αλαθάιπςε ησλ ζεζαπξψλ ηεο Μήινπ, δειαδή, ησλ νξπθηψλ θαη ησλ πεηξσκάησλ ηεο,
ηα παηδηά, δηαρξνληθά θαη κε ηε βνήζεηα ησλ εξσηήζεσλ, γξαθηθψλ θαη επεμεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ
αιιά θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο καζαίλνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ νξπθηψλ ηεο Μήινπ, απφ ηελ
πξντζηνξία κέρξη ζήκεξα. Σν θπιιάδην επηπιένλ, πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκέο ζην λεζί, κε
ζθνπφ ηελ άκεζε επαθή ησλ παηδηψλ κε ην θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο Μήινπ.
«Με ρξώκαηα & Αξώκαηα», ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Δηαηξία γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ
Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο. Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη ηεο ηνπηθήο
θνηλσλίαο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ελδεκηθή ρισξίδα , ψζηε λα εθηηκήζνπλ ηελ αμία ηεο θαζψο
θαη ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο. Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη εξγαζία ζην πεδίν θαη ζην Μνπζείν.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Δλεκεξσηηθά εθπαηδεπηηθά θπιιάδηα. Δίλαη αλαξηεκέλα ζην
http://www.milosminingmuseum.com/content.php?cat=1&sub=9
(Φιωξίδα θαη Παλίδα ηεο Μήινπ, Ζ Μεηαιιεπηηθή Ηζηνξία ηεο Μήινπ)
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σα πξνγξάκκαηα πξνζθέξνληαη δσξεάλ
Μεηαιιεπηηθφ Μνπζείν Μήινπ, Αδάκαληαο, 848 00, Μήινο.
Tειέθσλα επηθνηλσλίαο: 22870 22481, 22870 26711
Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: info@milosminingmuseum.com
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Monumenta- ηνπηθέο θνηλσλίεο & κλεκεία (Μλεκεία Νάμνπ)
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Σα κλεκεία είλαη γύξσ καο
Θεκαηνινγία: Αξρηηεθηνληθή, ηζηνξία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄ - η΄ Γεκνηηθνχ, Α΄ Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: www.monumenta.gr
http://topikeskoinoniesmnimeia.wordpress.com
ύληνκε πεξηγξαθή ρώξνπ: ηε Νάμν ππάξρνπλ κλεκεία απφ φιεο ζρεδφλ ηηο επνρέο Σα πην παιηά
είλαη ηνπιάρηζηνλ 6000 εηψλ (π.ρ. ζην ζπήιαην ηνπ Εα), ηα λεφηεξα κπνξεί λα είλαη 100 θαη 70 εηψλ
(γέθπξεο. κχινη, κνλνπάηηα, παξαδνζηαθνί νηθηζκνί θ.ά.).
ύληνκε Πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο: Με νδεγφ έλα θπιιάδην, ηα παηδηά πξνζεγγίδνπλ ηελ έλλνηα
ηνπ κλεκείνπ, θαηαλννχλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ηα κλεκεία, ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπο ηξφπνπο
πξνζηαζίαο ηνπο. Παξνηξχλνληαη λα θάλνπλ πνηθίιεο θαηαγξαθέο ησλ κλεκείσλ πνπ είλαη γχξσ ηνπο,
ρξεζηκνπνηψληαο κεηαμχ άιισλ ηνλ νδεγφ θαηαγξαθήο ηζηνξηψλ θαη παξακπζηψλ, πνπ ππάξρεη ζην
ηζηνιφγην: http://topikeskoinoniesmnimeia.wordpress.com
Γαλεηζηηθό ή άιιν Τιηθό
Φπιιάδην γηα ηα παηδηά
Άιιεο Πιεξνθνξίεο
• Σει. επηθνηλσλίαο: 6973308857 210 3316770
Σα παηδηά παξνηξχλνληαη λα ζηέιλνπλ ηηο θαηαγξαθέο ηνπο (θσηνγξαθίεο κλεκείσλ, αθεγήζεηο
ειηθησκέλσλ θ.ά.) ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: info@monumenta.org
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Μνπζείν Πάξνπ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : Αξείο, ε θόξε ηεο Πάξνπ
Θεκαηνινγία: Γιππηηθή, εμφξπμε καξκάξνπ.
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄, Σ΄Γεκνηηθνχ, Α΄ Γπκλαζίνπ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο :
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=1369
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Πάξνπ θηίζζεθε ην 1960 γηα λα
ζηεγάζεη ηα αξραία πνπ κέρξη ηφηε θπιάζζνληαλ ζηα θειηά ηεο Καηαπνιηαλήο. Σν Μνπζείν Πάξνπ
είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα Μνπζεία ζε έξγα γιππηηθήο. Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ γιππηψλ πνπ
εθηίζεληαη ζην Μνπζείν ρξεζηκνπνηήζεθε ν "ιπρλίηεο", φπσο νλνκάδεηαη ην πεξίθεκν παξηαλφ
κάξκαξν, ε εμφξπμε ηνπ νπνίνπ γηλφηαλ ζηα αξραία ιαηνκεία ηνπ Μαξαζηνχ, πνπ βξίζθεηαη ζε
απφζηαζε 5 ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ πφιε ηεο Παξνηθηάο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σν πξφγξακκα βαζίζζεθε ζε έλα άγαικα
θφξεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αλαζθαθή ηνπ Γειίνπ ηεο Πάξνπ. Σα παηδηά απνθηνχλ κηα
νινθιεξσκέλε εηθφλα πνπ μεθηλά απφ ηελ εμφξπμε ηνπ καξκάξνπ ζηελ αξραηφηεηα, θαη θζάλεη ζηε
ζχγρξνλε επνρή, φπνπ ην άγαικα έξρεηαη μαλά ζην θψο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζθαθήο ηνπ Γειίνπ,
ζπληεξείηαη θαη εθηίζεηαη ζην Μνπζείν ηεο Πάξνπ. ην ρψξν ηνπ Μνπζείνπ ππάξρνπλ
αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ηξφπνπ εμφξπμεο ηνπ καξκάξνπ θαη έλα εξγαζηήξην θεξακηθήο κε ηα εξγαιεία
ιάμεπζεο καξκάξνπ θαη θνκκάηηα απφ κάξκαξν φπνπ ηα παηδηά είραλ ηελ επθαηξία λα πάξνπλ ζηα
ρέξηα ηνπο ηα εξγαιεία θαη λα παξαηεξήζνπλ ηα ίρλε πνπ αθήλεη θάζε εξγαιείν πάλσ ζην κάξκαξν.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο: Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζηνπο καζεηέο
Δπακεηλψλδα 10, 105 55 Αζήλα
Σει: +30 210 3250148 (νθία Γεηνξάηνπ)
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία: Αξείο, ε θφξε ηεο Πάξνπ, Πάξνο, ρ.ρ..
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Moπζείν θαη Αξραηνινγηθόο Υώξνο Γήινπ –
ΚΑ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : «Κάπνηε ζηε Γήιν....Ζ Μνπζηθή θαη ν Υνξόο»
Θεκαηνινγία: Μνπζηθή, ρνξφο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ, Σ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο :
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=1371
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ζ ζεκεξηλή έθζεζε ηνπ Μνπζείνπ πεξηιακβάλεη ελλέα αίζνπζεο:
ζηηο έμη απφ απηέο εθηίζεληαη ηα γιππηά θαη ηα αλάγιπθα πνπ βξέζεθαλ ζηελ Γήιν, κία απφ ηηο
θαιχηεξεο ζπιινγέο ζηνλ θφζκν. Γχν αίζνπζεο πεξηιακβάλνπλ αγγεία πξντζηνξηθψλ έσο θαη
πζηεξνειιεληζηηθψλ ρξφλσλ θαη ζε κία άιιε εθηίζεληαη δηάθνξα κηθξναληηθείκελα πνπ βξέζεθαλ ζηηο
ηδησηηθέο θαηνηθίεο ηεο Γήινπ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: ΚΑ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ
Αξραηνηήησλ ζρεδίαζε θαη πινπνηεί ζηε Γήιν εθπαηδεπηηθφ - αξραηνινγηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν
"Κάπνηε ζηε Γήιν...ε κνπζηθή θαη ν ρνξφο". ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα θαηαλνήζνπλ ηα
παηδηά κε δεκηνπξγηθφ θαη ςπραγσγηθφ ηξφπν ζεκαληηθέο πιεπξέο ηεο θνζκηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο
δσήο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, κε θχξην άμνλα πξνζέγγηζεο ηνπο κνπζηθνχο θαη ρνξηθνχο αγψλεο ηεο
Γήινπ, ε νπνία ππήξμε απφ ηελ αξραηφηεηα έλαο ηφπνο ζπλχπαξμεο, δεκηνπξγίαο θαη επηθνηλσλίαο
κεηαμχ ησλ λέσλ απφ φια ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Ζ αληαπφθξηζε ησλ παηδηψλ ζην πξφγξακκα είλαη
πνιχ κεγάιε θαη ζε απηφ πξσηαξρηθφ ξφιν παίδεη ν ρψξνο δηεμαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, δειαδή ε
Γήινο, πνπ φηαλ πξνζεγγίδεηαη κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν, θαη φρη κέζα απφ κηα ηππηθή μελάγεζε,
δεκηνπξγεί ζην παηδί πιήζνο εξεζηζκάησλ, θεληξίδνληαο ηε θπζηθή ηνπ πεξηέξγεηα θαη κε ηε ζσζηή
θαζνδήγεζή ηνπ απειεπζεξψλεη ηε δηάζεζε δεκηνπξγηθήο ζρέζεο κε ην παξειζφλ. Μέζα ζηηο
πξνζέζεηο καο είλαη θαη ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζε άιια λεζηά, ζηα πιαίζηα
δεκηνπξγίαο ελφο δηαπνιηηηζκηθνχ λεζησηηθνχ δηθηχνπ λέσλ.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Δθηφο απφ ηε Γήιν, ην πξφγξακκα πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζε άιια λεζηά. Σν
πξφγξακκα έρεη ήδε κεηαθεξζεί ζηελ Πάξν, ελψ ζηνπο άκεζνπο ζηφρνπο είλαη θαη ε κεηαθνξά ηνπ
ζηηο Γ. Κπθιάδεο, ζε λεζηά, πνπ πξνζθέξνπλ αξραηνινγηθφ ή κπζνινγηθφ πιηθφ πνπ ζπλδέεηαη κε ηε
κνπζηθή θαη ηνπο αγψλεο. Γηαηίζεληαη ηα παξαθάησ :
- Έληππν κε ελεκεξσηηθά θείκελα, ζρέδηα θαη θσηνγξαθίεο γηα ην δάζθαιν
- Έληππν κε αζθήζεηο, ζθίηζα, ζρέδηα θαη θσηνγξαθίεο γηα ην καζεηή.
- CD κε κνπζηθά απνζπάζκαηα αξραίαο ειιεληθήο κνπζηθήο θαζψο θαη κε ζχγρξνλεο κεινπνηήζεηο
αξραίσλ δξακαηηθψλ πνηεηψλ (θπξίσο ηνπ Αξηζηνθάλε), νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ ζε
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη είηε ζην ζρνιείν είηε ζην Μνπζείν. (ε παξαγσγή ηνπ CD
έγηλε ζην ΗΔΜΑ ( Ηλζηηηνχην Έξεπλαο Μνπζηθήο θαη Αθνπζηηθήο).
Άιιεο Πιεξνθνξίεο: Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζηνπο καζεηέο
Σει. 210 3250148 (ππεχζπλε πξνγξάκκαηνο Γεσξγία Παπαδνπνχινπ)
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία: Κάπνηε ζηε Γήιν...Ζ Μνπζηθή θαη ν Υνξφο, Γήινο, ρ.ρ..
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4ε Δθνξεία Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ (Ρόδνο)
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : Ρόδνο. Ζ απόξζεηε πόιε
Θεκαηνινγία: Σνπηθή ηζηνξία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄- Σ΄Γεκνηηθνχ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο :
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=141
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ζ 4ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ είλαη Πεξηθεξεηαθή
Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο, έρεη έδξα ηε Ρφδν θαη αξκνδηφηεηα
πνπ εθηείλεηαη ζην Ννκφ Γσδεθαλήζνπ. Ζ αξκνδηφηεηά ηεο αλάγεηαη ζε φια ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ
ζρέζε κε ηελ απνθάιπςε, θχιαμε θαη πξνζηαζία ησλ αξραίσλ, ηελ έθζεζε απηψλ ζηα κνπζεία, ηε
ζπληήξεζε, αλαζηήισζε, κειέηε ησλ κλεκείσλ θαη δεκνζίεπζε απηψλ, θαζψο θαη ζηε δηνηθεηηθή
κέξηκλα εθαξκνγήο ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο αξραηφηεηεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν "Ρφδνο.
Ζ απφξζεηε πφιε" ιεηηνπξγεί απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2000 θαη ζηεξίδεηαη ζηελ νκψλπκε έθζεζε πνπ
θηινμελείηαη ζηνλ Ξελψλα ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο. Θέκα ηνπ απνηειεί ε παξάιιειε παξνπζίαζε δχν
αηειέζθνξσλ πνιηνξθηψλ ηεο πφιεο, ηνπ Γεκεηξίνπ ηνπ Πνιηνξθεηή, ην 305 π.ρ., θαη ηνπ Μσάκεζ
ηνπ Πνξζεηή, ην 1480. Με έκθαζε ζηα δχν απηά ζπνπδαία γεγνλφηα επηρεηξείηαη ε δεκηνπξγία
νινγξαθεκάησλ ηεο ειιεληζηηθήο θαη κεζαησληθήο πφιεο, αιιά θαη ε δηεξεχλεζε, κέζσ ησλ
ζπγθξίζεσλ, ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηεο Ρφδνπ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο: Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζηνπο καζεηέο.
Γηεχζπλζε: Οδφο Ηππνηψλ, 851 00 Ρφδνο
Σειέθσλν: 22410 25500
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Πιάησλ Λεπηέξεο - Κεθαιά Κσλζηαληία, "Ρφδνο. Ζ απφξζεηε πφιε", Ρφδνο, 2000.
Πιάησλ Λεπηέξεο - Κεθαιά Κσλζηαληία, "Ρφδνο. Ζ απφξζεηε πφιε (ζε ζθίηζα Βαγγέιε Παπιίδε)",
Ρφδνο, 2000.
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4ε Δθνξεία Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ (Ρόδνο)
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : ηελ πόιε ησλ Ηππνηώλ
Θεκαηνινγία: Πνιενδνκία, ρσξνηαμηθή νξγάλσζε ηεο κεζαησληθήο πφιεο ηεο Ρφδνπ
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄- Σ΄Γεκνηηθνχ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα :
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο :
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=1693
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ:
Ζ 4ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ είλαη Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ,
ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο, έρεη έδξα ηε Ρφδν θαη αξκνδηφηεηα πνπ εθηείλεηαη ζην Ννκφ Γσδεθαλήζνπ. Ζ
αξκνδηφηεηά ηεο αλάγεηαη ζε φια ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ απνθάιπςε, θχιαμε θαη
πξνζηαζία ησλ αξραίσλ, ηελ έθζεζε απηψλ ζηα κνπζεία, ηε ζπληήξεζε, αλαζηήισζε, κειέηε ησλ
κλεκείσλ θαη δεκνζίεπζε απηψλ, θαζψο θαη ζηε δηνηθεηηθή κέξηκλα εθαξκνγήο ησλ λνκνζεηηθψλ
δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο αξραηφηεηεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: ηφρν ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηέιεζε ε
γλσξηκία ησλ παηδηψλ κε ηελ ηζηνξία ηνπ ηάγκαηνο ησλ Ησαλληηψλ ηππνηψλ θαη ε εμνηθείσζή ηνπο κε
ηελ πνιενδνκία, ηε ρσξνηαμηθή νξγάλσζε ηεο κεζαησληθήο πφιεο ηεο Ρφδνπ θαη ηελ θνηλσληθή
δηάξζξσζε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Ηππνηνθξαηίαο. Ζ γλσξηκία κε ηα κλεκεία ηνπ ηφπνπ θαη ε εθκάζεζε
ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο, κέζσ απηήο ηεο ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ζηνρεχεη επίζεο ζηε
δεκηνπξγία κίαο ζηελφηεξεο ζρέζεο ησλ καζεηψλ κε ην παξειζφλ θαη ζηελ πξνψζεζε κίαο λέαο
νπηηθήο απέλαληη ζηελ πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηά.

Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Υψξνο ιεηηνπξγίαο: Ξελψλαο Αγίαο Αηθαηεξίλεο
Σει: +30 241030960
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Μνπζείν Νενειιεληθήο Σέρλεο Ρόδνπ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : πλνιηθό
Θεκαηνινγία: Νενειιεληθή Σέρλε,
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα : http://www.mgamuseum.gr/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: http://www.mgamuseum.gr/education.php
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Μνπζείν Νενειιεληθήο Σέρλεο πεξηιακβάλεη εθηεηακέλεο
ζπιινγέο δσγξαθηθήο θαη ραξαθηηθήο, θαζψο θαη πνιιά γιππηά, ζρέδηα θαη ληνθνπκέληα. Οη ελφηεηεο
δσγξαθηθήο θαη ραξαθηηθήο εθπξνζσπνχλ πιήξσο ηελ ειιεληθή ηέρλε ηνπ 20νχ αηψλα.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
Δηθαζηηθέο Αληρλεύζεηο Φάθεινο δξαζηεξηνηήησλ, γηα ηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ, κε βάζε έξγα ηεο
ζπιινγήο θαη κε ζηφρν ηε δεκηνπξγηθή πξνζέγγηζε ησλ κηθξψλ ειηθηψλ.
Ζ ειιεληθή εηθαζηηθή δεκηνπξγία ηνπ 20νπ αη., απνηέιεζε ηε βάζε γηα κηα ζεηξά απφ πξνηεηλφκελεο
δξαζηεξηφηεηεο πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ θαη ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ λένπ Αλαιπηηθνχ
Πξνγξάκκαηνο γηα ην Νεπηαγσγείν.
Ο θάθεινο πξνζθέξεηαη ζηνλ λεπηαγσγφ πξνθεηκέλνπ λα ην επεμεξγαζηεί ζην ζρνιείν κε ηα παηδηά
γηα λα αθνινπζήζεη, αξγφηεξα, δεκηνπξγηθή επίζθεςε ζην Μνπζείν.
Σν ςάξη πνπ αθνινύζεζε η΄ όλεηξό ηνπ Παξακχζη γηα ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ βαζηζκέλν ζε
έξγα ηεο ζπιινγήο ηνπ Μνπζείνπ. Σν παξακχζη δηαβάδεηαη ζηα παηδηά ζηνπο ρψξνπο ηεο έθζεζεο θαη
ζπλνδεχεηαη απφ πξνηεηλφκελα παηρλίδηα πνπ γίλνληαη είηε απφ ην δάζθαιν/α, είηε απφ ην
κνπζεηνπαηδαγσγφ ζε ζπλεξγαζία κε ην ζπλνδφ ηεο ηάμεο.
Σν παξακχζη πξνζεγγίδεη ηελ ηέρλε ραξηησκέλα θαη νπζηαζηηθά γηα κηθξνχο θαη κεγάινπο. Πέξα απφ
παξακχζη, απνηειεί έλα εθπαηδεπηηθφ, εηθαζηηθφ βνήζεκα κα θαη έλα πνιχηηκν ιεχθσκα δεκηνπξγηψλ
ζπνπδαίσλ θαιιηηερλψλ ηεο Νενειιεληθήο Σέρλεο.
Γλσξίδσ ην Θεόθηιν Γηα ηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη γηα φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ,
θπιιάδην απνθιεηζηηθά γηα ην δσγξάθν Θεφθηιν. Μέζα απφ κηα γεληθή παξνπζίαζε γηα ηνλ
θαιιηηέρλε θαη άλζξσπν Θεφθηιν, νη καζεηέο καζαίλνπλ γηα ηνλ πίλαθα - δεκηνπξγία, γηα ηνλ
θαιιηηέρλε-δεκηνπξγφ, γηα ην έξγν σο δεκηνχξγεκα. Με πνηθίιεο εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ θαη κε
κηα πξνζέγγηζε ζπλαηζζεκαηηθή-βησκαηηθή, ζεσξεηηθή, εηθαζηηθή-πξαθηηθή νη καζεηέο
απνθσδηθνπνηνχλ ηνπο πίλαθεο θαη ηα κελχκαηα πνπ ζηέιλνπλ
Γλσξίδσ ηνλ Κόληνγινπ Γηα ηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη γηα φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ
Γπκλαζίνπ, θπιιάδην απνθιεηζηηθά γηα ην δσγξάθν Φψηε Κφληνγινπ.
Μέζα απφ κηα γεληθή παξνπζίαζε γηα ηνλ θαιιηηέρλε Φψηε Κφληνγινπ, νη καζεηέο καζαίλνπλ γηα ηνλ
πίλαθα - δεκηνπξγία, γηα ηνλ θαιιηηέρλε-δεκηνπξγφ, γηα ην έξγν σο δεκηνχξγεκα. Με πνηθίιεο
εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ θαη κε κηα πξνζέγγηζε ζπλαηζζεκαηηθή-βησκαηηθή, ζεσξεηηθή, εηθαζηηθήπξαθηηθή νη καζεηέο απνθσδηθνπνηνχλ ηνπο πίλαθεο θαη ηα κελχκαηα πνπ ζηέιλνπλ.
Γλσξίδσ ηα έξγα ηνπ Μνπζείνπ Γηα ηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ, έλα βηβιίν πνπ παξνπζηάδεη
γεληθφηεξα ηελ Διιεληθή Εσγξαθηθή κέρξη ην 1960, φπσο θαίλεηαη κέζα απφ ηηο ζπιινγέο ηνπ
Μνπζείνπ.
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Με ελφηεηεο γηα ηα ηνπία, ηηο πξνζσπνγξαθίεο, ηηο ζπλζέζεηο θαη ηα γιππηά ν καζεηήο παίδεη κε
πξφζσπα ηεο Νενειιεληθήο Σέρλεο, πεξπαηά ζε ηνπία ηεο Νενειιεληθήο Σέρλεο, βξίζθεη «ρακέλνπο»
πίλαθεο θαη γλσξίδεη ηα έξγα ηνπ Μνπζείνπ
ην Μνπζείν Βηβιηνηεηξάδην γηα παηδηά ηνπ Νεπηαγσγείνπ πνπ επηρεηξεί λα γλσξίζεη ζηα παηδηά ηα
έξγα ηνπ Μνπζείνπ θαη ζπγρξφλσο λα ηα μελαγήζεη ζηα δηαθνξεηηθά αληηθείκελα ηνπ Πξνγξάκκαηνο
πνπδψλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ. Μηα ζεηξά απφ παηγληψδεηο αζθήζεηο γηα ηε γιψζζα, γξαπηή θαη
πξνθνξηθή, ηα καζεκαηηθά, ην αλζξσπνγελέο θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ, δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγίαο θαη
έθθξαζεο, αιιά θαη κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ θηάλνπλ ζηα παηδηά κέζα απφ
ηνπο πνιχρξσκνπο δξφκνπο ηεο Σέρλεο, ζε κηα πξνζέγγηζε ζαθψο δηαζεκαηηθή θαη αλακθηζβήηεηα
Κιηθ ζηελ Σέρλε Γηα ηνπο καζεηέο ηνπ Λπθείνπ νξγαλψλνληαη μελαγήζεηο-ζπδεηήζεηο κε βάζε
ζέκαηα πνηθίινπ εηθαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Χο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ρξεζηκνπνηείηαη ην cd rom Κιηθ
ζηελ Σέρλε, έλα κνληέξλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα Σέρλεο πνπ ζπλδπάδεη ηε ςεθηαθή παξνπζίαζε
ηκήκαηνο ηεο ζπιινγήο ηεο Πηλαθνζήθεο κε ην παηρλίδη.
Με δηαδξαζηηθή βάζε, ελεκεξψλεη γηα ηηο ζχγρξνλεο εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο (απφ ην 1960 σο ηηο κέξεο
καο) θαη δηαζθεδάδεη έμππλα κε έκπλεπζε απφ έξγα ηέρλεο-, εκπινπηίδνληαο πνηνηηθά ηηο εηθφλεο ησλ
παηδηψλ. Σν πξφγξακκα «κηιάεη» ηε γιψζζα ηεο επνρήο θαη ησλ λέσλ
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Ζ Μνπζεηνζθεπή «Δξγαιεία έκπλεπζεο γηα έλαλ έμππλν … ηχπν»
ζρεδηάζηεθε κε αθνξκή ηελ πεξηνδηθή έθζεζε κε ζέκα: «Σχπνο ά-Σχπνο. Μαζεηηθέο εθεκεξίδεο θαη
πεξηνδηθά ζηελ Κξήηε». Ζ κνπζεηνζθεπή κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ πιήξε πξνεηνηκαζία ηεο
επίζθεςεο ζην Μνπζείν ή ηελ εκπέδσζή ηεο. Μπνξεί επίζεο λα ππνθαηαζηήζεη ηελ επίζθεςε ζε θνηλφ
πνπ δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο.
Πεξηιακβάλεη πιηθφ κε πξνηάζεηο πνπ αμηνπνηνχλ ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο θαη
νδεγνχλ ηνπο ρξήζηεο ηεο κε αθεηεξία ην ζέκα ηεο έθζεζεο ζε λέα πεδία επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Σει 22410 34780 / 82
Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δηεμάγνληαη Σξίηε θαη Πέκπηε 10:00 κε 12:00
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Μνπζείν Παιαηόπνιεο – Mon Repos (Κέξθπξα)
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: πλνιηθό
Θεκαηνινγία: Αξρηηεθηνληθή, Μπζνινγία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ, Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3463
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ
Σν Μνπζείν Παιαηφπνιεο, ζηεγάδεηαη ζηελ έπαπιε ηνπ Mon Repos. Αλήθεη ζην πεδίν επζχλεο ηεο Ζ΄
Δ.Π.Κ.Ά θαη ζθνπφο ηνπ κνπζείνπ είλαη λα δηαθπιάμεη θαη λα παξνπζηάζεη ζηνλ επηζθέπηε ηελ
πνιηηηζηηθή θαη θπζηθή θιεξνλνκηά ηνπ ρψξνπ ηεο Παιαηφπνιεο, παξέρνληαο παξάιιεια ελαχζκαηα
γηα κειέηε, έξεπλα θαη πξνβιεκαηηζκφ.
ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
1) «Ναφο Αξηέκηδαο- Αέησκα Γνξγνχο», πνπ αθνξά ζηε λανδνκία, ην ζπγθεθξηκέλν λαφ αιιά θαη ηε
κπζνινγηθή εξκελεία ηνπ Αεηψκαηνο ηεο Γνξγνχο
2) «Σν λφκηζκα», πνπ γλσξίδεη ζηα παηδηά ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο λνκηζκαηνθνπίαο θαη ηεο
νξγάλσζήο ηεο ζηελ αξραηφηεηα.
3) «Απφ ηνλ πειφ ζην αγγείν», πνπ θέξλεη ζε επαθή ηνπο καζεηέο κε ην θαηεμνρήλ πιηθφ ηεο
αξραηφηεηαο θαη ηνπο δηδάζθεη ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ελφο αγγείνπ.

Άιιεο Πιεξνθνξίεο
Σει. 26610 38124 – 43389
FAX. 26610 43492
e- mail : hepka@cultyre.gr
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Αξραηνινγηθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Μηα εκέξα ζην Εσνινγηθό θήπν ηνπ Μνπζείνπ»
Θεκαηνινγία: Μπζνινγία, εμνηθείσζε κε ηηο ηέρλεο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Α΄, Β΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.amth.gr/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.amth.gr/vr_museum_2_ekpaideusi.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο εθηίζεληαη επξήκαηα
θπξίσο απφ ηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ησλ γεηηνληθψλ λνκψλ θαη παξνπζηάδεηαη ζπλνιηθά ν
πνιηηηζκφο ηεο Μαθεδνλίαο απφ ηα πξντζηνξηθά ρξφληα κέρξη ηελ χζηεξε αξραηφηεηα. Δίλαη ρψξνο
κάζεζεο θαη πνιηηηζκνχ, αλνηρηφο ζε φινπο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Οη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο
είλαη ε εμνηθείσζε θαη θαηαλφεζε ησλ φξσλ «αγγείν» θαη «άγαικα/γιππηφ», ε δηάθξηζε ηνπ
«πξαγκαηηθνχ» απφ ην «θαληαζηηθφ/κπζηθφ», θαζψο θαη ε επαθή θαη εμνηθείσζε κε ην ρψξν ηνπ
κνπζείνπ γεληθφηεξα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ην πξφγξακκα δελ απνηειείηαη νπζηαζηηθά
κφλν απφ ηελ επίζθεςε, αιιά ζπκπιεξψλεηαη θαη νινθιεξψλεηαη κε δξαζηεξηφηεηεο ηφζν πξηλ, φζν
θαη κεηά απφ απηήλ
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: φιν ην πιηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ππάξρεη αλαξηεκέλν ζηε
ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Μαλψιε Αλδξφληθνπ 6, 54621, Θεζζαινλίθε / Σειέθσλν: 2310 830538 / θαμ: 2310
831037
Γσξεάλ

295

Αξραηνινγηθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Αλαθαιύπηνληαο ζενύο θαη ήξσεο»
Θεκαηνινγία: Μπζνινγία, ηέρλεο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄, Γ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.amth.gr/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.amth.gr/vr_museum_2_ekpaideusi.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο εθηίζεληαη επξήκαηα
θπξίσο απφ ηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ησλ γεηηνληθψλ λνκψλ θαη παξνπζηάδεηαη ζπλνιηθά ν
πνιηηηζκφο ηεο Μαθεδνλίαο απφ ηα πξντζηνξηθά ρξφληα κέρξη ηελ χζηεξε αξραηφηεηα. Δίλαη ρψξνο
κάζεζεο θαη πνιηηηζκνχ, αλνηρηφο ζε φινπο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Οη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο
είλαη ε παξαηήξεζε θαη αλαγλψξηζε ησλ ζπκβφισλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζεψλ θαη εξψσλ φπσο
απηνί/-εο απεηθνλίζηεθαλ ζε έξγα ηέρλεο ηεο αξραηφηεηαο, ε θαηαλφεζε δεηεκάησλ ηεο κπζνινγίαο
γεληθφηεξα, θαζψο θαη ε επαθή θαη εμνηθείσζε κε ην ρψξν ηνπ κνπζείνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα
ζεκεησζεί φηη ην πξφγξακκα δελ απνηειείηαη νπζηαζηηθά κφλν απφ ηελ επίζθεςε, αιιά
ζπκπιεξψλεηαη θαη νινθιεξψλεηαη κε δξαζηεξηφηεηεο ηφζν πξηλ, φζν θαη κεηά απφ απηήλ
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: φιν ην πιηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ππάξρεη αλαξηεκέλν ζηε
ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Μαλψιε Αλδξφληθνπ 6, 54621, Θεζζαινλίθε / Σειέθσλν: 2310 830538 / θαμ: 2310
831037
Γσξεάλ

296

Αξραηνινγηθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Ζ δσή ζηελ Αξραία Μαθεδνλία»
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, θαζεκεξηλή δσή ζηελ αξραηφηεηα
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄, Σ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.amth.gr/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.amth.gr/vr_museum_2_ekpaideusi.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο εθηίζεληαη επξήκαηα
θπξίσο απφ ηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ησλ γεηηνληθψλ λνκψλ θαη παξνπζηάδεηαη ζπλνιηθά ν
πνιηηηζκφο ηεο Μαθεδνλίαο απφ ηα πξντζηνξηθά ρξφληα κέρξη ηελ χζηεξε αξραηφηεηα. Δίλαη ρψξνο
κάζεζεο θαη πνιηηηζκνχ, αλνηρηφο ζε φινπο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Οη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο
είλαη ε παξαηήξεζε θαη εξκελεία αληηθεηκέλσλ ψζηε ηα παηδηά λα αλαθαιχςνπλ ζηνηρεία απφ ηελ
θαζεκεξηλφηεηα ζηελ αξραία Μαθεδνλία, ε θαηαλφεζε δεηεκάησλ ηεο αξραηνινγίαο γεληθφηεξα,
θαζψο θαη ε επαθή θαη εμνηθείσζε κε ην ρψξν ηνπ κνπζείνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ην
πξφγξακκα δελ απνηειείηαη νπζηαζηηθά κφλν απφ ηελ επίζθεςε, αιιά ζπκπιεξψλεηαη θαη
νινθιεξψλεηαη κε δξαζηεξηφηεηεο ηφζν πξηλ, φζν θαη κεηά απφ απηήλ
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: φιν ην πιηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ππάξρεη αλαξηεκέλν ζηε
ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Μαλψιε Αλδξφληθνπ 6, 54621, Θεζζαινλίθε / Σειέθσλν: 2310 830538 / θαμ: 2310
831037
Γσξεάλ
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Αξραηνινγηθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Γλσξίδσ ην ζεό Γηόλπζν»
Θεκαηνινγία: Μπζνινγία, αξραηνινγία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄, Σ΄ Γεκνηηθνχ θαη Α΄ Γπκλαζίνπ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.amth.gr/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.amth.gr/vr_museum_2_ekpaideusi.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο εθηίζεληαη επξήκαηα
θπξίσο απφ ηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ησλ γεηηνληθψλ λνκψλ θαη παξνπζηάδεηαη ζπλνιηθά ν
πνιηηηζκφο ηεο Μαθεδνλίαο απφ ηα πξντζηνξηθά ρξφληα κέρξη ηελ χζηεξε αξραηφηεηα. Δίλαη ρψξνο
κάζεζεο θαη πνιηηηζκνχ, αλνηρηφο ζε φινπο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Μέζσ ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο πξνζπάζεηαο
εξκελείαο ηεο ρξήζεο ησλ αληηθεηκέλσλ ηα παηδηά ζα αλαθαιχςνπλ ζηνηρεία γηα ηε ιαηξεία ηνπ ζενχ
Γηνλχζνπ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία θαη ζα θαηαλνήζνπλ δεηήκαηα ηεο αξραηνινγίαο γεληθφηεξα.
Εεηνχκελν είλαη επίζεο θαη ε επαθή θαη ε εμνηθείσζε κε ην ρψξν ηνπ κνπζείνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα
ζεκεησζεί φηη ην πξφγξακκα δελ απνηειείηαη νπζηαζηηθά κφλν απφ ηελ επίζθεςε, αιιά
ζπκπιεξψλεηαη θαη νινθιεξψλεηαη κε δξαζηεξηφηεηεο ηφζν πξηλ, φζν θαη κεηά απφ απηήλ
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: φιν ην πιηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ππάξρεη αλαξηεκέλν ζηε
ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Μαλψιε Αλδξφληθνπ 6, 54621, Θεζζαινλίθε / Σειέθσλν: 2310 830538 / θαμ: 2310
831037
Γσξεάλ
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Κξαηηθό Θέαηξν Βνξείνπ Διιάδαο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Σν απγό ηεο θόηαο»
Θεκαηνινγία: Λνγνηερλία, ζέαηξν
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.ntng.gr/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=36&newsid=522
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Κξαηηθφ Θέαηξν Βνξείνπ Διιάδνο ηδξχζεθε ην 1961 κε πξψην
δηεπζπληή ηνλ σθξάηε Καξαληηλφ. Οξγαληθά ηκήκαηα ηνπ Κξαηηθνχ Θεάηξνπ απνηεινχλ ε
Γξακαηηθή ηνπ ρνιή θαη ην Υνξνζέαηξν, ελψ ε πεξα Θεζζαινλίθεο, πνπ ιεηηνπξγνχζε σο
απηνηειέο ηκήκα ηνπ, ζπγρσλεχηεθε κε ην ΚΘΒΔ. Με ηέζζεξηο ρεηκεξηλέο ζθελέο θαη δχν αλνηρηά
ζεξηλά ζέαηξα, είλαη, ζήκεξα, έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζεαηξηθνχο νξγαληζκνχο ζηελ Διιάδα
αιιά θαη ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Αο γειάζνπκε. Μέζα ζηε θαηλνκεληθή
αζσφηεηα ηεο γξαθήο ηνπ έξγνπ δηαθξίλνπκε κε θαζαξφηεηα ην άγξην πξφζσπν ηεο εμνπζίαο, ηηο
αληηπαιφηεηεο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ αηειείσηε ζχγθξνπζε ησλ ζπκθεξφλησλ, αιιά φια απηά κε έλα
επράξηζην θαη δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν. Άξαγε ε θνζκνπνιίηηζζα θφηα καο ζα γιπηψζεη απφ ηα ρέξηα ηεο
εμνπζίαο;Οη παξαζηάζεηο-παξνπζηάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο ηάμεηο ησλ ζρνιείσλ, ρσξίο λα
απαηηείηαη ηδηαίηεξε αιιαγή ζηε δηάηαμε ηεο αίζνπζαο θαη ν ζίαζνο απνηειείηαη απφ ηξεηο εζνπνηνχο.
ηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο φπσο θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ, δηαλέκεηαη έληππν πιηθφ, ην νπνίν
δηεπθνιχλεη ηνπο καζεηέο λα παξαθνινπζήζνπλ ην δξψκελν θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηφ. ηε ιήμε,
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπδήηεζεο κε ηνπο καζεηέο..
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Δζληθήο Ακχλεο 2, 546 21, Θεζζαινλίθε / Σειέθσλν: 2315 200000 / θαμ: 2310 223447
Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΚΘΒΔ Σει. 2315200075, e-mail:
m.verschuuren@ntng.gr
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Κξαηηθό Θέαηξν Βνξείνπ Διιάδαο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Ο θήπνο ησλ πξηγθήπσλ»
Θεκαηνινγία: Λνγνηερλία, ζέαηξν
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.ntng.gr/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=36&newsid=522
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Κξαηηθφ Θέαηξν Βνξείνπ Διιάδνο ηδξχζεθε ην 1961 κε πξψην
δηεπζπληή ηνλ σθξάηε Καξαληηλφ. Οξγαληθά ηκήκαηα ηνπ Κξαηηθνχ Θεάηξνπ απνηεινχλ ε
Γξακαηηθή ηνπ ρνιή θαη ην Υνξνζέαηξν, ελψ ε πεξα Θεζζαινλίθεο, πνπ ιεηηνπξγνχζε σο
απηνηειέο ηκήκα ηνπ, ζπγρσλεχηεθε κε ην ΚΘΒΔ. Με ηέζζεξηο ρεηκεξηλέο ζθελέο θαη δχν αλνηρηά
ζεξηλά ζέαηξα, είλαη, ζήκεξα, έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζεαηξηθνχο νξγαληζκνχο ζηελ Διιάδα
αιιά θαη ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Μηα ζχγρξνλε ηξαγσδία κε ζαθείο αλαθνξέο
ζηελ ηξαγσδία ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Αηξεηδψλ. Σα πξφζσπα ηνπ Οξέζηε, ηεο Κιπηαηκλήζηξαο, ηνπ
Αγακέκλνλα, ηνπ Αίγηζζνπ, ηεο Ζιέθηξαο θαη ηεο Καζζάλδξαο δνπλ μαλά ηνλ ηξαγηθφ ηνπο κχζν κέζα
απφ ηε δσή κηαο νηθνγέλεηαο πνπ θαηνηθεί ζηε Θεζζαινλίθε ζηα ρξφληα κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή
θαηαζηξνθή. Οη παξαζηάζεηο-παξνπζηάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο ηάμεηο ησλ ζρνιείσλ, ρσξίο λα
απαηηείηαη ηδηαίηεξε αιιαγή ζηε δηάηαμε ηεο αίζνπζαο θαη ν ζίαζνο απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο
εζνπνηνχο. ηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο φπσο θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ, δηαλέκεηαη έληππν πιηθφ, ην
νπνίν δηεπθνιχλεη ηνπο καζεηέο λα παξαθνινπζήζνπλ ην δξψκελν θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ. ηε
ιήμε, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπδήηεζεο κε ηνπο καζεηέο.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: έληππν πιηθφ
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Δζληθήο Ακχλεο 2, 546 21, Θεζζαινλίθε / Σειέθσλν: 2315 200000 / θαμ: 2310 223447
Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΚΘΒΔ Σει. 2315200075, e-mail:
m.verschuuren@ntng.gr
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Κξαηηθό Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «3ε Μπηελάιε ύγρξνλεο Σέρλεο Θεζζαινλίθεο»
Θεκαηνινγία: Σέρλε
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.greekstatemuseum.com/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=36&newsid=522
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Κξαηηθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο ζηεγάδεηαη ζηε
βνξεηναλαηνιηθή πηέξπγα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Μνλήο Λαδαξηζηψλ, ζε έλα ρψξν ζπλνιηθήο
έθηαζεο 3.300 η.κ. θαη εηδηθά δηακνξθσκέλν θαη ζχκθσλν κε ηηο δηεζλείο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ
κνπζείσλ. Οη εθζεζηαθνί ρψξνη ηεο Μνλήο Λαδαξηζηψλ θηινμελνχλ εθζέζεηο κε ηα έξγα ηεο κφληκεο
ζπιινγήο ηνπ κνπζείνπ, ηεο πιινγήο Κσζηάθε αιιά θαη ηηο πεξηνδηθέο εθζέζεηο ζχγρξνλεο
ηέρλεο.Απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2001, ην κνπζείν ιεηηνπξγεί ζε παξάιιειν εθζεζηαθφ ρψξν, ζηελ
Απνζήθε Β1, ζην ιηκάλη Θεζζαινλίθεο, φπνπ θηινμελνχληαη πεξηνδηθέο εθζέζεηο ηνπ ΚΜΣ θαη νη
εθζέζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη απν ην Κέληξν χγρξνλεο Σέρλεο Θεζζαινλίθεο, απηνηεινχο ηκήκαηνο
ηνπ ΚΜΣ
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Κεληξηθφο ππξήλαο ηεο έθζεζεο ζην ΚΜΣ
απνηειεί ε ζχλδεζε ηεο κφληκεο ζπιινγήο ηνπ ΚΜΣ, ηεο (ζπιινγήο ξσζηθήο πξσηνπνξίαο)
Κσζηάθε κε έξγα ζχγρξνλσλ δεκηνπξγψλ ζε κηα έθζεζε πνπ ηα έξγα ηεο ξσζηθήο πξσηνπνξίαο
ζπκπνξεχνληαη κε λέα έξγα ζχγρξνλσλ δεκηνπξγψλ. Σα παηδηά κέζα απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα:
πξνζεγγίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο ζπιινγήο θαη ηεο πεξηνδηθήο έθζεζεο
κέζα απφ παηρλίδηα θαη δξάζεηο εμεξεπλνχλ έλλνηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε
κε ηα έξγα ηέρλεο φπσο ε έλλνηα ηεο ειπίδαο, ηεο πξνζπάζεηαο, ηνπ νξάκαηνο, ηεο επηηπρίαο
θαη ηεο απνηπρίαο
κέζα απφ ην ζπληαίξηαζκα θαη ηελ ζπλχπαξμε ηνπ παιαηφηεξνπ κε ηνπ λένπ ζα αληηιεθζνχλ
ηελ ηδηφηεηα ηεο ηέρλεο λα ζπκβαδίδεη κε ηελ αλζξψπηλε δσή
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Κνινθνηξψλε 21, Μνλή Λαδαξηζηψλ, 56430 ηαπξνχπνιε, Θεζζαινλίθε/ Σειέθσλν:
2310 589140/1 / θαμ: 2310 600123
Γσξεάλ
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Μνπζείν Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ Θεζζαινλίθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Παίδνπκε αλαζθαθή;»
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, πνιηηηζκφο, αξραηνινγία (αλαζθαθή)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Α΄ Γεκνηηθνχ, εηδηθά ζρνιεία, ΑκεΑ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.mbp.gr/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: http://www.mbp.gr/edu/
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Μνπζείν Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ ζηνρεχεη ζηελ παξνπζίαζε
πνηθίισλ φςεσλ ηεο δσήο θαηά ηε βπδαληηλή θαη κεηαβπδαληηλή πεξίνδν: ηεο ηέρλεο, ηεο ηδενινγίαο,
ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο, ηεο ζξεζθείαο, αιιά θαη ηεο επίδξαζεο ησλ ηζηνξηθψλ εμειίμεσλ θαη ηεο
πνιηηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη εμ νινθιήξνπ ζην
ρψξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Μνπζείνπ θαη ζηελ απιή έμσ απφ απηφλ. Οη κηθξνί
καζεηέο καζαίλνπλ γηα πνηνπο ιφγνπο βξίζθνληαη ηα αληηθείκελα ηνπ παξειζφληνο ζακκέλα ζην ρψκα,
πψο γίλεηαη κηα αλαζθαθή θαη ζπκκεηέρνπλ θαη νη ίδηνη ζε κηα αλαζθαθή-παηρλίδη. ηε ζπλέρεηα
θαηαγξάθνπλ θαη ζπληεξνχλ ηα επξήκαηά ηνπο (αληίγξαθα απζεληηθψλ αληηθεηκέλσλ), θάλνπλ έλα
παδι θαη ηέινο ζπκκεηέρνπλ ζε κηα εηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: φιν ην πιηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ππάξρεη αλαξηεκέλν ζηε
ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Λεσθ. ηξαηνχ 2, 54640 Θεζζαινλίθε / Σειέθσλν: 2313 306 400 / θαμ: 2310 838 597
Γσξεάλ
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Μνπζείν Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ Θεζζαινλίθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Γλσξίδσ ηηο βπδαληηλέο εηθόλεο»
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, πνιηηηζκφο (Βπδαληηλή – Μεηαβπδαληηλή πεξίνδνο)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Α΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.mbp.gr/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: http://www.mbp.gr/edu/
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Μνπζείν Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ ζηνρεχεη ζηελ παξνπζίαζε
πνηθίισλ φςεσλ ηεο δσήο θαηά ηε βπδαληηλή θαη κεηαβπδαληηλή πεξίνδν: ηεο ηέρλεο, ηεο ηδενινγίαο,
ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο, ηεο ζξεζθείαο, αιιά θαη ηεο επίδξαζεο ησλ ηζηνξηθψλ εμειίμεσλ θαη ηεο
πνιηηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σν πξφγξακκα επηθεληξψλεηαη ζηηο εηθφλεο πνπ
εθηίζεληαη ζηελ έθζεζε "Σν Βπδάληην κεηά ην Βπδάληην". Οη καζεηέο εξγάδνληαη ρσξηζκέλνη ζε
νκάδεο, παξαηεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο εηθφλεο θαη ζηε ζπλέρεηα φινη καδί ζπδεηνχλ κπξνζηά ζε κία απφ
απηέο. Καζηζκέλνη κπξνζηά ζηελ εηθφλα πεξηγξάθνπλ ηηο κνξθέο πνπ βιέπνπλ θαη ηα ξνχρα πνπ
θνξνχλ, αλαγλσξίδνπλ θάπνηα ζχκβνια, θάλνπλ ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζην παξφλ θαη ζην παξειζφλ,
καζαίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο-φξνπο θαη ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη νη εηθφλεο απηέο δεκηνπξγήζεθαλ ζην
παξειζφλ. ηε ζπλέρεηα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα εηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη θάλνπλ έλα παδι ζρεηηθφ
κε ηηο εηθφλεο πνπ παξαηήξεζαλ.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: φιν ην πιηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ππάξρεη αλαξηεκέλν ζηε
ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Λεσθ. ηξαηνχ 2, 54640 Θεζζαινλίθε / Σειέθσλν: 2313 306 400 / θαμ: 2310 838 597
Γσξεάλ
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Μνπζείν Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ Θεζζαινλίθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «ςεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο»
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, πνιηηηζκφο (Βπδαληηλή – Μεηαβπδαληηλή πεξίνδνο), αξραηνινγία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ, εηδηθά ζρνιεία, ΑκεΑ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.mbp.gr/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: http://www.mbp.gr/edu/
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Μνπζείν Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ ζηνρεχεη ζηελ παξνπζίαζε
πνηθίισλ φςεσλ ηεο δσήο θαηά ηε βπδαληηλή θαη κεηαβπδαληηλή πεξίνδν: ηεο ηέρλεο, ηεο ηδενινγίαο,
ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο, ηεο ζξεζθείαο, αιιά θαη ηεο επίδξαζεο ησλ ηζηνξηθψλ εμειίμεσλ θαη ηεο
πνιηηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Αθνχ ηνπνζεηεζνχλ ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν,
ζηε ζπλέρεηα νη καζεηέο ζε ξφιν αξραηνιφγνπ κειεηνχλ θαη θαηαγξάθνπλ αληηθείκελα ηεο έθζεζεο κε
ζθνπφ λα θαηαλνήζνπλ ηελ εξγαζία ηνπ αξραηνιφγνπ θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ παξαηήξεζε ησλ
αληηθεηκέλσλ θαη ηελ εξκελεπηηθή δηαδηθαζία. Μέζα απφ ηελ εξγαζία ζε νκάδεο θαη κε ηε βνήζεηα
ησλ θχιισλ εξγαζίαο ηα παηδηά θαηαλννχλ ηελ αμία ηεο ζπλεξγαζίαο θαη θαινχληαη λα αζθήζνπλ ηελ
θξηηηθή ηνπο ζθέςε. Αθφκε, ζπκκεηέρνπλ ζε δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη έηζη θαιιηεξγνχλ ηε
θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη απνθηνχλ ηελ εκπεηξία κηαο επράξηζηεο θαη
επνηθνδνκεηηθήο επίζθεςεο ζην Μνπζείν.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: φιν ην πιηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ππάξρεη αλαξηεκέλν ζηε
ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Λεσθ. ηξαηνχ 2, 54640 Θεζζαινλίθε / Σειέθσλν: 2313 306 400 / θαμ: 2310 838 597
Γσξεάλ
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Μνπζείν Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ Θεζζαινλίθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Αλαθαιύπηνληαο ην παξειζόλ»
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, αξραηνινγία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.mbp.gr/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: http://www.mbp.gr/edu/
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Μνπζείν Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ ζηνρεχεη ζηελ παξνπζίαζε
πνηθίισλ φςεσλ ηεο δσήο θαηά ηε βπδαληηλή θαη κεηαβπδαληηλή πεξίνδν: ηεο ηέρλεο, ηεο ηδενινγίαο,
ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο, ηεο ζξεζθείαο, αιιά θαη ηεο επίδξαζεο ησλ ηζηνξηθψλ εμειίμεσλ θαη ηεο
πνιηηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: ην πξφγξακκα αξρηθά νη καζεηέο ζπδεηνχλ κε
ηηο κνπζεηνπαηδαγσγνχο γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ επηζηήκε ηεο αξραηνινγίαο, ηελ αλαζθαθηθή
δηαδηθαζία θαη ηελ πνξεία ησλ επξεκάησλ απφ ηελ αλαθάιπςή ηνπο έσο ηελ έθζεζή ηνπο ζην κνπζείν.
ηε ζπλέρεηα ζπκκεηέρνπλ ζε βησκαηηθά εξγαζηήξηα θαη ππνδχνληαη ηνπο αξραηνιφγνπο, ηνπο
ζπληεξέο θαη ηνπο κνπζεηνιφγνπο, νπφηε θαηαγξάθνπλ, ζπληεξνχλ θαη εθζέηνπλ αλαζθαθηθά
επξήκαηα (αληίγξαθα).

Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: φιν ην πιηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ππάξρεη αλαξηεκέλν ζηε
ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Λεσθ. ηξαηνχ 2, 54640 Θεζζαινλίθε / Σειέθσλν: 2313 306 400 / θαμ: 2310 838 597
Γσξεάλ
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Μνπζείν Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Ηζηνξία ηεο θηλνύκελεο εηθόλαο»
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, ηέρλε (θηλεκαηνγξάθνο)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Α΄ θαη Β΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.cinemuseum.gr/frontend/index.php
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.cinemuseum.gr/frontend/articles.php?cid=38
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Μεηά απφ ηξεηο κεηαθνκίζεηο θαη ηξεηο αληίζηνηρνπο εγθαηληαζκνχο,
ην ΜΚΘ βγαίλεη επηηέινπο ζην θσο. Μηα κπνκπίλα πνπ μεηπιίγεηαη, κηα ακφξζα πνπ κεηξάεη απφ ην 8
έσο ην 1, ε δηαδξνκή ηνπ ειιεληθνχ ζηλεκά ζε ζχζηνηρεο πεξηφδνπο, φζν λα αξρίζεη ε ηειηθή πξνβνιή
ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ θηικ (ηνπ πξψηνπ ζε κνπζείν ηεο ρψξαο), ν ηξφπνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη κηα ηαηλία,
φζν λα «βγεη ζην θσο». Σν Μνπζείν Κηλεκαηνγξάθνπ ηεο Θεζζαινλίθεο πεηξακαηίδεηαη πάλσ ζηνπο
ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα νδεγήζεη ηνπο επηζθέπηεο ζηε καγεία ηνπ ειιεληθνχ ζηλεκά, μεθηλψληαο
απφ ηηο πξψηεο ακήραλεο πξνζπάζεηεο ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα θαη θηάλνληαο κέρξη ηηο ηαηλίεο πνπ
παίδνληαη ζήκεξα ζηηο αίζνπζεο. Καιεί ηνλ επηζθέπηε λα πεξηεγεζεί φρη κηα ζπιινγή αληηθεηκέλσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζηλεκά, αιιά κηα «ζπιινγή ζηηγκψλ ζέαζεο».
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ζε έλα ζεαηξηθφ
παηρλίδη κέζσ ηνπ νπνίνπ γλσξίδνπλ ζεκαληηθά πξφζσπα πνπ έβαιαλ ην ιηζαξάθη ηνπο ζηελ
αλαθάιπςε απηνχ πνπ νλνκάδεηαη «θηλεκαηνγξάθνο». Ζ πεξηήγεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ
ηηο αλαθαηαζθεπέο παιαηφηεξσλ ζπζθεπψλ νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ βήκα-βήκα ηε κεηάβαζεαπφ ηε
ζηαηηθή εηθφλα ζηελ θηλνύκελε. Σν επφκελν βήκα ζρεηίδεηαη κε εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη
παηρλίδηα φξαζεο θαη αθήο πνπ βνεζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά ην πψο κηα απφ κηα απιή δσγξαθηά
θαηαιήγνπκε ζε έλαλ αγαπεκέλν θηλεκαηνγξαθηθφ ήξσα. Φηάλνπκε ζηε ζεκεξηλή επνρή κέζσ ηνπ
ηερληθήο ηνπ bluebox πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο θηλνχκελεο εηθφλεο
θαη ελεξγνπνηψληαο ηε δηθή ηνπο ζπκκεηνρή. ην ηέινο κε ηε βνήζεηα ηνπ Σάθε, ηνπ 10ρξνλνπ ήξσα
ηνπ ζηεξενζθνπηθνχ θηικ ηνπ κνπζείνπ, πεξηεγνχκαζηε κε ηε κνξθή παξακπζηνχ ζηελ ηζηνξία ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Ληκάλη, Απνζήθε Α΄, 54110, Θεζζαινλίθε/ Σειέθσλν: 2310 508398 / θαμ: 2310 508397
Γσξεάλ

306

Μνπζείν Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Σν ρξψκα θαη ν ήρνο»
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, ηέρλε (θηλεκαηνγξάθνο – θηλνχκελα ζρέδηα)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Α΄ θαη Β΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.cinemuseum.gr/frontend/index.php
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.cinemuseum.gr/frontend/articles.php?cid=38
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Μεηά απφ ηξεηο κεηαθνκίζεηο θαη ηξεηο αληίζηνηρνπο εγθαηληαζκνχο,
ην ΜΚΘ βγαίλεη επηηέινπο ζην θσο. Μηα κπνκπίλα πνπ μεηπιίγεηαη, κηα ακφξζα πνπ κεηξάεη απφ ην 8
έσο ην 1, ε δηαδξνκή ηνπ ειιεληθνχ ζηλεκά ζε ζχζηνηρεο πεξηφδνπο, φζν λα αξρίζεη ε ηειηθή πξνβνιή
ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ θηικ (ηνπ πξψηνπ ζε κνπζείν ηεο ρψξαο), ν ηξφπνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη κηα ηαηλία,
φζν λα «βγεη ζην θσο». Σν Μνπζείν Κηλεκαηνγξάθνπ ηεο Θεζζαινλίθεο πεηξακαηίδεηαη πάλσ ζηνπο
ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα νδεγήζεη ηνπο επηζθέπηεο ζηε καγεία ηνπ ειιεληθνχ ζηλεκά, μεθηλψληαο
απφ ηηο πξψηεο ακήραλεο πξνζπάζεηεο ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα θαη θηάλνληαο κέρξη ηηο ηαηλίεο πνπ
παίδνληαη ζήκεξα ζηηο αίζνπζεο. Καιεί ηνλ επηζθέπηε λα πεξηεγεζεί φρη κηα ζπιινγή αληηθεηκέλσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζηλεκά, αιιά κηα «ζπιινγή ζηηγκψλ ζέαζεο».
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Ζ απνζπαζκαηηθή πξνβνιή θηλνχκελσλ
ζρεδίσλ- παιαηφηεξσλ θαη λεψηεξσλ- δίλεη ηελ επθαηξία λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαληηθή ζέζε πνπ
θαηέρνπλ ζηνηρεία φπσο ν ήρνο θαη ην θσο. Μηα επηιεθηηθή πεξηήγεζε ζηνπο ρψξνπο ηνπ κνπζείνπ
πξνθαιεί ηα παηδηά λα γλσξίζνπλ ηελ κεηάβαζε απφ ηνλ βσβφ θαη αζπξφκαπξν, ζηνλ έγρξσκν,
νκηινχληα θαη θαηφπηλ ηξηζδηάζηαην θηλεκαηνγξάθν. Παξάιιεια, θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα
δηθή ηνπο ζθελή αζπξφκαπξνπ ή ζχγρξνλνπ θηλεκαηνγξάθνπ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Ληκάλη, Απνζήθε Α΄, 54110, Θεζζαινλίθε/ Σειέθσλν: 2310 508398 / θαμ: 2310 508397
Γσξεάλ
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Μνπζείν Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Ηζηνξία ηεο θηλνύκελεο εηθόλαο»
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, ηέρλε (θηλεκαηνγξάθνο)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄, Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.cinemuseum.gr/frontend/index.php
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.cinemuseum.gr/frontend/articles.php?cid=38
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Μεηά απφ ηξεηο κεηαθνκίζεηο θαη ηξεηο αληίζηνηρνπο εγθαηληαζκνχο,
ην ΜΚΘ βγαίλεη επηηέινπο ζην θσο. Μηα κπνκπίλα πνπ μεηπιίγεηαη, κηα ακφξζα πνπ κεηξάεη απφ ην 8
έσο ην 1, ε δηαδξνκή ηνπ ειιεληθνχ ζηλεκά ζε ζχζηνηρεο πεξηφδνπο, φζν λα αξρίζεη ε ηειηθή πξνβνιή
ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ θηικ (ηνπ πξψηνπ ζε κνπζείν ηεο ρψξαο), ν ηξφπνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη κηα ηαηλία,
φζν λα «βγεη ζην θσο». Σν Μνπζείν Κηλεκαηνγξάθνπ ηεο Θεζζαινλίθεο πεηξακαηίδεηαη πάλσ ζηνπο
ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα νδεγήζεη ηνπο επηζθέπηεο ζηε καγεία ηνπ ειιεληθνχ ζηλεκά, μεθηλψληαο
απφ ηηο πξψηεο ακήραλεο πξνζπάζεηεο ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα θαη θηάλνληαο κέρξη ηηο ηαηλίεο πνπ
παίδνληαη ζήκεξα ζηηο αίζνπζεο. Καιεί ηνλ επηζθέπηε λα πεξηεγεζεί φρη κηα ζπιινγή αληηθεηκέλσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζηλεκά, αιιά κηα «ζπιινγή ζηηγκψλ ζέαζεο».
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Ζ πξψηε επαθή κε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηέρλε
πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηνπο πξνδξφκνπο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Μηα βησκαηηθή δξαζηεξηφηεηα
σζεί ηα παηδηά λα αλαθαιχςνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κέζα απφ εηδηθέο θαηαζθεπέο φπσο
ηα πξαμηλνζθόπηα, δωνηξόπηα, βεξαζθόπηα . Πεξλψληαο ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ, αλαδεηάκε ηελ
εμέιημε ησλ κεραλψλ, μεθηλψληαο απφ ηελ απιή εηθφλα ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο θαη θαηαιήγνληαο
ζε φ, ηη πην ζχγρξνλν ππάξρεη, ηνλ ηξηζδηάζηαην θηλεκαηνγξάθν. Έλα ζηεξενζθνπηθό θηικ, ηδηαίηεξα
αγαπεηφ θαη πξσηφηππνππνδέρεηαη ηα παηδηάζε κηα εηδηθά δηακνξθσκέλε αίζνπζα κε ζθνπφ λα ηα
κπήζεη ζηε καγεία ηεο 7εο ηέρλεο. Καηαιήγνπκε ζην ζηνχληην φπνπ θαινχληαη λα εκπλεπζηνχλ ηε δηθή
ηνπο θηλεκαηνγξαθηθή παξαγσγή.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Ληκάλη, Απνζήθε Α΄, 54110, Θεζζαινλίθε/ Σειέθσλν: 2310 508398 / θαμ: 2310 508397
Γσξεάλ
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Μνπζείν Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Σα επαγγέικαηα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ»
Θεκαηνινγία: Ζ ηέρλε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄, Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.cinemuseum.gr/frontend/index.php
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.cinemuseum.gr/frontend/articles.php?cid=38
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Μεηά απφ ηξεηο κεηαθνκίζεηο θαη ηξεηο αληίζηνηρνπο εγθαηληαζκνχο,
ην ΜΚΘ βγαίλεη επηηέινπο ζην θσο. Μηα κπνκπίλα πνπ μεηπιίγεηαη, κηα ακφξζα πνπ κεηξάεη απφ ην 8
έσο ην 1, ε δηαδξνκή ηνπ ειιεληθνχ ζηλεκά ζε ζχζηνηρεο πεξηφδνπο, φζν λα αξρίζεη ε ηειηθή πξνβνιή
ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ θηικ (ηνπ πξψηνπ ζε κνπζείν ηεο ρψξαο), ν ηξφπνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη κηα ηαηλία,
φζν λα «βγεη ζην θσο». Σν Μνπζείν Κηλεκαηνγξάθνπ ηεο Θεζζαινλίθεο πεηξακαηίδεηαη πάλσ ζηνπο
ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα νδεγήζεη ηνπο επηζθέπηεο ζηε καγεία ηνπ ειιεληθνχ ζηλεκά, μεθηλψληαο
απφ ηηο πξψηεο ακήραλεο πξνζπάζεηεο ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα θαη θηάλνληαο κέρξη ηηο ηαηλίεο πνπ
παίδνληαη ζήκεξα ζηηο αίζνπζεο. Καιεί ηνλ επηζθέπηε λα πεξηεγεζεί φρη κηα ζπιινγή αληηθεηκέλσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζηλεκά, αιιά κηα «ζπιινγή ζηηγκψλ ζέαζεο».
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:Έλα παηρλίδη αλαθάιπςεο θαη έκπλεπζεο. Σα
παηδηά αθνχ ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο –επαγγέικαηα θαινχληαη λα ζπιιέγνπλ αληηθείκελα πνπ ζα είλαη
δηαζθνξπηζκέλα ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ κε ζθνπφ ηφζν λα γλσξίζνπλ ηελ δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ
ηνκέα ηνπο φζν θαη θπξίσο λα ζπλζέζνπλ νκαδηθά έλα δηθφ ηνπο ζελάξην. ην ζεκείν απηφ, ε δξάζε
κεηαθέξεηαη ζηελ αίζνπζα ησλ εθπαηδεπηηθψλ φπνπ κέζα απφ έλα βησκαηηθφ παηρλίδη ξφισλ
κεηαθέξνπλ θάπνηα πιάλα ηνπ ζελαξίνπ πνπ ηα ίδηα ηα παηδηά δεκηνχξγεζαλ ζηελ νζφλε θαη ζπλάκα
γλσξίδνπλ ηνπο ζπληειεζηέο κηαο ηαηλίαο - είηε φζνπο βξίζθνληαη κπξνζηά είηε φζνπο είλαη πίζσ απφ
κηα θάκεξα. Δίλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ φηη κε ηελ ηερληθή ηνπ bluebox νη καζεηέο απνθηνχλ άκεζε
αληίιεςε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν θαηαζθεπάδνληαη ηα θηλεκαηνγξαθηθά εθέ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Ληκάλη, Απνζήθε Α΄, 54110, Θεζζαινλίθε/ Σειέθσλν: 2310 508398 / θαμ: 2310 508397
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Μνπζείν Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Ηζηνξία ηεο θηλνύκελεο εηθόλαο»
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, ε ηέρλε ηεο θηλνχκελεο εηθφλαο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.cinemuseum.gr/frontend/index.php
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.cinemuseum.gr/frontend/articles.php?cid=38
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Μεηά απφ ηξεηο κεηαθνκίζεηο θαη ηξεηο αληίζηνηρνπο εγθαηληαζκνχο,
ην ΜΚΘ βγαίλεη επηηέινπο ζην θσο. Μηα κπνκπίλα πνπ μεηπιίγεηαη, κηα ακφξζα πνπ κεηξάεη απφ ην 8
έσο ην 1, ε δηαδξνκή ηνπ ειιεληθνχ ζηλεκά ζε ζχζηνηρεο πεξηφδνπο, φζν λα αξρίζεη ε ηειηθή πξνβνιή
ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ θηικ (ηνπ πξψηνπ ζε κνπζείν ηεο ρψξαο), ν ηξφπνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη κηα ηαηλία,
φζν λα «βγεη ζην θσο». Σν Μνπζείν Κηλεκαηνγξάθνπ ηεο Θεζζαινλίθεο πεηξακαηίδεηαη πάλσ ζηνπο
ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα νδεγήζεη ηνπο επηζθέπηεο ζηε καγεία ηνπ ειιεληθνχ ζηλεκά, μεθηλψληαο
απφ ηηο πξψηεο ακήραλεο πξνζπάζεηεο ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα θαη θηάλνληαο κέρξη ηηο ηαηλίεο πνπ
παίδνληαη ζήκεξα ζηηο αίζνπζεο. Καιεί ηνλ επηζθέπηε λα πεξηεγεζεί φρη κηα ζπιινγή αληηθεηκέλσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζηλεκά, αιιά κηα «ζπιινγή ζηηγκψλ ζέαζεο».
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Αλαθαιχπηνπλ ηνπο ζθαπαλείο ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηα πξψηα πεηξάκαηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ δεκηνπξγία ηεο πξψηεο
θηλεκαηνγξαθηθήο παξαγσγήο. Γλσξίδνπλ, επίζεο, ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο φπσο απηέο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηαρξνληθά, αμηνπνηψληαο ηα κεραλήκαηα-παιαηφηεξα θαη ζχγρξνλα-πνπ
βξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ κνπζείνπ. ην ζηνχληην πξνζεγγίδνπλ ηελ γιψζζα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ,
αθνχ κε εξγαιείν κηα θάκεξα πξνζεγγίδνπλ έλλνηεο φπσο ην θσο, νη γσλίεο ιήςεο θηι.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Ληκάλη, Απνζήθε Α΄, 54110, Θεζζαινλίθε/ Σειέθσλν: 2310 508398 / θαμ: 2310 508397
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Μνπζείν Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Ζ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ ζηλεκά»
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ, ηέρλε (θηλεκαηνγξάθνο)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.cinemuseum.gr/frontend/index.php
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.cinemuseum.gr/frontend/articles.php?cid=38
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Μηα κπνκπίλα πνπ μεηπιίγεηαη, κηα ακφξζα πνπ κεηξάεη απφ ην 8
έσο ην 1, ε δηαδξνκή ηνπ ειιεληθνχ ζηλεκά ζε ζχζηνηρεο πεξηφδνπο, φζν λα αξρίζεη ε ηειηθή πξνβνιή
ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ θηικ (ηνπ πξψηνπ ζε κνπζείν ηεο ρψξαο), ν ηξφπνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη κηα ηαηλία,
φζν λα «βγεη ζην θσο». Σν Μνπζείν Κηλεκαηνγξάθνπ ηεο Θεζζαινλίθεο πεηξακαηίδεηαη πάλσ ζηνπο
ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα νδεγήζεη ηνπο επηζθέπηεο ζηε καγεία ηνπ ειιεληθνχ ζηλεκά, μεθηλψληαο
απφ ηηο πξψηεο ακήραλεο πξνζπάζεηεο ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα θαη θηάλνληαο κέρξη ηηο ηαηλίεο πνπ
παίδνληαη ζήκεξα ζηηο αίζνπζεο. Καιεί ηνλ επηζθέπηε λα πεξηεγεζεί φρη κηα ζπιινγή αληηθεηκέλσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζηλεκά, αιιά κηα «ζπιινγή ζηηγκψλ ζέαζεο».
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Ζ πεξηήγεζε ζηνπο ρψξνπο ηνπ κνπζείνπ
κεηαηξέπεηαη ζε έλα ελαιιαθηηθφ παηρλίδη ξφισλ κέζα ηνπ νπνίνπ θαινχληαη κφλνη ηνπο νη καζεηέο λα
ζπλζέζνπλ ηα θνκκάηηα απφ ηα νπνία πέξαζε ν ειιεληθφο θηλεκαηνγξάθνο. ηελ αίζνπζα ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζπλαξκνινγνχλ ην παδι, ζπδεηνχλ, δηαθσλνχλ, ζπκθσλνχλ θαη κεηαθέξνπλ ηελ
εκπεηξία απηή ζηε δηθή ηνπο θηλεκαηνγξαθηθή παξαγσγή.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Ληκάλη, Απνζήθε Α΄, 54110, Θεζζαινλίθε/ Σειέθσλν: 2310 508398 / θαμ: 2310 508397
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Μνπζείν Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Λνγνηερλία Α΄ γπκλαζίνπ»
Θεκαηνινγία: Λνγνηερλία θαη θηλεκαηνγξάθνο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.cinemuseum.gr/frontend/index.php
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.cinemuseum.gr/frontend/articles.php?cid=38
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Μηα κπνκπίλα πνπ μεηπιίγεηαη, κηα ακφξζα πνπ κεηξάεη απφ ην 8
έσο ην 1, ε δηαδξνκή ηνπ ειιεληθνχ ζηλεκά ζε ζχζηνηρεο πεξηφδνπο, φζν λα αξρίζεη ε ηειηθή πξνβνιή
ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ θηικ (ηνπ πξψηνπ ζε κνπζείν ηεο ρψξαο), ν ηξφπνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη κηα ηαηλία,
φζν λα «βγεη ζην θσο». Σν Μνπζείν Κηλεκαηνγξάθνπ ηεο Θεζζαινλίθεο πεηξακαηίδεηαη πάλσ ζηνπο
ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα νδεγήζεη ηνπο επηζθέπηεο ζηε καγεία ηνπ ειιεληθνχ ζηλεκά, μεθηλψληαο
απφ ηηο πξψηεο ακήραλεο πξνζπάζεηεο ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα θαη θηάλνληαο κέρξη ηηο ηαηλίεο πνπ
παίδνληαη ζήκεξα ζηηο αίζνπζεο. Καιεί ηνλ επηζθέπηε λα πεξηεγεζεί φρη κηα ζπιινγή αληηθεηκέλσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζηλεκά, αιιά κηα «ζπιινγή ζηηγκψλ ζέαζεο».
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σν πξφγξακκα απηφ δηακνξθψζεθε κε ζθνπφ
ηε ζχλδεζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κε ηελ χιε ηνπ ζρνιείνπ θαη γη απηφ ε επηθνηλσλία κε ηνλ
εθπαηδεπηηθφ πξηλ ην πξφγξακκα είλαη θαζνξηζηηθή. ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ζην ζρνιείν
πξνεηνηκάδεηαη έλα ινγνηερληθφ απφζπαζκα ην νπνίν ζα κεηαηξαπεί ζε θηλεκαηνγξαθηθφ γχξηζκα ζην
ρψξν ηνπ κνπζείνπ, θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ην πξνζσπηθφ. Σεκ: Λνγνηερλία Α γπκλαζίνπ:
Αλαιύνπκε κε αθνξκή ην θείκελν ηεο Δηξήλεο Μαξξά «Τα θόθθηλα ινπζηξίληα» ην ζέκα ηεο θηιίαο. Ζ
ηάμε ρωξίδεηαη ζε ηξεηο νκάδεο εξγαζίαο, ε κηα αζρνιείηαη κε ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ ζελαξίνπ, ε
δεύηεξε κε ηα ηερληθά ζηνηρεία θαη ε ηξίηε κε ηελ επηινγή ηεο κνπζηθήο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Ληκάλη, Απνζήθε Α΄, 54110, Θεζζαινλίθε/ Σειέθσλν: 2310 508398 / θαμ: 2310 508397
Γσξεάλ
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Μνπζείν Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Ηζηνξία»
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, ηέρλε (θηλεκαηνγξάθνο)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.cinemuseum.gr/frontend/index.php
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.cinemuseum.gr/frontend/articles.php?cid=38
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Μηα κπνκπίλα πνπ μεηπιίγεηαη, κηα ακφξζα πνπ κεηξάεη απφ ην 8
έσο ην 1, ε δηαδξνκή ηνπ ειιεληθνχ ζηλεκά ζε ζχζηνηρεο πεξηφδνπο, φζν λα αξρίζεη ε ηειηθή πξνβνιή
ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ θηικ (ηνπ πξψηνπ ζε κνπζείν ηεο ρψξαο), ν ηξφπνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη κηα ηαηλία,
φζν λα «βγεη ζην θσο». Σν Μνπζείν Κηλεκαηνγξάθνπ ηεο Θεζζαινλίθεο πεηξακαηίδεηαη πάλσ ζηνπο
ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα νδεγήζεη ηνπο επηζθέπηεο ζηε καγεία ηνπ ειιεληθνχ ζηλεκά, μεθηλψληαο
απφ ηηο πξψηεο ακήραλεο πξνζπάζεηεο ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα θαη θηάλνληαο κέρξη ηηο ηαηλίεο πνπ
παίδνληαη ζήκεξα ζηηο αίζνπζεο. Καιεί ηνλ επηζθέπηε λα πεξηεγεζεί φρη κηα ζπιινγή αληηθεηκέλσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζηλεκά, αιιά κηα «ζπιινγή ζηηγκψλ ζέαζεο».
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σν πξφγξακκα απηφ δηακνξθψζεθε κε ζθνπφ
ηε ζχλδεζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κε ηελ χιε ηνπ ζρνιείνπ θαη γη απηφ ε επηθνηλσλία κε ηνλ
εθπαηδεπηηθφ πξηλ ην πξφγξακκα είλαη θαζνξηζηηθή. Ζ πξνβνιή επηιεγκέλσλ θηλεκαηνγξαθηθψλ
απνζπαζκάησλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζπδήηεζεο θαη εκβάζπλζεο πάλσ ζε έλα ηζηνξηθφ ζέκα.
Παξάιιεια, νη άλζξσπνη ηνπ κνπζείνπ ζα ελζαξξχλνπλ ηνλ ζρνιηαζκφ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη
πνηθίιεο επηινγέο ηνπ ζθελνζέηε επεξεάδνπλ ηελ παξνπζίαζε ηεο ηζηνξηθήο ζπγθπξίαο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Ληκάλη, Απνζήθε Α΄, 54110, Θεζζαινλίθε/ Σειέθσλν: 2310 508398 / θαμ: 2310 508397
Γσξεάλ
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Μνπζείν Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Ηζηνξία ηεο θηλνύκελεο εηθόλαο»
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, ηέρλε (θηλεκαηνγξάθνο, θηλνχκελε εηθφλα)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.cinemuseum.gr/frontend/index.php
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.cinemuseum.gr/frontend/articles.php?cid=38
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Μηα κπνκπίλα πνπ μεηπιίγεηαη, κηα ακφξζα πνπ κεηξάεη απφ ην 8
έσο ην 1, ε δηαδξνκή ηνπ ειιεληθνχ ζηλεκά ζε ζχζηνηρεο πεξηφδνπο, φζν λα αξρίζεη ε ηειηθή πξνβνιή
ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ θηικ (ηνπ πξψηνπ ζε κνπζείν ηεο ρψξαο), ν ηξφπνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη κηα ηαηλία,
φζν λα «βγεη ζην θσο». Σν Μνπζείν Κηλεκαηνγξάθνπ ηεο Θεζζαινλίθεο πεηξακαηίδεηαη πάλσ ζηνπο
ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα νδεγήζεη ηνπο επηζθέπηεο ζηε καγεία ηνπ ειιεληθνχ ζηλεκά, μεθηλψληαο
απφ ηηο πξψηεο ακήραλεο πξνζπάζεηεο ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα θαη θηάλνληαο κέρξη ηηο ηαηλίεο πνπ
παίδνληαη ζήκεξα ζηηο αίζνπζεο. Καιεί ηνλ επηζθέπηε λα πεξηεγεζεί φρη κηα ζπιινγή αληηθεηκέλσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζηλεκά, αιιά κηα «ζπιινγή ζηηγκψλ ζέαζεο».
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Αλαθαιχπηνπλ ηνπο ζθαπαλείο ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηα πξψηα πεηξάκαηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ δεκηνπξγία ηεο πξψηεο
θηλεκαηνγξαθηθήο παξαγσγήο. Γλσξίδνπλ, επίζεο, ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο φπσο απηέο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηαρξνληθά, αμηνπνηψληαο ηα κεραλήκαηα - παιαηφηεξα θαη ζχγρξνλα - πνπ
βξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ κνπζείνπ. ην ζηνχληην πξνζεγγίδνπλ ηελ γιψζζα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ
αθνχ κε εξγαιείν κηα θάκεξα πξνζεγγίδνπλ έλλνηεο φπσο ην θσο, νη γσλίεο ιήςεο θηι.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Ληκάλη, Απνζήθε Α΄, 54110, Θεζζαινλίθε/ Σειέθσλν: 2310 508398 / θαμ: 2310 508397
Γσξεάλ
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Μνπζείν Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Δπηκέξνπο ζηνηρεία ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηέρλεο»
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, θηλεκαηνγξάθνο, κνπζηθή
Φάζκα Ζιηθηώλ: Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.cinemuseum.gr/frontend/index.php
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.cinemuseum.gr/frontend/articles.php?cid=38
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Μηα κπνκπίλα πνπ μεηπιίγεηαη, κηα ακφξζα πνπ κεηξάεη απφ ην 8
έσο ην 1, ε δηαδξνκή ηνπ ειιεληθνχ ζηλεκά ζε ζχζηνηρεο πεξηφδνπο, φζν λα αξρίζεη ε ηειηθή πξνβνιή
ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ θηικ (ηνπ πξψηνπ ζε κνπζείν ηεο ρψξαο), ν ηξφπνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη κηα ηαηλία,
φζν λα «βγεη ζην θσο». Σν Μνπζείν Κηλεκαηνγξάθνπ ηεο Θεζζαινλίθεο πεηξακαηίδεηαη πάλσ ζηνπο
ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα νδεγήζεη ηνπο επηζθέπηεο ζηε καγεία ηνπ ειιεληθνχ ζηλεκά, μεθηλψληαο
απφ ηηο πξψηεο ακήραλεο πξνζπάζεηεο ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα θαη θηάλνληαο κέρξη ηηο ηαηλίεο πνπ
παίδνληαη ζήκεξα ζηηο αίζνπζεο. Καιεί ηνλ επηζθέπηε λα πεξηεγεζεί φρη κηα ζπιινγή αληηθεηκέλσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζηλεκά, αιιά κηα «ζπιινγή ζηηγκψλ ζέαζεο».
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Πξφθεηηαη γηα ηελ πξνζέγγηζε κέζσλ ηεο
θηλεκαηνγξαθηθήο γιψζζαο φπσο είλαη ε κνπζηθή. Καηά ηελ πεξηήγεζε παξαθνινπζνχκε ηελ εμέιημε
ησλ κνπζηθψλ επελδχζεσλ ζηελ πνξεία ηνπ ειιεληθνχ ζηλεκά. ην ζηνχληην αθνχ
παξαθνινπζήζνπκε, έλα θηλεκαηνγξαθηθφ απφζπαζκα, πεηξακαηηδφκαζηε κε ηελ αθεγεκαηηθή
δχλακε ηεο κνπζηθήο θαη ηε ζπζρέηηζε ηεο κε ηελ πξνβνιή κηαο ηαηλίαο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Ληκάλη, Απνζήθε Α΄, 54110, Θεζζαινλίθε/ Σειέθσλν: 2310 508398 / θαμ: 2310 508397
Γσξεάλ
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Μνπζείν Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Κηλεκαηνγξαθηθά θηλήκαηα»
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, ηέρλε (θηλεκαηνγξάθνο)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.cinemuseum.gr/frontend/index.php
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.cinemuseum.gr/frontend/articles.php?cid=38
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Μηα κπνκπίλα πνπ μεηπιίγεηαη, κηα ακφξζα πνπ κεηξάεη απφ ην 8
έσο ην 1, ε δηαδξνκή ηνπ ειιεληθνχ ζηλεκά ζε ζχζηνηρεο πεξηφδνπο, φζν λα αξρίζεη ε ηειηθή πξνβνιή
ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ θηικ (ηνπ πξψηνπ ζε κνπζείν ηεο ρψξαο), ν ηξφπνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη κηα ηαηλία,
φζν λα «βγεη ζην θσο». Σν Μνπζείν Κηλεκαηνγξάθνπ ηεο Θεζζαινλίθεο πεηξακαηίδεηαη πάλσ ζηνπο
ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα νδεγήζεη ηνπο επηζθέπηεο ζηε καγεία ηνπ ειιεληθνχ ζηλεκά, μεθηλψληαο
απφ ηηο πξψηεο ακήραλεο πξνζπάζεηεο ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα θαη θηάλνληαο κέρξη ηηο ηαηλίεο πνπ
παίδνληαη ζήκεξα ζηηο αίζνπζεο. Καιεί ηνλ επηζθέπηε λα πεξηεγεζεί φρη κηα ζπιινγή αληηθεηκέλσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζηλεκά, αιιά κηα «ζπιινγή ζηηγκψλ ζέαζεο».
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Αμηνπνηψληαο ην πινχζην νπηηθναθνπζηηθφ
πιηθφ ηνπ κνπζείνπ νη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ ηε παγθνζκηφηεηα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Καηαγξάθνπλ
νπζηαζηηθά ηα θηλήκαηα πνπ επεξέαζαλ ην ειιεληθφ ζηλεκά θαη ζπλέβαιαλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ.
Παξάιιεια, ζηελ αίζνπζα ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξαθνινπζνχλ ζε ζπλδπαζκφ θνκκάηηα ειιεληθνχ θαη
μέλνπ θηλεκαηνγξάθνπ κε ζθνπφ λα αλαθαιχςνπλ ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ αγαπεηνχ θαη γλσζηνχ ζε
φινπο καο ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Ληκάλη, Απνζήθε Α΄, 54110, Θεζζαινλίθε/ Σειέθσλν: 2310 508398 / θαμ: 2310 508397
Γσξεάλ
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Μνπζείν Μαθεδνληθνύ Αγώλα
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Ο Μαθεδνληθόο Αγώλαο ζην Βάιην ησλ
Γηαλληηζώλ»
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία (εμνηθείσζε)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγεοίν, Α΄, Β΄Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.imma.edu.gr/imma/index.html
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.imma.edu.gr/imma/education/index.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: θνπφο ηνπ ΗΜΜΑ είλαη αθελφο, ε δηαηήξεζε θαη δηάδνζε ηεο
κλήκεο ησλ ειιεληθψλ αγψλσλ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Μαθεδνλίαο ― ηδηαίηεξα ηνπ Μαθεδνληθνχ
Αγψλα ― θαη αθεηέξνπ, ε επηζηεκνληθή κειέηε ηεο λεφηεξεο ηζηνξίαο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο
ηαπηφηεηαο ηεο Μαθεδνλίαο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Μηα καγηθή κνπζεηνβαιίηζα κεηακνξθψλεη ηε
ζρνιηθή αίζνπζα ζε κπζηεξηψδε βάιην. Κνχθιεο, παηρλίδηα, θαηαζθεπέο θαη ζεαηξηθά παηρλίδηα είλαη
ιίγα κφλν απφ φζα θξχβεη ε βαιίηζα πνπ μερεηιίδεη απφ άξσκα ηζηνξίαο, εηδηθά γηα ηνπο κηθξνχο
θίινπο..
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: κνπζεηνζθεπή «Ο Μαθεδνληθφο Αγψλαο ζην Βάιην ησλ Γηαλληηζψλ»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Πξνμέλνπ Κνξνκειά 23, 54622, Θεζζαινλίθε/ Σειέθσλν: 2310 229778 / θαμ: 2310
233108
Γσξεάλ
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Μνπζείν Μαθεδνληθνύ Αγώλα
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Απνθξππηνγξαθώληαο ην Μαθεδνληθό Αγώλα»
Θεκαηνινγία: Νεψηεξε ηζηνξία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.imma.edu.gr/imma/index.html
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.imma.edu.gr/imma/education/index.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: θνπφο ηνπ ΗΜΜΑ είλαη αθελφο, ε δηαηήξεζε θαη δηάδνζε ηεο
κλήκεο ησλ ειιεληθψλ αγψλσλ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Μαθεδνλίαο―ηδηαίηεξα ηνπ Μαθεδνληθνχ
Αγψλα―θαη αθεηέξνπ, ε επηζηεκνληθή κειέηε ηεο λεφηεξεο ηζηνξίαο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο
ηεο Μαθεδνλίαο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Ζ ηζηνξία παίξλεη ζάξθα θαη νζηά θαζψο
μεηπιίγεηαη κέζα απφ έλα κπζηεξηψδεο θπλήγη γξίθσλ, κπζηηθψλ θσδίθσλ θαη …πνιιψλ εθπιήμεσλ!
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Πξνμέλνπ Κνξνκειά 23, 54622, Θεζζαινλίθε/ Σειέθσλν: 2310 229778 / θαμ: 2310
233108
Γσξεάλ
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Μνπζείν Μαθεδνληθνύ Αγώλα
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο:
«Σαμηδεύνληαο ζην ρξόλν πάλσ ζε κία πέλα θαη έλα…πνληίθη!»
Θεκαηνινγία: Νεψηεξε ηζηνξία
Φάζκα Ζιηθηώλ: η΄ Γεκνηηθνχ θαη Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.imma.edu.gr/imma/index.html
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.imma.edu.gr/imma/education/index.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: θνπφο ηνπ ΗΜΜΑ είλαη αθελφο, ε δηαηήξεζε θαη δηάδνζε ηεο
κλήκεο ησλ ειιεληθψλ αγψλσλ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Μαθεδνλίαο―ηδηαίηεξα ηνπ Μαθεδνληθνχ
Αγψλα―θαη αθεηέξνπ, ε επηζηεκνληθή κειέηε ηεο λεφηεξεο ηζηνξίαο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο
ηεο Μαθεδνλίαο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σν πξφγξακκα θαιεί ηνπο καζεηέο ζε έλα
ηαμίδη ζην ρξφλν, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ εξγάδνληαη νκαδηθά ζε ζέκαηα πνπ ηα παξνπζηάδνπλ
σο μελαγνί ζην κνπζείν ζπλδπάδνληάο ηα κε ηα κνπζεηαθά εθζέκαηα
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Πξνμέλνπ Κνξνκειά 23, 54622, Θεζζαινλίθε/ Σειέθσλν: 2310 229778 / θαμ: 2310
233108
Γσξεάλ
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Μνπζείν Μαθεδνληθνύ Αγώλα
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Ο Μαθεδνληθόο Αγώλαο ζηε ιίκλε ησλ
Γηαλληηζώλ»
Θεκαηνινγία: Νεψηεξε ηζηνξία, πεξηβάιινλ
Φάζκα Ζιηθηώλ: η΄ Γεκνηηθνχ θαη Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.imma.edu.gr/imma/index.html
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.imma.edu.gr/imma/education/index.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: θνπφο ηνπ ΗΜΜΑ είλαη αθελφο, ε δηαηήξεζε θαη δηάδνζε ηεο
κλήκεο ησλ ειιεληθψλ αγψλσλ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Μαθεδνλίαο ― ηδηαίηεξα ηνπ Μαθεδνληθνχ
Αγψλα ― θαη αθεηέξνπ, ε επηζηεκνληθή κειέηε ηεο λεφηεξεο ηζηνξίαο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο
ηαπηφηεηαο ηεο Μαθεδνλίαο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σν ηξηζδηάζηαην εθπαηδεπηηθφ ειεθηξνληθφ
παηρλίδη εμνηθεηψλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηα παηδηά κε ηνλ ηξφπν πνπ ην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο
πεξηβάιινλ φξηζαλ ηε θχζε ηνπ αγψλα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη αλαθαιχπηνπλ πσο δεκηνπξγνί
ηεο Ηζηνξίαο δελ είλαη άιινη, παξά εκείο, νη άλζξσπνη.

Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Πξνμέλνπ Κνξνκειά 23, 54622, Θεζζαινλίθε/ Σειέθσλν: 2310 229778 / θαμ: 2310
233108
Γσξεάλ
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Μνπζείν Μαθεδνληθνύ Αγώλα
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Ζ Θεζζαινλίθε ζην κεηαίρκην δύν αηώλσλ.
Μεηακνξθώζεηο κηα πόιεο»
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, πνιηηηζκφο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.imma.edu.gr/imma/index.html
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.imma.edu.gr/imma/education/index.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: θνπφο ηνπ ΗΜΜΑ είλαη αθελφο, ε δηαηήξεζε θαη δηάδνζε ηεο
κλήκεο ησλ ειιεληθψλ αγψλσλ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Μαθεδνλίαο―ηδηαίηεξα ηνπ Μαθεδνληθνχ
Αγψλα―θαη αθεηέξνπ, ε επηζηεκνληθή κειέηε ηεο λεφηεξεο ηζηνξίαο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο
ηεο Μαθεδνλίαο.
.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: ην πιαίζην ησλ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ γηα
ηελ απειεπζέξσζε ηε Θεζζαινλίθεο, ζα πινπνηεζεί απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011 εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα πνπ ζηνρεχεη λα εμνηθεηψζεη ηνπο καζεηέο κε ηνπο δηαξθείο κεηαζρεκαηηζκνχο κηα πφιεο
πνπ ππήξμε ζηαπξνδξφκη πνιηηηζκψλ. Οη θνηλφηεηεο ηεο πφιεο, νη ζθέςεηο ησλ αλζξψπσλ θαη ηα
θηίξηα πνπ ηνπο θηινμέλεζαλ μαλαδσληαλεχνπλ θαη θαινχλ ηνπο ζχγρξνλνπο ζε έλαλ γνεηεπηηθφ
δηάινγν.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Πξνμέλνπ Κνξνκειά 23, 54622, Θεζζαινλίθε/ Σειέθσλν: 2310 229778 / θαμ: 2310
233108
Γσξεάλ
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Οιπκπηαθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Ο Πξσηεζίιανο έραζε ην δίζθν ηνπ, πάξε ην
ξίζθν λα ην βξεηο»
Θεκαηνινγία: Αζιεηηζκφο, πνιηηηζκφο, ηζηνξία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν θαη Α΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://olympicmuseum-thessaloniki.org/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.imma.edu.gr/imma/education/index.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ο ζθνπφο πνπ νδήγεζε ζηελ ίδξπζε ηνπ Μνπζείνπ ήηαλ λα
απνηππσζεί ε αζιεηηθή ηζηνξία ηεο ρψξαο θαη λα θαιπθζεί έηζη ην θελφ πνπ ππήξρε ζηνλ Διιαδηθφ
ρψξν. Παξάιιεια, βαζηθή πξφζεζε ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ δσληαλνχ, φπνπ ε κνπζεηαθή
πιεξνθνξία ζα θηλεηνπνηεί ην θνηλφ ζε ζπκκεηνρή θαη ζα πξνάγεη ηα πγηή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
αζιεηηζκνχ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Πφζεο θνξέο δε ζπγθξίλνληαη νη αγψλεο ηεο
Αξραίαο Οιπκπίαο κε ηνπο ζχγρξνλνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο. ε απηή ηε ζεκαηηθή πξνζέγγηζε
επηδηψθεηαη ε αλαγλψξηζε ησλ δηαθξηηψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηνπο αγψλεο ηεο αξραηφηεηαο
θαη ηνπ ζήκεξα. Δξεπλψληαο ην εθζεζηαθφ πιηθφ, νη νκάδεο ησλ παηδηψλ παίδνπλ καζαίλνληαο, άιινηε
βνεζψληαο έλαλ αξραίν δηζθνβφιν λα βξεη ην δίζθν ηνπ θαη άιινηε καζαίλνπλ παίδνληαο, ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπο λα αλαγλσξίζνπλ αζιήκαηα κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ή αξρέο ζηε δηαρξνλία ησλ
Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Αγ. Γεκεηξίνπ & 3εο επηεκβξίνπ, 54636, Θεζζαινλίθε/ Σειέθσλν: 2310 968531-2 /
θαμ: 2310 968726
Κόζηνο: 3 €/καζεηή
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Οιπκπηαθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Σν ηαμίδη ηεο Οιπκπηαθήο Φιόγαο»
Θεκαηνινγία: Αζιεηηζκφο, λεψηεξε ηζηνξία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν θαη Α΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://olympicmuseum-thessaloniki.org/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.imma.edu.gr/imma/education/index.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ο ζθνπφο πνπ νδήγεζε ζηελ ίδξπζε ηνπ Μνπζείνπ ήηαλ λα
απνηππσζεί ε αζιεηηθή ηζηνξία ηεο ρψξαο θαη λα θαιπθζεί έηζη ην θελφ πνπ ππήξρε ζηνλ Διιαδηθφ
ρψξν. Παξάιιεια, βαζηθή πξφζεζε ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ δσληαλνχ, φπνπ ε κνπζεηαθή
πιεξνθνξία ζα θηλεηνπνηεί ην θνηλφ ζε ζπκκεηνρή θαη ζα πξνάγεη ηα πγηή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
αζιεηηζκνχ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Απφ ηελ αλαβίσζε ησλ ζχγρξνλσλ
Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ην 1896 έσο θαη ηνπο αγψλεο ηνπ Πεθίλνπ ην 2008, ε ηζηνξία ησλ αγψλσλ
αλαβηψλεη κέζα απφ ηα πξφζσπα, αθίζεο, κεηάιιηα, δάδεο θαη καζθφη. Έιιελεο θαη μέλνη
Οιπκπηνλίθεο δηεγνχληαη κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή θαη αζιεηηθή ηνπο ηζηνξία ηα ραξαθηεξηζηηθφηεξα
γεγνλφηα. Με δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηα παηδηά εηζάγνληαη ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ Οιπκπηζκνχ
γλσξίδνληαο λέα ζηνηρεία θαη ζπλάγνληαο ζπκπεξάζκαηα ζε αλψηεξν επίπεδν. Παξάιιεια, κε ζηφρν
ηελ ελίζρπζε ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο, ν εθζεζηαθφο ρψξνο έρεη κεηαηξαπεί ζε ζηίβν, φπνπ ηα παηδηά
ζπκκεηέρνπλ ελεξγά (θηλεηηθά), ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο αζιεκάησλ ηνπ ζηίβνπ, ζηηο ξίςεηο, ζηνπο
δξφκνπο θαη ζηα άικαηα. Έηζη, πξαγκαηηθά θνπινπάξ, ζθάκκα γηα ην άζιεκα ηνπ κήθνπο θαη πεδίν
βνιήο ξίςεσλ πξνθαινχλ ηνπο επίδνμνπο ΄΄πξσηαζιεηέο΄΄.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Αγ. Γεκεηξίνπ & 3εο επηεκβξίνπ, 54636, Θεζζαινλίθε/ Σειέθσλν: 2310 968531-2 /
θαμ: 2310 968726
Κόζηνο: 3 €/καζεηή
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Οιπκπηαθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Μαζαίλσ ηηο νκνηόηεηεο, βηώλσ ηηο δηαθνξά»
Θεκαηνινγία: Αζιεηηζκφο (ΑΜΔΑ)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν θαη Α΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://olympicmuseum-thessaloniki.org/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.imma.edu.gr/imma/education/index.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ο ζθνπφο πνπ νδήγεζε ζηελ ίδξπζε ηνπ Μνπζείνπ ήηαλ λα
απνηππσζεί ε αζιεηηθή ηζηνξία ηεο ρψξαο θαη λα θαιπθζεί έηζη ην θελφ πνπ ππήξρε ζηνλ Διιαδηθφ
ρψξν. Παξάιιεια, βαζηθή πξφζεζε ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ δσληαλνχ, φπνπ ε κνπζεηαθή
πιεξνθνξία ζα θηλεηνπνηεί ην θνηλφ ζε ζπκκεηνρή θαη ζα πξνάγεη ηα πγηή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
αζιεηηζκνχ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: θνπφο ηεο έθζεζεο ησλ Παξανιπκπηαθψλ
αγψλσλ είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ ζε δεηήκαηα αλαπεξίαο κέζα απφ νπηηθναθνπζηηθφ
πιηθφ θαη πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο. Σα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ ηζηνξία ηνπ παγθφζκηνπ απηνχ
ζεζκνχ, γλσξίδνπλ ηα αζιήκαηα θαη ηνπο Έιιελεο Παξανιπκπηνλίθεο.
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο λέαο έθζεζεο δεκηνπξγήζεθαλ ηξία εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα βαζηζκέλα ζην
αλαιπηηθφ πξφγξακκα θάζε ζρνιηθήο ηάμεο. πγθεθξηκέλα δίλεηαη έκθαζε ζηηο δηαθνξέο κεηαμχ
Οιπκπηαθψλ θαη Παξανιπκπηαθψλ αγψλσλ ,ζηα κνλαδηθά Παξανιπκπηαθά αζιήκαηα goalball θαη
boccia θαη ζηα αγσλίζκαηα ηνπ ζηίβνπ, γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα αληίζηνηρα..
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Αγ. Γεκεηξίνπ & 3εο επηεκβξίνπ, 54636, Θεζζαινλίθε/ Σειέθσλν: 2310 968531-2 /
θαμ: 2310 968726
Κόζηνο: 3 €/καζεηή
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Οιπκπηαθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Τγηεηλή Γηαηξνθή»
Θεκαηνινγία: Γηαηξνθή
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν θαη Γεκνηηθφ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://olympicmuseum-thessaloniki.org/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.imma.edu.gr/imma/education/index.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ο ζθνπφο πνπ νδήγεζε ζηελ ίδξπζε ηνπ Μνπζείνπ ήηαλ λα
απνηππσζεί ε αζιεηηθή ηζηνξία ηεο ρψξαο θαη λα θαιπθζεί έηζη ην θελφ πνπ ππήξρε ζηνλ Διιαδηθφ
ρψξν. Παξάιιεια, βαζηθή πξφζεζε ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ δσληαλνχ, φπνπ ε κνπζεηαθή
πιεξνθνξία ζα θηλεηνπνηεί ην θνηλφ ζε ζπκκεηνρή θαη ζα πξνάγεη ηα πγηή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
αζιεηηζκνχ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: ηφρνο ζηαδηαθή κεηαβνιή ησλ θαζεκεξηλψλ
ζπλεζεηψλ ησλ παηδηψλ, ζην θπιηθείν ηνπ ζρνιείνπ, ζηελ θνπδίλα ηνπ ζπηηηνχ, ζε θάζε επηινγή
γεχκαηνο, απαηηεί ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζην πεξηβάιινλ ηεο θνπδίλαο. Γηα δχν ψξεο νη καζεηέο
κπνχληαη ζηελ πγηεηλή δηαηξνθή, καζαίλνληαο ηε δηαηξνθηθή ππξακίδα, αιιά θαη καγεηξεχνληαο ζηελ
θνπδίλα ηνπ κνπζείνπ. Σελ πξψηε ψξα πξαγκαηνπνηείηαη εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζηαζκηζκέλν πξνο
ηελ αλαπηπμηαθή ηνπο θάζε, ελψ ηε δεχηεξε ε δξάζε κεηαθέξεηαη ζηελ θνπδίλα. Δθεί ζα γλσξίζνπλ
αιιά θαη ζα γεπηνχλ ζπληαγέο ηεο Μεζνγείνπ, νη νπνίεο ζα δηαθνξνπνηνχληαη αλά κήλα. Μηα
παηδαγσγφο θαη έλαο ζεθ θαηεπζχλνπλ ην ηαμίδη ηεο γεχζεο θαη ηεο κάζεζεο, δεκηνπξγψληαο ην
ηδαληθφ θιίκα βησκαηηθήο δξάζεο θαη κάζεζεο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Αγ. Γεκεηξίνπ & 3εο επηεκβξίνπ, 54636, Θεζζαινλίθε/ Σειέθσλν: 2310 968531-2 /
θαμ: 2310 968726
Κόζηνο: 5 €/καζεηή
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Οιπκπηαθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Άικα γηα ηε Νίθε»
Θεκαηνινγία: Αζιεηηζκφο, ηζηνξία αγσληζκάησλ
Φάζκα Ζιηθηώλ: Β΄ θαη Γ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://olympicmuseum-thessaloniki.org/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.imma.edu.gr/imma/education/index.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ο ζθνπφο πνπ νδήγεζε ζηελ ίδξπζε ηνπ Μνπζείνπ ήηαλ λα
απνηππσζεί ε αζιεηηθή ηζηνξία ηεο ρψξαο θαη λα θαιπθζεί έηζη ην θελφ πνπ ππήξρε ζηνλ Διιαδηθφ
ρψξν. Παξάιιεια, βαζηθή πξφζεζε ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ δσληαλνχ, φπνπ ε κνπζεηαθή
πιεξνθνξία ζα θηλεηνπνηεί ην θνηλφ ζε ζπκκεηνρή θαη ζα πξνάγεη ηα πγηή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
αζιεηηζκνχ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: ε απηή ηε ζεκαηηθή πξνζέγγηζε επηδηψθεηαη ε
αλαγλψξηζε ησλ δηαθξηηψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηνπο αγψλεο ηεο αξραηφηεηαο θαη ηνπ
ζήκεξα. Δξεπλψληαο ην εθζεζηαθφ πιηθφ, νη νκάδεο ησλ παηδηψλ παίδνπλ καζαίλνληαο, άιινηε
βνεζψληαο έλαλ αξραίν δηζθνβφιν λα βξεη ην δίζθν ηνπ θαη άιινηε καζαίλνπλ παίδνληαο, ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπο λα αλαγλσξίζνπλ αζιήκαηα κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ή αξρέο ζηε δηαρξνλία ησλ
Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Αγ. Γεκεηξίνπ & 3εο επηεκβξίνπ, 54636, Θεζζαινλίθε/ Σειέθσλν: 2310 968531-2 /
θαμ: 2310 968726
Κόζηνο: 3 €/καζεηή
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Οιπκπηαθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «πκκεηέρσ ζηελ νξγάλσζε ησλ Οιπκπηαθώλ
Αγώλσλ ηνπ Λνλδίλνπ»
Θεκαηνινγία: Αζιεηηζκφο, ηζηνξία ζχγρξνλσλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ
Φάζκα Ζιηθηώλ: Β΄ θαη Γ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://olympicmuseum-thessaloniki.org/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.imma.edu.gr/imma/education/index.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ο ζθνπφο πνπ νδήγεζε ζηελ ίδξπζε ηνπ Μνπζείνπ ήηαλ λα
απνηππσζεί ε αζιεηηθή ηζηνξία ηεο ρψξαο θαη λα θαιπθζεί έηζη ην θελφ πνπ ππήξρε ζηνλ Διιαδηθφ
ρψξν. Παξάιιεια, βαζηθή πξφζεζε ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ δσληαλνχ, φπνπ ε κνπζεηαθή
πιεξνθνξία ζα θηλεηνπνηεί ην θνηλφ ζε ζπκκεηνρή θαη ζα πξνάγεη ηα πγηή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
αζιεηηζκνχ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Απφ ηελ αλαβίσζε ησλ ζχγρξνλσλ
Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ην 1896 έσο θαη ηνπο αγψλεο ηνπ Πεθίλνπ ην 2008, ε ηζηνξία ησλ αγψλσλ
αλαβηψλεη κέζα απφ ηα πξφζσπα, αθίζεο, κεηάιιηα, δάδεο θαη καζθφη. Έιιελεο θαη μέλνη
Οιπκπηνλίθεο δηεγνχληαη κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή θαη αζιεηηθή ηνπο ηζηνξία ηα ραξαθηεξηζηηθφηεξα
γεγνλφηα. Με δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηα παηδηά εηζάγνληαη ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ Οιπκπηζκνχ
γλσξίδνληαο λέα ζηνηρεία θαη ζπλάγνληαο ζπκπεξάζκαηα ζε αλψηεξν επίπεδν. Παξάιιεια, κε ζηφρν
ηελ ελίζρπζε ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο, ν εθζεζηαθφο ρψξνο έρεη κεηαηξαπεί ζε ζηίβν, φπνπ ηα παηδηά
ζπκκεηέρνπλ ελεξγά (θηλεηηθά), ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο αζιεκάησλ ηνπ ζηίβνπ, ζηηο ξίςεηο, ζηνπο
δξφκνπο θαη ζηα άικαηα. Έηζη, πξαγκαηηθά θνπινπάξ, ζθάκκα γηα ην άζιεκα ηνπ κήθνπο θαη πεδίν
βνιήο ξίςεσλ πξνθαινχλ ηνπο επίδνμνπο ΄΄πξσηαζιεηέο΄΄.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Αγ. Γεκεηξίνπ & 3εο επηεκβξίνπ, 54636, Θεζζαινλίθε/ Σειέθσλν: 2310 968531-2 /
θαμ: 2310 968726
Κόζηνο: 3 €/καζεηή
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Οιπκπηαθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή ηνπ 2012, εθπέκπεη
SOS!!! Βνεζήζηε ηελ...»
Θεκαηνινγία: Αζιεηηζκφο, ηζηνξία ζχγρξνλσλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://olympicmuseum-thessaloniki.org/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.imma.edu.gr/imma/education/index.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ο ζθνπφο πνπ νδήγεζε ζηελ ίδξπζε ηνπ Μνπζείνπ ήηαλ λα
απνηππσζεί ε αζιεηηθή ηζηνξία ηεο ρψξαο θαη λα θαιπθζεί έηζη ην θελφ πνπ ππήξρε ζηνλ Διιαδηθφ
ρψξν. Παξάιιεια, βαζηθή πξφζεζε ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ δσληαλνχ, φπνπ ε κνπζεηαθή
πιεξνθνξία ζα θηλεηνπνηεί ην θνηλφ ζε ζπκκεηνρή θαη ζα πξνάγεη ηα πγηή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
αζιεηηζκνχ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Απφ ηελ αλαβίσζε ησλ ζχγρξνλσλ
Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ην 1896 έσο θαη ηνπο αγψλεο ηνπ Πεθίλνπ ην 2008, ε ηζηνξία ησλ αγψλσλ
αλαβηψλεη κέζα απφ ηα πξφζσπα, αθίζεο, κεηάιιηα, δάδεο θαη καζθφη. Έιιελεο θαη μέλνη
Οιπκπηνλίθεο δηεγνχληαη κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή θαη αζιεηηθή ηνπο ηζηνξία ηα ραξαθηεξηζηηθφηεξα
γεγνλφηα. Με δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηα παηδηά εηζάγνληαη ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ Οιπκπηζκνχ
γλσξίδνληαο λέα ζηνηρεία θαη ζπλάγνληαο ζπκπεξάζκαηα ζε αλψηεξν επίπεδν. Παξάιιεια, κε ζηφρν
ηελ ελίζρπζε ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο, ν εθζεζηαθφο ρψξνο έρεη κεηαηξαπεί ζε ζηίβν, φπνπ ηα παηδηά
ζπκκεηέρνπλ ελεξγά (θηλεηηθά), ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο αζιεκάησλ ηνπ ζηίβνπ, ζηηο ξίςεηο, ζηνπο
δξφκνπο θαη ζηα άικαηα. Έηζη, πξαγκαηηθά θνπινπάξ, ζθάκκα γηα ην άζιεκα ηνπ κήθνπο θαη πεδίν
βνιήο ξίςεσλ πξνθαινχλ ηνπο επίδνμνπο ΄΄πξσηαζιεηέο΄΄. .
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Αγ. Γεκεηξίνπ & 3εο επηεκβξίνπ, 54636, Θεζζαινλίθε/ Σειέθσλν: 2310 968531-2 /
θαμ: 2310 968726
Κόζηνο: 3 €/καζεηή
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Οιπκπηαθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Μαζαίλσ ηα αγσλίζκαηα Goalball θαη Boccia»
Θεκαηνινγία: Αζιεηηζκφο, ΑΜΔΑ
Φάζκα Ζιηθηώλ: Β΄ θαη Γ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://olympicmuseum-thessaloniki.org/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.imma.edu.gr/imma/education/index.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ο ζθνπφο πνπ νδήγεζε ζηελ ίδξπζε ηνπ Μνπζείνπ ήηαλ λα
απνηππσζεί ε αζιεηηθή ηζηνξία ηεο ρψξαο θαη λα θαιπθζεί έηζη ην θελφ πνπ ππήξρε ζηνλ Διιαδηθφ
ρψξν. Παξάιιεια, βαζηθή πξφζεζε ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ δσληαλνχ, φπνπ ε κνπζεηαθή
πιεξνθνξία ζα θηλεηνπνηεί ην θνηλφ ζε ζπκκεηνρή θαη ζα πξνάγεη ηα πγηή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
αζιεηηζκνχ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: θνπφο ηεο έθζεζεο ησλ Παξανιπκπηαθψλ
αγψλσλ είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ ζε δεηήκαηα αλαπεξίαο κέζα απφ νπηηθναθνπζηηθφ
πιηθφ θαη πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο. Σα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ ηζηνξία ηνπ παγθφζκηνπ απηνχ
ζεζκνχ, γλσξίδνπλ ηα αζιήκαηα θαη ηνπο Έιιελεο Παξανιπκπηνλίθεο.
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο λέαο έθζεζεο δεκηνπξγήζεθαλ ηξία εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα βαζηζκέλα ζην
αλαιπηηθφ πξφγξακκα θάζε ζρνιηθήο ηάμεο. πγθεθξηκέλα δίλεηαη έκθαζε ζηηο δηαθνξέο κεηαμχ
Οιπκπηαθψλ θαη Παξανιπκπηαθψλ αγψλσλ ,ζηα κνλαδηθά Παξανιπκπηαθά αζιήκαηα goalball θαη
boccia θαη ζηα αγσλίζκαηα ηνπ ζηίβνπ, γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα αληίζηνηρα.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Αγ. Γεκεηξίνπ & 3εο επηεκβξίνπ, 54636, Θεζζαινλίθε/ Σειέθσλν: 2310 968531-2 /
θαμ: 2310 968726
Κόζηνο: 3 €/καζεηή
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Οιπκπηαθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Spirit in Motion»
Θεκαηνινγία: Αζιεηηζκφο, ΑΜΔΑ
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://olympicmuseum-thessaloniki.org/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.imma.edu.gr/imma/education/index.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ο ζθνπφο πνπ νδήγεζε ζηελ ίδξπζε ηνπ Μνπζείνπ ήηαλ λα
απνηππσζεί ε αζιεηηθή ηζηνξία ηεο ρψξαο θαη λα θαιπθζεί έηζη ην θελφ πνπ ππήξρε ζηνλ Διιαδηθφ
ρψξν. Παξάιιεια, βαζηθή πξφζεζε ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ δσληαλνχ, φπνπ ε κνπζεηαθή
πιεξνθνξία ζα θηλεηνπνηεί ην θνηλφ ζε ζπκκεηνρή θαη ζα πξνάγεη ηα πγηή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
αζιεηηζκνχ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: θνπφο ηεο έθζεζεο ησλ Παξανιπκπηαθψλ
αγψλσλ είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ ζε δεηήκαηα αλαπεξίαο κέζα απφ νπηηθναθνπζηηθφ
πιηθφ θαη πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο. Σα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ ηζηνξία ηνπ παγθφζκηνπ απηνχ
ζεζκνχ, γλσξίδνπλ ηα αζιήκαηα θαη ηνπο Έιιελεο Παξανιπκπηνλίθεο.
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο λέαο έθζεζεο δεκηνπξγήζεθαλ ηξία εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα βαζηζκέλα ζην
αλαιπηηθφ πξφγξακκα θάζε ζρνιηθήο ηάμεο. πγθεθξηκέλα δίλεηαη έκθαζε ζηηο δηαθνξέο κεηαμχ
Οιπκπηαθψλ θαη Παξανιπκπηαθψλ αγψλσλ ,ζηα κνλαδηθά Παξανιπκπηαθά αζιήκαηα goalball θαη
boccia θαη ζηα αγσλίζκαηα ηνπ ζηίβνπ, γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα αληίζηνηρα.

Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Αγ. Γεκεηξίνπ & 3εο επηεκβξίνπ, 54636, Θεζζαινλίθε/ Σειέθσλν: 2310 968531-2 /
θαμ: 2310 968726
Κόζηνο: 3 €/καζεηή
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Οιπκπηαθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο:
«Φηάλνληαο ζηα «άθξα» Μαζαίλσ ηηο δπλαηόηεηεο κνπ»
Θεκαηνινγία: Αζιεηηζκφο, θπζηθέο επηζηήκεο (αλζξψπηλν ζψκα)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Β΄ θαη Γ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://olympicmuseum-thessaloniki.org/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.imma.edu.gr/imma/education/index.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ο ζθνπφο πνπ νδήγεζε ζηελ ίδξπζε ηνπ Μνπζείνπ ήηαλ λα
απνηππσζεί ε αζιεηηθή ηζηνξία ηεο ρψξαο θαη λα θαιπθζεί έηζη ην θελφ πνπ ππήξρε ζηνλ Διιαδηθφ
ρψξν. Παξάιιεια, βαζηθή πξφζεζε ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ δσληαλνχ, φπνπ ε κνπζεηαθή
πιεξνθνξία ζα θηλεηνπνηεί ην θνηλφ ζε ζπκκεηνρή θαη ζα πξνάγεη ηα πγηή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
αζιεηηζκνχ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Ζ έθζεζε ΄΄Δπηζηήκε ησλ Αζιεκάησλ΄΄,
απνηειεί κηα δηαδξαζηηθή πξφθιεζε γηα παηδηά φισλ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ, βαζηδφκελε ζηελ
ελεξγνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο απαίηεζεο γηα ζσκαηηθή ζπκκεηνρή. Ζ δηαζχλδεζε ηνπ
αζιεηηζκνχ κε ηε θπζηθή, ηε ρεκεία, ηε βηνινγία θαη ηελ ηαηξηθή, απνηεινχλ ηνλ θαιχηεξν ηξφπν
ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο ησλ επηζθεπηψλ. Ο παηγληψδεο ηξφπνο κάζεζεο, θαζψο πξφθεηηαη
θπξίσο γηα κεραλήκαηα εμνκνίσζεο ησλ αζιεκάησλ θαη ην πινχζην επνπηηθφ πιηθφ, δεκηνπξγνχλ ην
θαιχηεξν πεξηβάιινλ κχεζεο ζηνλ αζιεηηζκφ. Πσο ιεηηνπξγεί ε φξαζε; Πνηα ε ζεκαζία ηνπ ηδαληθνχ
βάξνπο ελφο αηφκνπ; Ζ επιπγηζία θαη ηα αληαλαθιαζηηθά είλαη αλαπηπζζφκελεο δεμηφηεηεο;

Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Αγ. Γεκεηξίνπ & 3εο επηεκβξίνπ, 54636, Θεζζαινλίθε/ Σειέθσλν: 2310 968531-2 /
θαμ: 2310 968726
Κόζηνο: 3 €/καζεηή
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Οιπκπηαθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Γξάζε θαη Γηάδξαζε»
Θεκαηνινγία: Αζιεηηζκφο, θπζηθέο επηζηήκεο (αλζξψπηλν ζψκα)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://olympicmuseum-thessaloniki.org/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.imma.edu.gr/imma/education/index.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ο ζθνπφο πνπ νδήγεζε ζηελ ίδξπζε ηνπ Μνπζείνπ ήηαλ λα
απνηππσζεί ε αζιεηηθή ηζηνξία ηεο ρψξαο θαη λα θαιπθζεί έηζη ην θελφ πνπ ππήξρε ζηνλ Διιαδηθφ
ρψξν. Παξάιιεια, βαζηθή πξφζεζε ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ δσληαλνχ, φπνπ ε κνπζεηαθή
πιεξνθνξία ζα θηλεηνπνηεί ην θνηλφ ζε ζπκκεηνρή θαη ζα πξνάγεη ηα πγηή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
αζιεηηζκνχ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Ζ έθζεζε ΄΄Δπηζηήκε ησλ Αζιεκάησλ΄΄,
απνηειεί κηα δηαδξαζηηθή πξφθιεζε γηα παηδηά φισλ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ, βαζηδφκελε ζηελ
ελεξγνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο απαίηεζεο γηα ζσκαηηθή ζπκκεηνρή. Ζ δηαζχλδεζε ηνπ
αζιεηηζκνχ κε ηε θπζηθή, ηε ρεκεία, ηε βηνινγία θαη ηελ ηαηξηθή, απνηεινχλ ηνλ θαιχηεξν ηξφπν
ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο ησλ επηζθεπηψλ. Ο παηγληψδεο ηξφπνο κάζεζεο, θαζψο πξφθεηηαη
θπξίσο γηα κεραλήκαηα εμνκνίσζεο ησλ αζιεκάησλ θαη ην πινχζην επνπηηθφ πιηθφ, δεκηνπξγνχλ ην
θαιχηεξν πεξηβάιινλ κχεζεο ζηνλ αζιεηηζκφ. Πσο ιεηηνπξγεί ε φξαζε; Πνηα ε ζεκαζία ηνπ ηδαληθνχ
βάξνπο ελφο αηφκνπ; Ζ επιπγηζία θαη ηα αληαλαθιαζηηθά είλαη αλαπηπζζφκελεο δεμηφηεηεο;

Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Αγ. Γεκεηξίνπ & 3εο επηεκβξίνπ, 54636, Θεζζαινλίθε/ Σειέθσλν: 2310 968531-2 /
θαμ: 2310 968726
Κόζηνο: 3 €/καζεηή
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Οιπκπηαθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Σα αγσλίζκαηα ηνπ ζηίβνπ – ύλζεηα &
Οκαδηθά»
Θεκαηνινγία: Αζιεηηζκφο θαη αλζξψπηλν ζψκα
Φάζκα Ζιηθηώλ: Β΄ θαη Γ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://olympicmuseum-thessaloniki.org/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.imma.edu.gr/imma/education/index.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ο ζθνπφο πνπ νδήγεζε ζηελ ίδξπζε ηνπ Μνπζείνπ ήηαλ λα
απνηππσζεί ε αζιεηηθή ηζηνξία ηεο ρψξαο θαη λα θαιπθζεί έηζη ην θελφ πνπ ππήξρε ζηνλ Διιαδηθφ
ρψξν. Παξάιιεια, βαζηθή πξφζεζε ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ δσληαλνχ, φπνπ ε κνπζεηαθή
πιεξνθνξία ζα θηλεηνπνηεί ην θνηλφ ζε ζπκκεηνρή θαη ζα πξνάγεη ηα πγηή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
αζιεηηζκνχ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Ζ αλάγθε θηλεηηθήο δξάζεο ησλ παηδηψλ σο
δηαδηθαζία θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο πιήξσο πξνζνκνησκέλνπ ρψξνπ
ζηίβνπ. ηφρνο ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε άκεζε ζσκαηηθή εκπινθή ησλ παηδηψλ
ζε κηα ζεηξά δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα αληηιεθζνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζψκαηφο ηνπο
θαηά ηελ άζθεζε. Κεληξηθέο έλλνηεο πνπ πξνζεγγίδνληαη είλαη: ηα ζσκαηνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε
επιπγηζία, ν θαξδηαθφο παικφο, ε ιεηηνπξγία ησλ κπψλ, ην θέληξν βάξνπο ηνπ ζψκαηνο, ηα
αληαλαθιαζηηθά θαη ε ηαρχηεηα. Υσξηζκέλνη νη καζεηέο ζε νκάδεο, ΄΄ζπλαγσλίδνληαη΄΄ ζε νκαδηθφ
επίπεδν (ζθπηαινδξνκία), φζν θαη αηνκηθφ. ε 3 θνπινπάξ κήθνπο 35 κέηξσλ, έλα ζθάκκα 5 κέηξσλ
γηα άικα εηο κήθνο, ζηξψκα γηα άικα εηο χςνο, πεδίν ξίςεσλ ζθαίξαο, αιιά θαη κεραλήκαηα
κεηξήζεσλ ησλ ζσκαηνκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, δεκηνπξγνχλ έλα πεξηβάιινλ αλαθάιπςεο θαη
κάζεζεο, γχξσ απφ θεληξηθέο έλλνηεο ηνπ αζιεηηζκνχ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Αγ. Γεκεηξίνπ & 3εο επηεκβξίνπ, 54636, Θεζζαινλίθε/ Σειέθσλν: 2310 968531-2 /
θαμ: 2310 968726
Κόζηνο: 3 €/καζεηή
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Οιπκπηαθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Ννπο πγηήο ελ ζώκαηη πγηεί»
Θεκαηνινγία: Αζιεηηζκφο θαη αλζξψπηλν ζψκα
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://olympicmuseum-thessaloniki.org/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.imma.edu.gr/imma/education/index.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ο ζθνπφο πνπ νδήγεζε ζηελ ίδξπζε ηνπ Μνπζείνπ ήηαλ λα
απνηππσζεί ε αζιεηηθή ηζηνξία ηεο ρψξαο θαη λα θαιπθζεί έηζη ην θελφ πνπ ππήξρε ζηνλ Διιαδηθφ
ρψξν. Παξάιιεια, βαζηθή πξφζεζε ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ δσληαλνχ, φπνπ ε κνπζεηαθή
πιεξνθνξία ζα θηλεηνπνηεί ην θνηλφ ζε ζπκκεηνρή θαη ζα πξνάγεη ηα πγηή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
αζιεηηζκνχ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Ζ αλάγθε θηλεηηθήο δξάζεο ησλ παηδηψλ σο
δηαδηθαζία θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο πιήξσο πξνζνκνησκέλνπ ρψξνπ
ζηίβνπ. ηφρνο ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε άκεζε ζσκαηηθή εκπινθή ησλ παηδηψλ
ζε κηα ζεηξά δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα αληηιεθζνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζψκαηφο ηνπο
θαηά ηελ άζθεζε. Κεληξηθέο έλλνηεο πνπ πξνζεγγίδνληαη είλαη: ηα ζσκαηνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε
επιπγηζία, ν θαξδηαθφο παικφο, ε ιεηηνπξγία ησλ κπψλ, ην θέληξν βάξνπο ηνπ ζψκαηνο, ηα
αληαλαθιαζηηθά θαη ε ηαρχηεηα. Υσξηζκέλνη νη καζεηέο ζε νκάδεο, «ζπλαγσλίδνληαη» ζε νκαδηθφ
επίπεδν (ζθπηαινδξνκία), φζν θαη αηνκηθφ. ε 3 θνπινπάξ κήθνπο 35 κέηξσλ, έλα ζθάκκα 5 κέηξσλ
γηα άικα εηο κήθνο, ζηξψκα γηα άικα εηο χςνο, πεδίν ξίςεσλ ζθαίξαο, αιιά θαη κεραλήκαηα
κεηξήζεσλ ησλ ζσκαηνκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, δεκηνπξγνχλ έλα πεξηβάιινλ αλαθάιπςεο θαη
κάζεζεο, γχξσ απφ θεληξηθέο έλλνηεο ηνπ αζιεηηζκνχ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Αγ. Γεκεηξίνπ & 3εο επηεκβξίνπ, 54636, Θεζζαινλίθε/ Σειέθσλν: 2310 968531-2 /
θαμ: 2310 968726
Κόζηνο: 3 €/καζεηή
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Οιπκπηαθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Σν ηδάκπνι ηνπ Διιεληθνύ Μπάζθεη»
Θεκαηνινγία: Αζιεηηζκφο (Μπάζθεη)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://olympicmuseum-thessaloniki.org/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.imma.edu.gr/imma/education/index.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ο ζθνπφο πνπ νδήγεζε ζηελ ίδξπζε ηνπ Μνπζείνπ ήηαλ λα
απνηππσζεί ε αζιεηηθή ηζηνξία ηεο ρψξαο θαη λα θαιπθζεί έηζη ην θελφ πνπ ππήξρε ζηνλ Διιαδηθφ
ρψξν. Παξάιιεια, βαζηθή πξφζεζε ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ δσληαλνχ, φπνπ ε κνπζεηαθή
πιεξνθνξία ζα θηλεηνπνηεί ην θνηλφ ζε ζπκκεηνρή θαη ζα πξνάγεη ηα πγηή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
αζιεηηζκνχ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σν Διιεληθφ Basket είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλν
κε ηελ αλάπηπμε ηνπ αζιεηηζκνχ ζηε ρψξα καο, γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά ηδηαίηεξα δεκνθηιέο ζηα
παηδηά θαη ηνπο λένπο. ηφρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πεξαηηέξσ εμνηθείσζε ησλ
καζεηψλ κε ην άζιεκα, αιιά θαη ε βησκαηηθή εκπεηξία ηνπ ζε έλα θαηλνηφκν θηλεηηθφ παηρλίδη.
Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ηελ εμέιημε ηνπ αζιήκαηνο, ηηο ζπλέπεηεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζηνλ Διιεληθφ
αζιεηηζκφ, ε γλσξηκία κε ηνπο κεγάινπο πξσηαγσληζηέο ηνπ αζιήκαηνο είλαη ηκήκα κφλν ηνπ
πξσηνπνξηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Αγ. Γεκεηξίνπ & 3εο επηεκβξίνπ, 54636, Θεζζαινλίθε/ Σειέθσλν: 2310 968531-2 /
θαμ: 2310 968726
Κόζηνο: 3 €/καζεηή
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Οιπκπηαθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Οιπκπηαθνί Αγώλεο, ζηηγκέο ηεο ηζηνξίαο»
Θεκαηνινγία: Αζιεηηζκφο, πνιηηηζκφο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Α΄ θαη Β΄ Γπκλαζίνπ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://olympicmuseum-thessaloniki.org/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.imma.edu.gr/imma/education/index.html
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ο ζθνπφο πνπ νδήγεζε ζηελ ίδξπζε ηνπ Μνπζείνπ ήηαλ λα
απνηππσζεί ε αζιεηηθή ηζηνξία ηεο ρψξαο θαη λα θαιπθζεί έηζη ην θελφ πνπ ππήξρε ζηνλ Διιαδηθφ
ρψξν. Παξάιιεια, βαζηθή πξφζεζε ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ δσληαλνχ, φπνπ ε κνπζεηαθή
πιεξνθνξία ζα θηλεηνπνηεί ην θνηλφ ζε ζπκκεηνρή θαη ζα πξνάγεη ηα πγηή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
αζιεηηζκνχ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Πξφθεηηαη γηα έλα κνλαδηθά αθηεξσκέλν
πιαίζην κάζεζεο πνπ θαιχπηεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ ηεο πξψηεο
εθεβείαο. Τπνςήθηεο πφιεηο πξνζπαζνχλ λα θεξδίζνπλ ηε δηεμαγσγή ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ 2020.
Οη ΄΄Αζάλαηνη΄΄ πξέπεη λα απνθαζίζνπλ αθνχγνληαο θαη κειεηψληαο ηηο πξνηάζεηο ησλ επηηξνπψλ
δηεθδίθεζεο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ. ε κηα εκηδνκεκέλε δηαδηθαζία πξνγξάκκαηνο, αλαιακβάλνπλ
λα ζπκκεηάζρνπλ ζ΄ έλα παηρλίδη ξφισλ, δηακνξθψλνληαο ην ζελάξην. Γλσξίδνπλ ππνςήθηεο πφιεηο,
ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπο. Μαζαίλνπλ ηελ πνιηηηζηηθή ηζηνξία θαη ηελ θνπιηνχξα
ρσξψλ θαη πνιηηηζκψλ. Αλαγλσξίδνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ παγθφζκηνπ αζιεηηθνχ γεγνλφηνο.
Μπνχληαη ζηελ αλαγλψξηζε πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηελ επίιπζε ηνπο.
Δπηρεηξεκαηνινγνχλ θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ζε έλαλ ΄΄αγψλα επηθξάηεζεο΄΄ κε κνλαδηθφ ηνπο φπιν
ηελ εκπεξηζηαησκέλε παξνπζίαζε ηεο ππνςήθηαο πφιεο πνπ επέιεμαλ.

Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Αγ. Γεκεηξίνπ & 3εο επηεκβξίνπ, 54636, Θεζζαινλίθε/ Σειέθσλν: 2310 968531-2 /
θαμ: 2310 968726
Κόζηνο: 3 €/καζεηή

336

Σειιόγιεην Ίδξπκα Σερλώλ ηνπ Α.Π.Θ.
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Δθδξνκή ζηελ Ηζπαλία ηνπ Goya»
Θεκαηνινγία: Σέρλε, ηζηνξία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν,, Α΄ θαη Β΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.tf.auth.gr/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.tf.auth.gr/teloglion/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&page=574&educategid=53
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Σειιφγιεην Ίδξπκα ηδξχζεθε ην 1972 κε ηε δσξεά ηεο ζπιινγήο
έξγσλ ηέρλεο θαζψο θαη νιφθιεξεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Νέζηνξα θαη ηεο Αιίθεο Σέιινγινπ ζην
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Ζ αξρηθή ζπιινγή, πνπ ηνλ θχξην φγθν ηεο απνηεινχλ
έξγα Διιήλσλ θαιιηηερλψλ ηνπ 19νπ θαη 20νπ αηψλα, εκπινπηίζηεθε ζηε ζπλέρεηα κε ηηο δσξεέο ηνπ
Σψλε θαη ηεο Ησάλλαο πεηέξε, ηνπ Γεψξγηνπ Μνπξέινπ, πξφζθαηα ηεο ζπιινγήο Γεκεηξίνπ Σζάκε
θαζψο θαη άιιεο δσξεέο θαιιηηερλψλ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Μέζα απφ κηα ζεηξά δξάζεσλ θαη
εξσηαπνθξίζεσλ, ηα παηδηά πεξηεγνχληαη ζηελ έθζεζε εληνπίδνληαο θαη αμηνπνηψληαο ηα ζηνηρεία πνπ
ηνπο δίλνληαη νδεγνχληαη κφλα ηνπο ζε κηα δηαζθεδαζηηθή γλσξηκία κε ην έξγν θαη ηε δσή ηνπ Goya,
αιιά θαη κε ηελ Ηζπαλία ηεο επνρήο.
Βαζηθφ ζηφρνη:
· Ζ γλσξηκία κε ην έξγν θαη ηελ επνρή ηνπ Goya.
· Ζ επαθή κε ζηνηρεία ηνπ ηζπαληθνχ πνιηηηζκνχ.
· Ζ θαηαλφεζε πσο ηα έξγα ηνπ θαιιηηέρλε βαζίδνληαη ζε γεγνλφηα πνπ βίσζε ν ίδηνο.
· Ζ θαηαλφεζε πσο ε ιατθή θνπιηνχξα θαη ε ηζηνξηθή ζπγθπξία επεξεάδνπλ ην έξγν ηνπ θαιιηηέρλε
· Ζ δηάθξηζε ηεο δηαθνξά ηνπ Goya σο Εσγξάθνπ ηεο Απιήο θαη σο παξαηεξεηή ηεο θνηλσλίαο
Δθπαηδεπηηθά κέζα: παξαηήξεζε, ζπλεξγαζία, πεξηγξαθή, πξνβιεκαηηζκφο, άζθεζε θαληαζίαο,
αθήγεζε, ινγνηερλία, αθνπζηηθά εξεζίζκαηα, δξακαηνπνίεζε, επηπιένλ εηθαζηηθά εξεζίζκαηα,
εηθαζηηθή δεκηνπξγία
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Αγ. Γεκεηξίνπ 159Α, 54636, Θεζζαινλίθε/
Σειέθσλν: 2310 247111 / θαμ: 2310 991610
Γσξεάλ
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Σειιόγιεην Ίδξπκα Σερλώλ ηνπ Α.Π.Θ.
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Σαμίδη ζηελ Ηζπαλία κε μελαγφ ηνλ Γθφγηα»
Θεκαηνινγία: Σέρλε, πνιηηηζκφο, ηζηνξία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄, Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.tf.auth.gr/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.tf.auth.gr/teloglion/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&page=574&educategid=53
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Σειιφγιεην Ίδξπκα ηδξχζεθε ην 1972 κε ηε δσξεά ηεο ζπιινγήο
έξγσλ ηέρλεο θαζψο θαη νιφθιεξεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Νέζηνξα θαη ηεο Αιίθεο Σέιινγινπ ζην
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Ζ αξρηθή ζπιινγή, πνπ ηνλ θχξην φγθν ηεο απνηεινχλ
έξγα Διιήλσλ θαιιηηερλψλ ηνπ 19νπ θαη 20νπ αηψλα, εκπινπηίζηεθε ζηε ζπλέρεηα κε ηηο δσξεέο ηνπ
Σψλε θαη ηεο Ησάλλαο πεηέξε, ηνπ Γεψξγηνπ Μνπξέινπ, πξφζθαηα ηεο ζπιινγήο Γεκεηξίνπ Σζάκε
θαζψο θαη άιιεο δσξεέο θαιιηηερλψλ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σα παηδηά ζα πεξηεγεζνχλ ζηελ έθζεζε, ζα
έξζνπλ ζε επαθή κε ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηζπαληθήο θνπιηνχξαο ηεο επνρήο, ζα εζηηάζνπλ ζηηο δχν
ζεηξέο ραξαθηηθψλ Καπξίηζηα θαη Ταπξνκαρία θαη ζηηο ειαηνγξαθίεο, ζα ζπκκεηέρνπλ ζε κηθξέο
δξάζεηο θαη ζα απνηππψζνπλ ηηο εληππψζεηο ηνπο εηθαζηηθά ζην ηέινο ηεο επίζθεςεο.
Βαζηθνί ζηφρνη:
· Να γλσξίζνπλ ηελ επνρή θαη ην έξγν ηνπ Γθφγηα
· Να έξζνπλ ζε επαθή κε ζηνηρεία ηνπ ηζπαληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ηζπαληθήο ηζηνξίαο
· Να γλσξίζνπλ έλλνηεο ηεο Ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο ζπλπθαζκέλεο κε ηελ επνρή ηνπ Γθφγηα
· Να δηαθξίλνπλ ηα δηαθνξεηηθά είδε ηεο ραξαθηηθήο πνπ παξνπζηάδεη ην έξγν ηνπ θαιιηηέρλε
· Να ζπγθξίλνπλ ηα ραξαθηηθά κε ηηο ειαηνγξαθίεο θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο
Δθπαηδεπηηθά κέζα: παξαηήξεζε, πεξηγξαθή, δηαδξαζηηθφηεηα- ζπκκεηνρή, άζθεζε θαληαζίαο,
αθήγεζε, ινγνηερλία, νπηηθναθνπζηηθά εξεζίζκαηα, δξακαηνπνίεζε, εηθαζηηθή δεκηνπξγία
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Αγ. Γεκεηξίνπ 159Α, 54636, Θεζζαινλίθε/
Σειέθσλν: 2310 247111 / θαμ: 2310 991610
Γσξεάλ
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Σειιόγιεην Ίδξπκα Σερλώλ ηνπ Α.Π.Θ.
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Μαηηέο ζην έξγν ηνπ Goya»
Θεκαηνινγία: Σέρλε, πνιηηηζκφο, ηζηνξία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.tf.auth.gr/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.tf.auth.gr/teloglion/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&page=574&educategid=53
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Σειιφγιεην Ίδξπκα ηδξχζεθε ην 1972 κε ηε δσξεά ηεο ζπιινγήο
έξγσλ ηέρλεο θαζψο θαη νιφθιεξεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Νέζηνξα θαη ηεο Αιίθεο Σέιινγινπ ζην
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Ζ αξρηθή ζπιινγή, πνπ ηνλ θχξην φγθν ηεο απνηεινχλ
έξγα Διιήλσλ θαιιηηερλψλ ηνπ 19νπ θαη 20νπ αηψλα, εκπινπηίζηεθε ζηε ζπλέρεηα κε ηηο δσξεέο ηνπ
Σψλε θαη ηεο Ησάλλαο πεηέξε, ηνπ Γεψξγηνπ Μνπξέινπ, πξφζθαηα ηεο ζπιινγήο Γεκεηξίνπ Σζάκε
θαζψο θαη άιιεο δσξεέο θαιιηηερλψλ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Με εξέζηζκα ηηο ειαηνγξαθίεο απφ ηνMuseo de
Bellas Artes de Bilbao πνπ θηινμελνχληαη ζην Σειιφγιεην Ίδξπκα Σερλψλ Α.Π.Θ., νη καζεηέο ηνπ
Γπκλαζίνπ ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ Ηζπαλία θαη ηνλ ηζπαληθφ πνιηηηζκφ ηνπ
18νπ αηψλα θαη κέζα απφ ηελ αθήγεζε, ηνλ δηάινγν, ηελ παξαηήξεζε θαη ηε ζπκκεηνρή ζε παηρλίδηα
κλήκεο λα γλσξίζνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο αζρνιίεο ησλ ηζπαλψλ θαιιηηερλψλ ηνπ 18νπ αηψλα, ηηο
ζρέζεηο ηνπο κε ηε βαζηιηθή απιή θαη ηελ εθθιεζία, ηελ απνηχπσζε ησλ πηεηηθψλ δνθηκψλ κε
αεξφζηαηα ζηελ ηέρλε ηεο επνρήο θαη ηελ θαιιηηερληθή πξσηνηππία ηνπ Goya ζηε δεκηνπξγία
πνξηξέησλ ζεκαληηθψλ πξνζσπηθνηήησλ ηεο επνρήο ηνπ. ηε ζπλέρεηα, κε αθνξκή ηηο ζεηξέο ησλ
ραξαθηηθψλ ηνπ Goya, πνπ απνηεινχλ ηνλ βαζηθφ θνξκφ ηεο παξνχζαο έθζεζεο, νη καζεηέο, κέζα απφ
παηρλίδηα κε ρξψκαηα θαη ιέμεηο, ζα αλαθαιχςνπλ ηελ πξσηνηππία ηνπ κεγάινπ δεκηνπξγνχ θαη ηε
ζπκβνιή ηνπ ζηελ εμέιημε ηεο ηέρλεο ηεο ραξαθηηθήο, ζα αλαξσηεζνχλ γηα ηε ζηάζε ηνπ ηζπαλνχ
θαιιηηέρλε απέλαληη ζηηο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο ηεο επνρήο ηνπ θαη ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην
ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε ε ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο ηνπ ζηε δσή θαη ην έξγν
ηνπ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Αγ. Γεκεηξίνπ 159Α, 54636, Θεζζαινλίθε/
Σειέθσλν: 2310 247111 / θαμ: 2310 991610
Γσξεάλ
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Σειιόγιεην Ίδξπκα Σερλώλ ηνπ Α.Π.Θ.
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Ζ αλαπαξάζηαζε ηεο βίαο: πηπρέο ηεο ηέρλεο
ηνπ Goya»
Θεκαηνινγία: Σέρλε, πνιηηηζκφο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.tf.auth.gr/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.tf.auth.gr/teloglion/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&page=574&educategid=53
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Σειιφγιεην Ίδξπκα ηδξχζεθε ην 1972 κε ηε δσξεά ηεο ζπιινγήο
έξγσλ ηέρλεο θαζψο θαη νιφθιεξεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Νέζηνξα θαη ηεο Αιίθεο Σέιινγινπ ζην
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Ζ αξρηθή ζπιινγή, πνπ ηνλ θχξην φγθν ηεο απνηεινχλ
έξγα Διιήλσλ θαιιηηερλψλ ηνπ 19νπ θαη 20νπ αηψλα, εκπινπηίζηεθε ζηε ζπλέρεηα κε ηηο δσξεέο ηνπ
Σψλε θαη ηεο Ησάλλαο πεηέξε, ηνπ Γεψξγηνπ Μνπξέινπ, πξφζθαηα ηεο ζπιινγήο Γεκεηξίνπ Σζάκε
θαζψο θαη άιιεο δσξεέο θαιιηηερλψλ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Με εξέζηζκα ηηο ειαηνγξαθίεο απφ ηνMuseo de
Bellas Artes de Bilbao πνπ θηινμελνχληαη ζην Σειιφγιεην Ίδξπκα Σερλψλ Α.Π.Θ., νη καζεηέο ηνπ
Γπκλαζίνπ ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ Ηζπαλία θαη ηνλ ηζπαληθφ πνιηηηζκφ ηνπ
18νπ αηψλα θαη κέζα απφ ηελ αθήγεζε, ηνλ δηάινγν, ηελ παξαηήξεζε θαη ηε ζπκκεηνρή ζε παηρλίδηα
κλήκεο λα γλσξίζνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο αζρνιίεο ησλ ηζπαλψλ θαιιηηερλψλ ηνπ 18νπ αηψλα, ηηο
ζρέζεηο ηνπο κε ηε βαζηιηθή απιή θαη ηελ εθθιεζία, ηελ απνηχπσζε ησλ πηεηηθψλ δνθηκψλ κε
αεξφζηαηα ζηελ ηέρλε ηεο επνρήο θαη ηελ θαιιηηερληθή πξσηνηππία ηνπ Goya ζηε δεκηνπξγία
πνξηξέησλ ζεκαληηθψλ πξνζσπηθνηήησλ ηεο επνρήο. ηε ζπλέρεηα, κε αθνξκή ηε ζεηξά Τα Γεηλά ηνπ
πνιέκνπ ηνπ Goya νη καζεηέο, κέζα απφ ιεθηηθά παηρλίδηα θαη κηα εηθαζηηθή δεκηνπξγία ζα έρνπλ ηελ
επθαηξία λα πξνβιεκαηηζηνχλ πάλσ ζηε ζρέζε ηνπ Goya κε ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο
ηνπ (εηζβνιή ησλ λαπνιεφληεησλ ζηξαηεπκάησλ ζηελ Ηζπαλία ην 1808), λα γλσξίζνπλ ηελ πξνζσπηθή
ηνπ νπηηθή γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπ πνιέκνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε
ζην ξφιν ηεο γπλαίθαο θαη ζην ζέκα ηεο πείλαο, λα αλαγλσξίζνπλ ηε ζεαηξηθή έληαζε θαη ηελ
θηλεκαηνγξαθηθή θίλεζε ζηα έξγα ηνπ θαη λα αλαδείμνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο καηηά απέλαληη ζηε βία
θαη ηνλ πφιεκν.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Αγ. Γεκεηξίνπ 159Α, 54636, Θεζζαινλίθε/Σειέθσλν: 2310 247111 / θαμ: 2310 991610
Γσξεάλ
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Μαθεδνληθό Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «»
Θεκαηνινγία: Σέρλε
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.mmca.org.gr/mmst/el/index.htm
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.mmca.org.gr/mmst/el/education.htm?m=1
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΥΡΟΝΖ ΣΔΥΝΖ θαη ην
ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΤΓΥΡΟΝΖ ΣΔΥΝΖ απνηεινχλ έλα εηδηθφ δείγκα πξσηνβνπιίαο
πνιηηψλ, κνλαδηθφ ζηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ εηθαζηηθνχ ρψξνπ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζρεδηάζηεθαλ
κε βάζε ηα έξγα ηφζν ηεο κφληκεο ζπιινγήο φζν θαη ησλ πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ. Κάζε εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα δηαξθεί 1,5 ψξα θαη ζε θάζε νκάδα ζπκκεηέρνπλ 15 – 28 παηδηά.
Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηνρεχνπλ:
Να ςπραγσγήζνπλ θαη λα νδεγήζνπλ ζηελ νηθεηνπνίεζε κε ην ρψξν ηνπ κνπζείνπ θαη ηα
εθζέκαηά ηνπ
Να ελεξγνπνηήζνπλ ηηο αηζζήζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαηά ηελ επαθή ησλ παηδηψλ κε ηα
έξγα ηέρλεο
Να νδεγήζνπλ ζηελ «ππνθεηκεληθή» αλάγλσζε ησλ έξγσλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, αλάινγα
κε ηελ ειηθία θαη ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ παηδηψλ
Να εληζρχζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα
αληινχλ πιεξνθνξίεο απφ ηα έξγα ηέρλεο
Να πξνθαιέζνπλ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ γχξσ απφ ηα έξγα
Να πεηξακαηηζηνχλ κε δηάθνξα πιηθά θαη ηερληθέο
Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα βαζίδνληαη:
ζηελ παξαηήξεζε ησλ έξγσλ απφ ηα παηδηά
ζηελ αλαθάιπςε ησλ θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο κέζα απφ εξσηήζεηο θαη ζπδήηεζε
ζηελ εζηίαζε ζε ζεκεία πνπ νμχλνπλ ηε θαληαζία θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ παηδηψλ
ζηε δεκηνπξγηθή αληηκεηψπηζε ησλ έξγσλ κέζα απφ πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Δγλαηίαο 154 (εληφο ΓΔΘ-HELEXPO), 54636, Θεζζαινλίθε /
Σειέθσλν: 2310 240002, 2310 240403 / θαμ: 2310 281567
Γσξεάλ
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Μαθεδνληθό Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Φηιίεο κε ηε ύγρξνλε Σέρλε»
Θεκαηνινγία: Σέρλε
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γπκλάζην θαη Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.mmca.org.gr/mmst/el/index.htm
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.mmca.org.gr/mmst/el/education.htm?m=1
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΥΡΟΝΖ ΣΔΥΝΖ θαη ην
ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΤΓΥΡΟΝΖ ΣΔΥΝΖ απνηεινχλ έλα εηδηθφ δείγκα πξσηνβνπιίαο
πνιηηψλ, κνλαδηθφ ζηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ εηθαζηηθνχ ρψξνπ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Μέζα απφ κηα πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ θαη κε
ηε ρξήζε δηαθφξσλ ηερληθψλ θαη πιηθψλ, νη έθεβνη παξνηξχλνληαη λα πξνζεγγίζνπλ ηα εθζέκαηα, λα
ηα θαηαλνήζνπλ θαη λα εκπλεπζηνχλ απφ απηά νκαδηθέο θαη αηνκηθέο δεκηνπξγίεο. Σν κνπζείν
κεηαηξέπεηαη έηζη ζε ρψξν δηαιφγνπ, δξάζεο θαη έκπλεπζεο ελψ δελ ιείπνπλ νη βησκαηηθέο δξάζεηο.
ην ηέινο θάζε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο νδεγνχληαη
ζην θαηάιιεια εμνπιηζκέλν εξγαζηήξην φπνπ θαηαζθεπάδνπλ έλα δηθφ ηνπο «έξγν ηέρλεο».
Παξάιιεια νη καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο παξνηξχλνληαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο δηθέο
ηνπο εθζέζεηο ζην Δηθνληθφ Μνπζείν θαη λα ηηο ζηείινπλ ειεθηξνληθά ζην ΜΜΣ.
Οη εθπαηδεπηηθνί ππνδέρνληαλ ην πξνζσπηθφ ηνπ ΜΜΣ ζην ζρνιείν φπνπ θαη παξνπζίαδαλ έλα
πξφγξακκα κε βαζηθφ ζηφρν ηε ζπκθηιίσζε ησλ καζεηψλ κε ηε ζχγρξνλε ηέρλε
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Δγλαηίαο 154 (εληφο ΓΔΘ-HELEXPO), 54636, Θεζζαινλίθε /
Σειέθσλν: 2310 240002, 2310 240403 / θαμ: 2310 281567
Γσξεάλ
ηέιια Αλαζηαζάθε, αξραηνιφγνο- ηζηνξηθφο ηεο ηέρλεο & Υξηζηίλα Μαβίλε, αξραηνιφγνοκνπζεηνιφγνο ζηα ηει. 2310 281212, 2310 240-002
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Λανγξαθηθό θαη Δζλνινγηθό Μνπζείν Μαθεδνλίαο - Θξάθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Ζ Ρνδνύια Φηεξσηή θαη ...νη λεξνκεραλέο»
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, ιανγξαθία, ελέξγεηα
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν θαη Α΄, Β΄, Γ΄ Γεκνηηθφ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.lemmth.gr/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.lemmth.gr/c/portal_public/layout?p_l_id=1.7
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Λ.Δ.Μ.Μ.-Θ. εξεπλά θαη κειεηά ηνλ παξαδνζηαθφ πνιηηηζκφ ησλ
ηειεπηαίσλ αηψλσλ θαη ρξφλσλ ζην βνξεηνειιαδηθφ ρψξν. πιιέγεη, ζπληεξεί, δηαθπιάζζεη θαη
θαηαγξάθεη ηα πιηθά ηεθκήξηα ηνπ πνιηηηζκνχ απηνχ, ηα νπνία εθζέηεη ζην θνηλφ γηα κειέηε, παηδεία
θαη ςπραγσγία. Σν Μνπζείν, κέζα απφ ηε γλψζε ηεο θνηλσλίαο ηνπ ρζεο, επηδηψθεη ηελ θαηαλφεζε
ηνπ ζήκεξα. Ο ξφινο ηνπ είλαη θαηεμνρήλ θνηλσληθφο. Μέζα απφ ηελ πνιχπιεπξε δξάζε ηνπ
(εθζέζεηο, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, εθδφζεηο, εθδειψζεηο) επηθνηλσλεί κε ηνλ θφζκν, ζπκκεηέρεη
ζηα πνιηηηζηηθά δξψκελα θαη παξεκβαίλεη ζηελ θνηλσλία.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σα παηδηά ζπλαηζζάλνληαη ηε δχλακε ηεο
θίλεζεο ηεο θηεξσηήο, ηεο θηεξσηήο, πνπ γηα απηά «γίλεηαη» ε Φηεξσηή Ρνδνχια, πνπ κηιά, θηλείηαη
θαη θηλεί, ζηξνβηιίδεηαη κε ηα θηεξά ηεο, παίδεη παηρλίδηα -άιινηε θεξδίδεη θη άιινηε ράλεη- θάλεη
θαηαζθεπέο θαη ζπλζέηεη ηζηνξίεο γηα κπισλάδεο, θαληάδεηαη… Δπηπιένλ, ηα παηδηά απνθηνχλ κέζα
απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (δσγξαθηθή, ζπλαξκνιφγεζε ησλ θηεξψλ κηαο θηεξσηήο,
«ληχζηκν» παηδηνχ κε …ηα πνιχρξσκα θηεξά ηεο, παηρλίδηα κε λεξνπαηρλίδηα) θαη κηα αθφκε
πνιχηηκε εκπεηξία: καζαίλνπλ λα ζέηνπλ ζε θίλεζε ηηο δηθέο ηνπο «θηεξσηέο» κε ην κπαιφ θαη ηελ
θαξδηά.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Βαζ. ιγαο 68, 54642, Θεζζαινλίθε /
Σειέθσλν: 2310 830591, 2310 889840 / θαμ: 2310 844848, 2310886095
Γσξεάλ
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Λανγξαθηθό θαη Δζλνινγηθό Μνπζείν Μαθεδνλίαο – Θξάθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Μ΄ αζηέξηα ζηνλ πνδόγπξν/ Απ΄ ηελ άθξε ηεο
θισζηήο σο ηελ άθξε ηεο γεο»
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, ιανγξαθία (ελδπκαζία)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν θαη Α΄, Β΄, Γ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.lemmth.gr/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.lemmth.gr/c/portal_public/layout?p_l_id=1.7
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Λ.Δ.Μ.Μ.-Θ. εξεπλά θαη κειεηά ηνλ παξαδνζηαθφ πνιηηηζκφ ησλ
ηειεπηαίσλ αηψλσλ θαη ρξφλσλ ζην βνξεηνειιαδηθφ ρψξν. πιιέγεη, ζπληεξεί, δηαθπιάζζεη θαη
θαηαγξάθεη ηα πιηθά ηεθκήξηα ηνπ πνιηηηζκνχ απηνχ, ηα νπνία εθζέηεη ζην θνηλφ γηα κειέηε, παηδεία
θαη ςπραγσγία. Σν Μνπζείν, κέζα απφ ηε γλψζε ηεο θνηλσλίαο ηνπ ρζεο, επηδηψθεη ηελ θαηαλφεζε
ηνπ ζήκεξα. Ο ξφινο ηνπ είλαη θαηεμνρήλ θνηλσληθφο. Μέζα απφ ηελ πνιχπιεπξε δξάζε ηνπ
(εθζέζεηο, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, εθδφζεηο, εθδειψζεηο) επηθνηλσλεί κε ηνλ θφζκν, ζπκκεηέρεη
ζηα πνιηηηζηηθά δξψκελα θαη παξεκβαίλεη ζηελ θνηλσλία.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Αλέκε λα γπξίζεη παξακχζη λ΄ αξρηλήζεη θαη ε
θισζηή ηεο ζα γίλεη ρξσκαηηζηφ θνπζηάλη, ζα γίλεη ιεπθφ πνπθακηζάθη γηα έλα θησρφ θαιφ παηδί, ζα
γίλεη θνξεζηά κ΄ αζηέξηα ζηνλ πνδφγπξν, θεληίδηα ζηα θαξδνκάληθα, ινπινχδηα ζην δσλάξη, ζα γίλεη
παξακχζη πνπ ζα ηαμηδεχεη απφ ην ζηφκα ζην απηί θη απ΄ η΄ απηί ζην ζηφκα... Με αθνξκή ηελ κφληκε
έθζεζε ηνπ Λανγξαθηθνχ θαη Δζλνινγηθνχ Μνπζείνπ Μαθεδνλίαο Θξάθεο «Μαθεδνλία, Θξάθε:
Παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο, 1860 - 1960», ζηελ νπνία γίλεηαη αξρηθά κία μελάγεζε, επηιέγνπκε ηα
παξακχζηα θαη ηαμηδεχνπκε κέζα απφ ηηο θνξεζηέο ζε ηφπνπο καθξηλνχο θη αιιηψηηθνπο. Ζ επηινγή
ησλ παξακπζηψλ γίλεηαη κε βάζε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Βαζ. ιγαο 68, 54642, Θεζζαινλίθε /
Σειέθσλν: 2310 830591, 2310 889840 / θαμ: 2310 844848, 2310886095
Γσξεάλ
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Λανγξαθηθό θαη Δζλνινγηθό Μνπζείν Μαθεδνλίαο - Θξάθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο:
«Άιεζε κύιε κ΄ άιεζε/ Μπινγπξίζκαηα Παξακπζηάζκαηα»
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, ιανγξαθία , θπζηθέο επηζηήκεο (λεξφ, ελέξγεηα)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.lemmth.gr/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.lemmth.gr/c/portal_public/layout?p_l_id=1.7
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Λ.Δ.Μ.Μ.-Θ. εξεπλά θαη κειεηά ηνλ παξαδνζηαθφ πνιηηηζκφ ησλ
ηειεπηαίσλ αηψλσλ θαη ρξφλσλ ζην βνξεηνειιαδηθφ ρψξν. πιιέγεη, ζπληεξεί, δηαθπιάζζεη θαη
θαηαγξάθεη ηα πιηθά ηεθκήξηα ηνπ πνιηηηζκνχ απηνχ, ηα νπνία εθζέηεη ζην θνηλφ γηα κειέηε, παηδεία
θαη ςπραγσγία. Σν Μνπζείν, κέζα απφ ηε γλψζε ηεο θνηλσλίαο ηνπ ρζεο, επηδηψθεη ηελ θαηαλφεζε
ηνπ ζήκεξα. Ο ξφινο ηνπ είλαη θαηεμνρήλ θνηλσληθφο. Μέζα απφ ηελ πνιχπιεπξε δξάζε ηνπ
(εθζέζεηο, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, εθδφζεηο, εθδειψζεηο) επηθνηλσλεί κε ηνλ θφζκν, ζπκκεηέρεη
ζηα πνιηηηζηηθά δξψκελα θαη παξεκβαίλεη ζηελ θνηλσλία.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Μεηά ηελ μελάγεζε ζηελ έθζεζε ηνπ
Μνπζείνπ «ηνπο Μχινπο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο: Νεξφκπινη, Νεξνπξίνλα, Νεξνηξηβέο θαη
Μαληάληα ζηελ Παξαδνζηαθή Κνηλσλία» αθνινπζεί αθήγεζε ιατθψλ παξακπζηψλ απφ ηελ Αλζή
Θάλνπ, κε ζπλνδεία δσληαλήο κνπζηθήο κε νχηη, θηζάξα, λέη θαη κηθξά θξνπζηά νξγαλάθηα απφ ηνλ
Παλαγηψηε Κνχιειε. Τιηθφ πινχζην ζε παξακχζηα κε κχινπο-λεξφκπινπο θαη κπισλάδεο. Ζ
θαζεκεξηλφηεηα ησλ παιηψλ αλζξψπσλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην κχιν, αθνχ γηα λα θηηάμνπλ ςσκί
έπξεπε πξψηα λα αιέζνπλ θαη γηα λα ςήζνπλ έπξεπε λα θφςνπλ μχια. Έλα ηαμίδη ζην ρξφλν κέζα απφ
ηα παξακχζηα. χλδεζε ηνπ ρζεο κε ην ζήκεξα κε γέθπξα ηε θαληαζία. Μηα θαληαζία πνπ θαιπάδεη
θαη καο κηιάεη κε ιφγηα ζηξνγγπιά: αιψλη, κχινο, ηαςί, θαξβέιη, θηεξσηή...γπξλάεη ε θηεξσηή θαη
θέξλεη ζθφξπηα ιφγηα απφ καθξηά. Αθνπγθξαζηείηε... ηα ιφγηα γίλνληαη παξακχζηα, ηζηνξίεο, κχζνη
θαη παξαδφζεηο γηα μπινθφπνπο θαη κπισλάδεο, γηα ρεηξφκπινπο θαη λεξφκπινπο, γηα ηα παγαλά ηνπο
θαιηθάληδαξνπο πνπ ζη΄ αιεχξη θπιηνχληαη θη χζηεξα ...ζνπη! Αθνχζηε... ην παξακχζη αξρίδεη. Ζ
επηινγή ησλ παξακπζηψλ γίλεηαη κε βάζε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ. Ζ παξάζηαζε γηα ηα κηθξά παηδηά
κε ηίηιν «Άιεζε, κύιε κ΄, άιεζε» πεξηιακβάλεη θιηκαθσηά παξακχζηα, ηζηνξίεο κε δψα θαη κχζνπο
ελψ ηα κεγαιχηεξα παηδηά κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ κεγάια καγηθά παξακχζηα, δηδαθηηθέο θαη
επηξάπειεο ηζηνξίεο θαη λα αθνχζνπλ ηα «Μπινγπξίζκαηα Παξακπζηάζκαηα».
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Βαζ. ιγαο 68, 54642, Θεζζαινλίθε /
Σειέθσλν: 2310 830591, 2310 889840 / θαμ: 2310 844848, 2310886095
Γσξεάλ
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Λανγξαθηθό θαη Δζλνινγηθό Μνπζείν Μαθεδνλίαο - Θξάθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο:
«Μύινο είλαη θαη κηιάεη, θνξεζηά θαη ηξαγνπδάεη /
Ση έρεη θηεξά θαη δελ πεηάεη, πνην ην ξνύρν πνπ θαλείο καο δε θνξάεη;»
Θεκαηνινγία: Λανγξαθία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.lemmth.gr/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.lemmth.gr/c/portal_public/layout?p_l_id=1.7
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Λ.Δ.Μ.Μ.-Θ. εξεπλά θαη κειεηά ηνλ παξαδνζηαθφ πνιηηηζκφ ησλ
ηειεπηαίσλ αηψλσλ θαη ρξφλσλ ζην βνξεηνειιαδηθφ ρψξν. πιιέγεη, ζπληεξεί, δηαθπιάζζεη θαη
θαηαγξάθεη ηα πιηθά ηεθκήξηα ηνπ πνιηηηζκνχ απηνχ, ηα νπνία εθζέηεη ζην θνηλφ γηα κειέηε, παηδεία
θαη ςπραγσγία. Σν Μνπζείν, κέζα απφ ηε γλψζε ηεο θνηλσλίαο ηνπ ρζεο, επηδηψθεη ηελ θαηαλφεζε
ηνπ ζήκεξα. Ο ξφινο ηνπ είλαη θαηεμνρήλ θνηλσληθφο. Μέζα απφ ηελ πνιχπιεπξε δξάζε ηνπ
(εθζέζεηο, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, εθδφζεηο, εθδειψζεηο) επηθνηλσλεί κε ηνλ θφζκν, ζπκκεηέρεη
ζηα πνιηηηζηηθά δξψκελα θαη παξεκβαίλεη ζηελ θνηλσλία.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Θεαηξηθά δξψκελα κε ήξσεο ηνλ Ρνχιε ηνλ
Καιηθαληδαξνχιε θαη ηε ζεία Αγγέια. Ο Ρνχιεο μεκέλεη θαηά ιάζνο ζηε γε, ζην Νεξφκπιν ηνπ θπξΚψζηα… Αλαγθάδεηαη, ινηπφλ, λα παξαηεξήζεη ηνπο αλζξψπνπο θαη ηηο πδξνθίλεηεο κεραλέο ηνπο.
Οη κεραλέο ηνχ απνθαιχπηνπλ νη ίδηεο ηα κπζηηθά ηνπο. Ζ ζεία Αγγέια, ην πξφζσπν πνπ ζπλδπάδεη
ηελ Παξάδνζε κε ην ήκεξα, ππνδέρεηαη ηα παηδηά, θάλεη πιάθεο, ζπκάηαη ηα παιηά θαη κε αθνξκή
έλα ξνχρν, έλα ζηνιίδη, έλαλ ηφπν δηεγείηαη ηζηνξίεο. Μέζα απφ ηε δπλακηθή ηεο ηέρλεο θαη ηελ
ςπραγσγία, ηα παηδηά μελαγνχληαη ζηηο εθζέζεηο ηνπ Μνπζείνπ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο
πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ςπρνθηλεηηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ. Φξάζεηο-θιεηδηά, πνηήκαηαηξαγνχδηα ζπλδπαζκέλα κε θηλήζεηο θαη εξσηήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ εκπινπηίδνπλ ηε
δξαζηεξηφηεηα.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Βαζ. ιγαο 68, 54642, Θεζζαινλίθε /
Σειέθσλν: 2310 830591, 2310 889840 / θαμ: 2310 844848, 2310886095
Γσξεάλ
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Λανγξαθηθό θαη Δζλνινγηθό Μνπζείν Μαθεδνλίαο - Θξάθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο:
«Με θεγγάξηα αλζνύο πνπιηά ζα ζηνιίζσ ηελ πνδηά»
Θεκαηνινγία: Λανγξαθία (ελδπκαζία)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Α΄, Β΄, Γ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.lemmth.gr/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.lemmth.gr/c/portal_public/layout?p_l_id=1.7
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Λ.Δ.Μ.Μ.-Θ. εξεπλά θαη κειεηά ηνλ παξαδνζηαθφ πνιηηηζκφ ησλ
ηειεπηαίσλ αηψλσλ θαη ρξφλσλ ζην βνξεηνειιαδηθφ ρψξν. πιιέγεη, ζπληεξεί, δηαθπιάζζεη θαη
θαηαγξάθεη ηα πιηθά ηεθκήξηα ηνπ πνιηηηζκνχ απηνχ, ηα νπνία εθζέηεη ζην θνηλφ γηα κειέηε, παηδεία
θαη ςπραγσγία. Σν Μνπζείν, κέζα απφ ηε γλψζε ηεο θνηλσλίαο ηνπ ρζεο, επηδηψθεη ηελ θαηαλφεζε
ηνπ ζήκεξα. Ο ξφινο ηνπ είλαη θαηεμνρήλ θνηλσληθφο. Μέζα απφ ηελ πνιχπιεπξε δξάζε ηνπ
(εθζέζεηο, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, εθδφζεηο, εθδειψζεηο) επηθνηλσλεί κε ηνλ θφζκν, ζπκκεηέρεη
ζηα πνιηηηζηηθά δξψκελα θαη παξεκβαίλεη ζηελ θνηλσλία.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Μεηά απφ ζχληνκε μελάγεζε ζηελ έθζεζε, ηα
παηδηά ληχλνληαη κε ηξεηο ραξαθηεξηζηηθέο παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο.
ηε ζπλέρεηα, κέζα απφ ην καγηθφ θφζκν ηνπ παξακπζηνχ ηα παηδηά γλσξίδνπλ ηηο «κεηακνξθψζεηο»
ηνπ καιιηνχ απφ αθαηέξγαζηε κάδα ζε θισζηή θαη θαηφπηλ ζε πθαληφ. Με ζπλαγσληζκφ ζηελ
επίιπζε αηληγκάησλ ζρεηηθά κε ην έλδπκα, ηα εξγαιεία θαη ηηο πξψηεο χιεο ηεο πθαληηθήο, κε
δσγξαθηθή κηαο πνδηάο, κε ηξαγνχδη θαη ρνξφ -κε ηε ζπλνδεία θξνπζηψλ- παξαδνζηαθψλ ηξαγνπδηψλ
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελδπκαζία θαη εηδηθφηεξα ζηε γπλαηθεία πνδηά, ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε
ην έλδπκα απηφ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη κέζσ απηνχ κε ηελ παξαδνζηαθή ελδπκαζία

Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Βαζ. ιγαο 68, 54642, Θεζζαινλίθε /
Σειέθσλν: 2310 830591, 2310 889840 / θαμ: 2310 844848, 2310886095
Γσξεάλ
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Λανγξαθηθό θαη Δζλνινγηθό Μνπζείν Μαθεδνλίαο – Θξάθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «O Μύιηνο ζην δξόκν γηα ηνπο κύινπο»
Θεκαηνινγία: Λανγξαθία, ηερλνινγία (πδξνθίλεζε)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄, Δ΄, η΄ Γεκνηηθνχ θαη Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.lemmth.gr/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.lemmth.gr/c/portal_public/layout?p_l_id=1.7
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Λ.Δ.Μ.Μ.-Θ. εξεπλά θαη κειεηά ηνλ παξαδνζηαθφ πνιηηηζκφ ησλ
ηειεπηαίσλ αηψλσλ θαη ρξφλσλ ζην βνξεηνειιαδηθφ ρψξν. πιιέγεη, ζπληεξεί, δηαθπιάζζεη θαη
θαηαγξάθεη ηα πιηθά ηεθκήξηα ηνπ πνιηηηζκνχ απηνχ, ηα νπνία εθζέηεη ζην θνηλφ γηα κειέηε, παηδεία
θαη ςπραγσγία. Σν Μνπζείν, κέζα απφ ηε γλψζε ηεο θνηλσλίαο ηνπ ρζεο, επηδηψθεη ηελ θαηαλφεζε
ηνπ ζήκεξα. Ο ξφινο ηνπ είλαη θαηεμνρήλ θνηλσληθφο. Μέζα απφ ηελ πνιχπιεπξε δξάζε ηνπ
(εθζέζεηο, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, εθδφζεηο, εθδειψζεηο) επηθνηλσλεί κε ηνλ θφζκν, ζπκκεηέρεη
ζηα πνιηηηζηηθά δξψκελα θαη παξεκβαίλεη ζηελ θνηλσλία.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σα παηδηά κε παξέα ην Μχιην γλσξίδνπλ ηελ
ηερλνινγία ηεο πδξνθίλεζεο ζηελ παξαδνζηαθή θνηλσλία θαη ηα πξνβηνκεραληθά εξγαζηήξηα ηνπ
λεξφκπινπ, ηνπ λεξνπξίνλνπ, ηεο λεξνηξηβήο θαη ηνπ καληαληνχ, εξγαζηεξίσλ πνπ θαηεξγάδνληαλ ηα
πξντφληα πξψηεο αλάγθεο, ην ζηηάξη γηα ηελ παξαζθεπή ςσκηνχ, ην μχιν γηα ηελ θαηαζθεπή ζπηηηνχ
θαη ηα κάιιηλα πθαληά γηα ην ξάςηκν δεζηψλ θαη γεξψλ ελδπκάησλ. Με ηε γνεηεία ηεο ςεθηαθήο
ηερλνινγίαο, κε θηλνχκελεο ηξηζδηάζηαηεο εηθφλεο, βίληεν, κνπζηθή, ιφγν, θείκελα θαη θσηνγξαθίεο,
κέζα απφ ζελάξηα θαη παηρλίδηα, αλαδεηθλχνληαη νη παξαδνζηαθέο μχιηλεο κεραλέο. Δπηπιένλ, ν
Μχιηνο ελζαξξχλεη ην ρξήζηε ζηελ αλαδήηεζε ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε ηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή,
νηθνινγηθή δηάζηαζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ κεραλψλ απηψλ απφ ηηο πξψηεο επηλνήζεηο ηνπο έσο
ζήκεξα.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Βαζ. ιγαο 68, 54642, Θεζζαινλίθε /
Σειέθσλν: 2310 830591, 2310 889840 / θαμ: 2310 844848, 2310886095
Γσξεάλ
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Λανγξαθηθό θαη Δζλνινγηθό Μνπζείν Μαθεδνλίαο – Θξάθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Κόβσ, ζπλαξκνινγώ, πνπθακίζα λα θνξώ»
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, ιανγξαθία (ελδπκαζία)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄, Δ΄, Σ΄ Γεκνηηθνχ θαη Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.lemmth.gr/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.lemmth.gr/c/portal_public/layout?p_l_id=1.7
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Λ.Δ.Μ.Μ.-Θ. εξεπλά θαη κειεηά ηνλ παξαδνζηαθφ πνιηηηζκφ ησλ
ηειεπηαίσλ αηψλσλ θαη ρξφλσλ ζην βνξεηνειιαδηθφ ρψξν. πιιέγεη, ζπληεξεί, δηαθπιάζζεη θαη
θαηαγξάθεη ηα πιηθά ηεθκήξηα ηνπ πνιηηηζκνχ απηνχ, ηα νπνία εθζέηεη ζην θνηλφ γηα κειέηε, παηδεία
θαη ςπραγσγία. Σν Μνπζείν, κέζα απφ ηε γλψζε ηεο θνηλσλίαο ηνπ ρζεο, επηδηψθεη ηελ θαηαλφεζε
ηνπ ζήκεξα. Ο ξφινο ηνπ είλαη θαηεμνρήλ θνηλσληθφο. Μέζα απφ ηελ πνιχπιεπξε δξάζε ηνπ
(εθζέζεηο, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, εθδφζεηο, εθδειψζεηο) επηθνηλσλεί κε ηνλ θφζκν, ζπκκεηέρεη
ζηα πνιηηηζηηθά δξψκελα θαη παξεκβαίλεη ζηελ θνηλσλία.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Μεηά απφ κηα ζχληνκε μελάγεζε ζηελ έθζεζε,
ηα παηδηά ληχλνληαη κε ηξεηο ραξαθηεξηζηηθέο παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο
Θξάθεο. Με ζπλαγσληζκφ ζηελ επίιπζε αηληγκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ην έλδπκα, ηα
εξγαιεία θαη ηηο πξψηεο χιεο ηεο πθαληηθήο, κε θνπή θαη ζπλαξκνιφγεζε ελφο αλδξηθνχ θαη ελφο
γπλαηθείνπ παξαδνζηαθνχ ράξηηλνπ πνπθάκηζνπ θαη δσγξαθηθή δηαθφζκεζή ηνπ, κε χθαλζε ζε
κηθξνχο αξγαιεηνχο θαη, ηέινο, κε ηξαγνχδη θαη ρνξφ -κε ηε ζπλνδεία θξνπζηψλ- παξαδνζηαθψλ
ηξαγνπδηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελδπκαζία, ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε ην πνπθάκηζν θαη ηηο
ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη κέζσ απηνχ κε ηελ παξαδνζηαθή ελδπκαζία.

Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Βαζ. ιγαο 68, 54642, Θεζζαινλίθε /
Σειέθσλν: 2310 830591, 2310 889840 / θαμ: 2310 844848, 2310886095
Γσξεάλ
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Λανγξαθηθό θαη Δζλνινγηθό Μνπζείν Μαθεδνλίαο - Θξάθεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Έλαο πνηακόο, έλαο ηξνρόο… κηα ηζηνξία»
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, ιανγξαθία (ελδπκαζία, εκπφξην), ηερλνινγία (πδξνθίλεζε)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ θαη Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.lemmth.gr/
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.lemmth.gr/c/portal_public/layout?p_l_id=1.7
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Λ.Δ.Μ.Μ.-Θ. εξεπλά θαη κειεηά ηνλ παξαδνζηαθφ πνιηηηζκφ ησλ
ηειεπηαίσλ αηψλσλ θαη ρξφλσλ ζην βνξεηνειιαδηθφ ρψξν. πιιέγεη, ζπληεξεί, δηαθπιάζζεη θαη
θαηαγξάθεη ηα πιηθά ηεθκήξηα ηνπ πνιηηηζκνχ απηνχ, ηα νπνία εθζέηεη ζην θνηλφ γηα κειέηε, παηδεία
θαη ςπραγσγία. Σν Μνπζείν, κέζα απφ ηε γλψζε ηεο θνηλσλίαο ηνπ ρζεο, επηδηψθεη ηελ θαηαλφεζε
ηνπ ζήκεξα. Ο ξφινο ηνπ είλαη θαηεμνρήλ θνηλσληθφο. Μέζα απφ ηελ πνιχπιεπξε δξάζε ηνπ
(εθζέζεηο, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, εθδφζεηο, εθδειψζεηο) επηθνηλσλεί κε ηνλ θφζκν, ζπκκεηέρεη
ζηα πνιηηηζηηθά δξψκελα θαη παξεκβαίλεη ζηελ θνηλσλία.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Μέζα απφ έλα δηαδξαζηηθφ παηρλίδη ξφισλ νη
καζεηέο θαινχληαη λα ιάβνπλ κέξνο ζε κία πεξηπέηεηα πνπ δηαδξακαηίδεηαη ιίγν κεηά ην 1774 θαη ηελ
ζπλζήθε ηνπ Κηνπηζνχθ Κατλαξηδή, νπφηε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ εηζάγεηαη λέα ηερλνινγία
απφ ην εμσηεξηθφ. Οη παίθηεο ζα βξεζνχλ ζηε ζέζε θαληαζηηθψλ εκπφξσλ ηεο επνρήο θαη ζα θιεζνχλ
λα απνθσδηθνπνηήζνπλ ηα κπζηηθά ησλ πδξνθίλεησλ κεραλψλ πνπ βιέπνπλ ζηα ηαμίδηα ηνπο ζηελ
Δπξψπε. Με βάζε ηε γλψζε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ λεξφκπινπ πνπ ήδε είλαη γλσζηφο απφ ηνλ 1ν αη.
π.Υ., ζα θιεζνχλ λα αλαζπλζέζνπλ θαη λα θαηαζηήζνπλ ιεηηνπξγηθέο ηηο πδξνθίλεηεο κεραλέο θαη
ηειηθά λα κεηαδψζνπλ απηή ηε γλψζε ζηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπο ζηνλ Βφξεην Διιαδηθφ ρψξν. Σέινο
ηα παηδηά ζα ζπλνκηιήζνπλ κε θαληαζηηθνχο ήξσεο απφ δηάθνξα κέξε ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο
Θξάθεο κέζσ ησλ ηνπηθψλ ελδπκαζηψλ. Με ην παηρλίδη απηφ νη καζεηέο κέζα απφ κία νδχζζεηα,
απνθνκίδνπλ φρη κφλν ηελ ηερληθή γλψζε, αιιά θαη γλψζε αλζξσπνγεσγξαθίαο, εζίκσλ θαη ζπλζεθψλ
πνπ δηακφξθσζαλ έλαλ νιφθιεξν πνιηηηζκφ. Πξνζπαζψληαο λα θέξνπλ ζε πέξαο ην δεηνχκελν ηεο
ηζηνξίαο ζηελ νπνία κεηέρνπλ, αλαπηχζζνπλ θξηηηθή ζθέςε θαη βξίζθνπλ ιχζεηο ψζηε λα μεπεξάζνπλ
ηα εκπφδηα πνπ εκθαλίδνληαη ζην δξφκν ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εηθνληθήο απηήο ΄πεξηπέηεηαο΄.

Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Βαζ. ιγαο 68, 54642, Θεζζαινλίθε /
Σειέθσλν: 2310 830591, 2310 889840 / θαμ: 2310 844848, 2310886095
Γσξεάλ
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Δζλνινγηθό Μνπζείν Θξάθεο «Αγγέιαο Γηαλλαθίδνπ»
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Αξσκαηηθά θπηά»
Θεκαηνινγία: Πεξηβάιινλ
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄, Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.emthrace.org/
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο ηδξχζεθε γηα λα δηαηεξήζεη ηελ
ηζηνξηθή κλήκε ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Θξάθεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο κειεηνχλ
κέζα απφ ηηο ζπιινγέο ηνπ κνπζείνπ ηε ρξήζε ησλ θπηψλ σο θαξκαθεπηηθφ πξντφλ φζν θαη σο κνηίβα
γηα ηε δηαθφζκεζε ξνχρσλ θαη ην βάςηκν ησλ πθαζκάησλ. ηε ζπλέρεηα θηηάρλνπλ αξσκαηηθφ ιάδη
απφ βφηαλα
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: ην αξρεηαθφ πιηθφ ηνπ κνπζείνπ είλαη ςεθηνπνηεκέλν θαη έηνηκν γηα ρξήζε
απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο, 14εο Μαΐνπ 63, 68 100, Αιεμαλδξνχπνιε
Σειέθσλν/ θαμ: 2551 036 663
Κφζηνο 3-5€
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Δζλνινγηθό Μνπζείν Θξάθεο «Αγγέιαο Γηαλλαθίδνπ»
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «O Έβξνο, θιέβα δσήο γηα 3 ιανύο»
Θεκαηνινγία: Πεξηβάιινλ
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.emthrace.org/
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο ηδξχζεθε γηα λα δηαηεξήζεη ηελ
ηζηνξηθή κλήκε ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Θξάθεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Ο Έβξνο, έλα δσληαλφ θνκκάηη ηεο
θχζεο, γίλεηαη νδεγφο ζε κηα επράξηζηε πεξηπιάλεζε ζηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ 3 ιαψλ. Οη
καζεηέο γλσξίδνπλ ηνλ πνιπδηάζηαην ξφιν ηνπ πνηακνχ Έβξνπ θαη ηε ζρέζε αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε
ηνπο 3 ιανχο πνπ ηνλ ζπλδέεη.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: ην αξρεηαθφ πιηθφ ηνπ κνπζείνπ είλαη ςεθηνπνηεκέλν θαη έηνηκν γηα ρξήζε
απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο, 14εο Μαΐνπ 63, 68 100, Αιεμαλδξνχπνιε
Σειέθσλν/ θαμ: 2551 036 663
Κφζηνο 3-5€

Δζλνινγηθό Μνπζείν Θξάθεο «Αγγέιαο Γηαλλαθίδνπ»
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Αξσκαηηθά Φπηά»
Θεκαηνινγία: Πεξηβάιινλ
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.emthrace.org/
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο ηδξχζεθε γηα λα δηαηεξήζεη ηελ
ηζηνξηθή κλήκε ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Θξάθεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο κειεηνχλ
κέζα απφ ηηο ζπιινγέο ηνπ κνπζείνπ ηε ρξήζε ησλ θπηψλ ηφζν σο θαξκαθεπηηθφ πξντφλ φζν θαη σο
κνηίβα γηα ηε δηαθφζκεζε ξνχρσλ θαη ην βάςηκν ησλ πθαζκάησλ. ηε ζπλέρεηα θηηάρλνπλ αξσκαηηθφ
ιάδη απφ βφηαλα.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: ην αξρεηαθφ πιηθφ ηνπ κνπζείνπ είλαη ςεθηνπνηεκέλν θαη έηνηκν γηα ρξήζε
απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο, 14εο Μαΐνπ 63, 68 100, Αιεμαλδξνχπνιε
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Σειέθσλν/ θαμ: 2551 036 663
Κφζηνο 3-5€
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Δζλνινγηθό Μνπζείν Θξάθεο «Αγγέιαο Γηαλλαθίδνπ»
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Γιπθνκαγεηξέκαηα»
Θεκαηνινγία: Γηαηξνθή
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Α΄, Β΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.emthrace.org/
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο ηδξχζεθε γηα λα δηαηεξήζεη ηελ
ηζηνξηθή κλήκε ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Θξάθεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σα παηδηά κέζα απφ παηρλίδηα ζπγθξίλνπλ ηα
παξαδνζηαθά ζθεχε καγεηξηθήο κε ηα ζχγρξνλα, γλσξίδνπλ ηε δηαηξνθηθή αμία ηεο κεζνγεηαθήο
δηαηξνθήο, θαη καγεηξεχνπλ κηα παξαδνζηαθή ζπληαγή (κεξέληα).
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: ην αξρεηαθφ πιηθφ ηνπ κνπζείνπ είλαη ςεθηνπνηεκέλν θαη έηνηκν γηα ρξήζε
απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο, 14εο Μαΐνπ 63, 68 100, Αιεμαλδξνχπνιε
Σειέθσλν/ θαμ: 2551 036 663
Κφζηνο 3-5€
Σν κνπζείν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε φζα ζρνιεία δπζθνιεχνληαη, ιφγσ απφζηαζεο, λα επηζθεθζνχλ ην
κνπζείν, λα ηαμηδέςεη ην ίδην ζε απηά πινπνηψληαο ην παξαπάλσ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
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Δζλνινγηθό Μνπζείν Θξάθεο «Αγγέιαο Γηαλλαθίδνπ»
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «ηηάξη-αιεύξη-ςσκί»
Θεκαηνινγία: Γηαηξνθή
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Α΄, Β΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.emthrace.org
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο ηδξχζεθε γηα λα δηαηεξήζεη ηελ
ηζηνξηθή κλήκε ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Θξάθεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: κέζα απφ παηρλίδηα κε ηα εθζέκαηα ηνπ
κνπζείνπ θαη κε ηε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ γλσξίδνπλ ηα ζηάδηα παξαζθεπήο ςσκηνχ,
αιέζνπλ ζηηάξη κε παξαδνζηαθφ ηξφπν θαη θηηάρλνπλ ην δηθφ ηνπο ςσκί.).
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: ην αξρεηαθφ πιηθφ ηνπ κνπζείνπ είλαη ςεθηνπνηεκέλν θαη έηνηκν γηα ρξήζε
απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο, 14εο Μαΐνπ 63, 68 100, Αιεμαλδξνχπνιε
Σειέθσλν/ θαμ: 2551 036 663
Κφζηνο 3-5€
Σν κνπζείν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε φζα ζρνιεία δπζθνιεχνληαη, ιφγσ απφζηαζεο, λα επηζθεθζνχλ ην
κνπζείν, λα ηαμηδέςεη ην ίδην ζε απηά πινπνηψληαο ην παξαπάλσ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
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Δζλνινγηθό Μνπζείν Θξάθεο «Αγγέιαο Γηαλλαθίδνπ»
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Διηά, ε κεζόγεηνο»
Θεκαηνινγία: Γηαηξνθή
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Α΄, Β΄, Γ΄, Γ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.emthrace.org
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο ηδξχζεθε γηα λα δηαηεξήζεη ηελ
ηζηνξηθή κλήκε ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Θξάθεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σα παηδηά κέζα απφ έλα παηρλίδη ζεζαπξνχ
κειεηνχλ ζην κνπζείν ηα αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειηά. ηε ζπλέρεηα κε αθνξκή ηε
δσγξαθηά ηνπ Θεφθηινπ “Σν κάδεκα ηεο ειηάο”, δίλεηαη κηα εηθαζηηθή δηάζηαζε. Υξεζηκνπνηνχλ
πνηθίιεο ηερληθέο δσγξαθηθήο ή παξαζθεπάδνπλ ειηφςσκν.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: ην αξρεηαθφ πιηθφ ηνπ κνπζείνπ είλαη ςεθηνπνηεκέλν θαη έηνηκν γηα ρξήζε
απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο, 14εο Μαΐνπ 63, 68 100, Αιεμαλδξνχπνιε
Σειέθσλν/ θαμ: 2551 036 663
Κφζηνο 3-5€
Σν κνπζείν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε φζα ζρνιεία δπζθνιεχνληαη, ιφγσ απφζηαζεο, λα επηζθεθζνχλ ην
κνπζείν, λα ηαμηδέςεη ην ίδην ζε απηά πινπνηψληαο ην παξαπάλσ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
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Δζλνινγηθό Μνπζείν Θξάθεο «Αγγέιαο Γηαλλαθίδνπ»
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «ΘΡΑΚΖ: Μεηέξα ηνπ θξαζηνύ»
Θεκαηνινγία: Γηαηξνθή, ιατθφο πνιηηηζκφο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Α΄, Β΄, Γ΄, Γ΄, Δ, Σ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.emthrace.org/
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο ηδξχζεθε γηα λα δηαηεξήζεη ηελ
ηζηνξηθή κλήκε ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Θξάθεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σα παηδηά γλσξίδνπλ ηνλ κχζν ηνπ Θενχ
Γηφλπζνπ θαη ην έζηκν ηνπ Αγίνπ Σξχθσλα, πξνζηάηε ησλ ακπειηψλ. Μέζα απφ αηλίγκαηα θαη
ζεαηξηθφ παηρλίδη ζπγθξίλνπλ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν παξαγσγήο θξαζηνχ κε ηνλ ζχγρξνλν
ρξεζηκνπνηψληαο ηφζν ηα αληηθείκελα ηνπ κνπζείνπ φζν θαη ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ. ην ηέινο ηα
παηδηά παξαζθεπάδνπλ ηα κνπζηνθνχινπξα, κηα παξαδνζηαθή ζπληαγή.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: ην αξρεηαθφ πιηθφ ηνπ κνπζείνπ είλαη ςεθηνπνηεκέλν θαη έηνηκν γηα ρξήζε
απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο, 14εο Μαΐνπ 63, 68 100, Αιεμαλδξνχπνιε
Σειέθσλν/ θαμ: 2551 036 663
Κφζηνο 3-5€

Δζλνινγηθό Μνπζείν Θξάθεο «Αγγέιαο Γηαλλαθίδνπ»
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «νπζάκη - κέιη»
Θεκαηνινγία: Γηαηξνθή, ιατθφο πνιηηηζκφο, γεσξγία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄, Γ΄, Δ΄, Σ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.emthrace.org/
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο ηδξχζεθε γηα λα δηαηεξήζεη ηελ
ηζηνξηθή κλήκε ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Θξάθεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σα παηδηά κέζα απφ παηρλίδηα ζεζαπξνχ,
αλαθάιπςεο, παξαηήξεζεο θαη ζχγθξηζεο γλσξίδνπλ δπν βαζηθά πξντφληα ηεο Θξαθηθήο Γεο, ην κέιη
θαη ην ζνπζάκη (θαη ην ηαρίλη). Αλαθαιχπηνπλ ηε δηαηξνθηθή ηνπο αμία θαη καγεηξεχνπλ έλα
παξαδνζηαθφ γιπθφ.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: ην αξρεηαθφ πιηθφ ηνπ κνπζείνπ είλαη ςεθηνπνηεκέλν θαη έηνηκν γηα ρξήζε
απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο
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Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο, 14εο Μαΐνπ 63, 68 100, Αιεμαλδξνχπνιε
Σειέθσλν/ θαμ: 2551 036 663
Κφζηνο 3-5€
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Δζλνινγηθό Μνπζείν Θξάθεο «Αγγέιαο Γηαλλαθίδνπ»
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Γεπζηηθά ηαμίδηα ζηε Θξάθε»
Θεκαηνινγία: Γηαηξνθή
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄, Γ΄, Δ΄, Σ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.emthrace.org/
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο ηδξχζεθε γηα λα δηαηεξήζεη ηελ
ηζηνξηθή κλήκε ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Θξάθεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σα παηδηά γίλνληαη κηθξνί εξεπλεηέο θαη κε ηε
βνήζεηα εθπαηδεπηηθψλ θπιιαδίσλ θαη νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ γλσξίδνπλ ηε δηαηξνθηθή αμία ηεο
κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο θαη καγεηξεχνπλ κηα παξαδνζηαθή ζπληαγή (κεξέληα).
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: ην αξρεηαθφ πιηθφ ηνπ κνπζείνπ είλαη ςεθηνπνηεκέλν θαη έηνηκν γηα ρξήζε
απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο, 14εο Μαΐνπ 63, 68 100, Αιεμαλδξνχπνιε
Σειέθσλν/ θαμ: 2551 036 663
Κφζηνο 3-5€

Δζλνινγηθό Μνπζείν Θξάθεο «Αγγέιαο Γηαλλαθίδνπ»
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «ΘΡΑΚΖ: Μάλα ΓΖ»
Θεκαηνινγία: Γηαηξνθή
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄, Σ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.emthrace.org/
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο ηδξχζεθε γηα λα δηαηεξήζεη ηελ
ηζηνξηθή κλήκε ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Θξάθεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σα παηδηά ρσξηζκέλα ζε νκάδεο γλσξίδνπλ ηνλ
δηαηξνθηθφ πινχην ηεο Θξάθεο αλαθαιχπηνληαο θαη κειεηψληαο πέληε βαζηθά πξντφληα ηεο
Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο: ην ιάδη, ην θξαζί, ην ζνπζάκη, ην κέιη θαη ην ζηηάξη. Μέζα απφ παηρλίδηα
ζεζαπξνχ, αηλίγκαηα θαη θνπίδ γλψζεσλ, νη καζεηέο κειεηνχλ ηα ζξαθηψηηθα πξντφληα θαη
παξαζθεπάδνπλ ην δηθφ ηνπο ζπηηηθφ παζηέιη.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: ην αξρεηαθφ πιηθφ ηνπ κνπζείνπ είλαη ςεθηνπνηεκέλν θαη έηνηκν γηα ρξήζε
απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο, 14εο Μαΐνπ 63, 68 100, Αιεμαλδξνχπνιε
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Σειέθσλν/ θαμ: 2551 036 663
Κφζηνο 3-5€

360

Δζλνινγηθό Μνπζείν Θξάθεο «Αγγέιαο Γηαλλαθίδνπ»
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Θξαθηώηηθε θνπδίλα»
Θεκαηνινγία: Γηαηξνθή
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.emthrace.org/
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο ηδξχζεθε γηα λα δηαηεξήζεη ηελ
ηζηνξηθή κλήκε ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Θξάθεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σα παηδηά κέζα απφ έλα θαηαηγηζκφ ηδεψλ
ζπγθξίλνπλ ηε ζχγρξνλε κε ηελ παξαδνζηαθή δηαηξνθή θαη κειεηνχλ δηαζεκαηηθά κέζα απφ ηηο
ζπιινγέο ηνπ κνπζείνπ ην ξφιν ηεο δηαηξνθήο ζηελ παξαδνζηαθή θαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία. ην
ηέινο παξαζθεπάδνπλ ηε δηθή ηνπο ζπηηηθή κεξέληα.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: ην αξρεηαθφ πιηθφ ηνπ κνπζείνπ είλαη ςεθηνπνηεκέλν θαη έηνηκν γηα ρξήζε
απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο, 14εο Μαΐνπ 63, 68 100, Αιεμαλδξνχπνιε
Σειέθσλν/ θαμ: 2551 036 663
Κφζηνο 3-5€
Σν κνπζείν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε φζα ζρνιεία δπζθνιεχνληαη, ιφγσ απφζηαζεο, λα επηζθεθζνχλ ην
κνπζείν, λα ηαμηδέςεη ην ίδην ζε απηά πινπνηψληαο ην παξαπάλσ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα

361

Δζλνινγηθό Μνπζείν Θξάθεο «Αγγέιαο Γηαλλαθίδνπ»
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Δξεπλώληαο ηε Θξάθε»
Θεκαηνινγία: Σνπηθή Ηζηνξία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄, Σ΄ Γεκνηηθνχ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.emthrace.org/
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο ηδξχζεθε γηα λα δηαηεξήζεη ηελ
ηζηνξηθή κλήκε ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Θξάθεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σα παηδηά γίλνληαη κηθξνί εξεπλεηέο,
ρσξίδνληαη ζε νκάδεο, ελεκεξψλνληαη θαη επαηζζεηνπνηνχληαη κέζα απφ βησκαηηθά παηρλίδηα γηα ηε
δσή ησλ πξν-παππνχδσλ ηνπο ζηε Θξάθε απφ ηα ηέιε ηνπ 17νπ αηψλα κέρξη ηα κέζα ηνπ 20νπ .
πγθεθξηκέλα, γλσξίδνπλ ηνλ παξαδνζηαθφ θνηλσληθφ βίν κέζα απφ ηελ ελδπκαζία, ηελ
αξρηηεθηνληθή, ηε δηαηξνθή θαη ην ζπγθξίλνπλ κε ηε ζχγρξνλε δσή.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: ην αξρεηαθφ πιηθφ ηνπ κνπζείνπ είλαη ςεθηνπνηεκέλν θαη έηνηκν γηα ρξήζε
απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο, 14εο Μαΐνπ 63, 68 100, Αιεμαλδξνχπνιε
Σειέθσλν/ θαμ: 2551 036 663
Κφζηνο 3-5€

362

Δζλνινγηθό Μνπζείν Θξάθεο «Αγγέιαο Γηαλλαθίδνπ»
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Δξεπλώληαο ηελ Αξραία Σξαταλνύπνιε»
Θεκαηνινγία: Σνπηθή Ηζηνξία, πεξηβάιινλ
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄, Σ΄ Γεκνηηθνχ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.emthrace.org/
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο ηδξχζεθε γηα λα δηαηεξήζεη ηελ
ηζηνξηθή κλήκε ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Θξάθεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Οη καζεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα εληαρζνχλ
λνεξά ζην πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ εθείλεο ηεο επνρήο θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ εζλνινγηθή
δηάζηαζε ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ηηο ζεξαπεπηηθέο θαη φρη κφλν ηδηφηεηεο ησλ ζεξκψλ πεγψλ.
Δπηπιένλ, λα πξνηείλνπλ κε πνηνπο ηξφπνπο ζα κπνξνχζαλ νη άλζξσπνη ζήκεξα λα εθκεηαιιεπηνχλ ηε
γεσζεξκηθή ελέξγεηα ηνπ λεξνχ.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: ην αξρεηαθφ πιηθφ ηνπ κνπζείνπ είλαη ςεθηνπνηεκέλν θαη έηνηκν γηα ρξήζε
απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο, 14εο Μαΐνπ 63, 68 100, Αιεμαλδξνχπνιε
Σειέθσλν/ θαμ: 2551 036 663
Κφζηνο 3-5€
Σφπνο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Λνπηξά Σξαταλνχπνιεο γηα ηνπο κήλεο Απξίιην-Μάην
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Δζλνινγηθό Μνπζείν Θξάθεο «Αγγέιαο Γηαλλαθίδνπ»
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο:
«Ζ Παλαγία Κνζκνζώηεηξα ηνπ ρηεο θαη ηνπ ζήκεξα»
Θεκαηνινγία: Σνπηθή Ηζηνξία (Βπδαληηλή πεξίνδνο)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄ Γεκνηηθνχ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.emthrace.org/
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο ηδξχζεθε γηα λα δηαηεξήζεη ηελ
ηζηνξηθή κλήκε ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Θξάθεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Οη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ
ηνλ πνιηηηθννηθνλνκηθφ θαη γεσζηξαηεγηθφ ραξαθηήξα εο ίδξπζεο ηεο Μνλήο ηεο Παλαγίαο ηεο
Κνζκνζψηεηξαο ζηε ζέζε ηεο παιηάο Βήξαο (ζεκ.Φέξεο) θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ
θσλζηαληηλνππνιίηηθε αξρηηεθηνληθή ηεο εθθιεζίαο αλαιακβάλνληαο ξφινπο κέζσ πνηθίισλ
εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ..
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: ην αξρεηαθφ πιηθφ ηνπ κνπζείνπ είλαη ςεθηνπνηεκέλν θαη έηνηκν γηα ρξήζε
απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο, 14εο Μαΐνπ 63, 68 100, Αιεμαλδξνχπνιε
Σειέθσλν/ θαμ: 2551 036 663
Κφζηνο 3-5€
Σφπνο πινπνίεζεο: Φέξεο-Δθθιεζία ηεο Κνζκνζψηεηξαο γηα ηνπο κήλεο Απξίιην-Μάην
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Δζλνινγηθό Μνπζείν Θξάθεο «Αγγέιαο Γηαλλαθίδνπ»
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο:
«Γηδπκόηεηρν: Πξσηεύνπζα ηνπ Βπδαληηλνύ Κξάηνπο»
Θεκαηνινγία: Σνπηθή Ηζηνξία (Βπδαληηλή πεξίνδνο)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄ Γεκνηηθνχ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.emthrace.org/
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο ηδξχζεθε γηα λα δηαηεξήζεη ηελ
ηζηνξηθή κλήκε ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Θξάθεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Οη καζεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηνπ Γηδπκνηείρνπ γηα φιε ηελ επξχηεξε πεξηνρή (ε ζέζε
ηνπ ήηαλ ηέηνηα πνπ πξνζέθεξε ηνλ απφιπην έιεγρν ηεο νδνχ Αδξηαλνχπνιεο- Σξαταλνχπνιεο- Αίλνπ)
θαζψο θαη ην πφζν απαξαίηεηε ήηαλ ε παξνπζία ηνπ νρπξνχ γηα ηελ αζθάιεηα νιφθιεξεο ηεο
απηνθξαηνξίαο απφ εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο θηλδχλνπο. Δπηπιένλ, λα εμνηθεησζνχλ κε ηε
βπδαληηλή επνρή θαη ηε δηαηξνθή εξρφκελνη ζε επαθή κε αληηπξνζσπεπηηθά αληηθείκελα αιιά θαη
αλαβηψλνληαο αληίζηνηρεο ζθελέο.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: ην αξρεηαθφ πιηθφ ηνπ κνπζείνπ είλαη ςεθηνπνηεκέλν θαη έηνηκν γηα ρξήζε
απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο, 14εο Μαΐνπ 63, 68 100, Αιεμαλδξνχπνιε
Σειέθσλν/ θαμ: 2551 036 663
Κφζηνο 3-5€
Σφπνο πινπνίεζεο: θάζηξν Γηδπκνηείρνπ γηα ηνπο κήλεο Απξίιην-Μάην

365

Δζλνινγηθό Μνπζείν Θξάθεο «Αγγέιαο Γηαλλαθίδνπ»
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Μηα θνξά θαη έλα θαηξό...ήηαλ ε κνπζηθή»
Θεκαηνινγία: Λατθή Παξάδνζε, κπζνινγία, κνπζηθή
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Α΄,Β΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.emthrace.org/
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο ηδξχζεθε γηα λα δηαηεξήζεη ηελ
ηζηνξηθή κλήκε ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Θξάθεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σα παηδηά κε αθνξκή ην κχζν ηνπ Οξθέα θαη
κέζα απφ βησκαηηθά παηρλίδηα κε ηηο ζπιινγέο ηνπ κνπζείνπ γλσξίδνπλ ηα παξαδνζηαθά κνπζηθά
φξγαλα, θαη θηηάρλνπλ ην δηθφ ηνπο κνπζηθφ φξγαλν..
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: ην αξρεηαθφ πιηθφ ηνπ κνπζείνπ είλαη ςεθηνπνηεκέλν θαη έηνηκν γηα ρξήζε
απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο, 14εο Μαΐνπ 63, 68 100, Αιεμαλδξνχπνιε
Σειέθσλν/ θαμ: 2551 036 663
Κφζηνο 3-5€
Σν κνπζείν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε φζα ζρνιεία δπζθνιεχνληαη, ιφγσ απφζηαζεο, λα επηζθεθζνχλ ην
κνπζείν, λα ηαμηδέςεη ην ίδην ζε απηά πινπνηψληαο ην παξαπάλσ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα

366

Δζλνινγηθό Μνπζείν Θξάθεο «Αγγέιαο Γηαλλαθίδνπ»
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Κεθαινδέκαηα»
Θεκαηνινγία: Λατθή Παξάδνζε, ελδπκαζία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Α΄,Β΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.emthrace.org/
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο ηδξχζεθε γηα λα δηαηεξήζεη ηελ
ηζηνξηθή κλήκε ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Θξάθεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σα παηδηά κέζα απφ θσηνγξαθηθφ,
νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θαη παηρλίδηα γλσξίδνπλ ηα είδε ησλ αλδξηθψλ θαη γπλαηθείσλ θεθαιφδεζκσλ
(θεθαινκάληειν), θαη ηηο ρξήζεηο ηνπ ζηελ παξαδνζηαθή ειιεληθή θνηλσλία. ηε ζπλέρεηα θηηάρλνπλ
ην δηθφ ηνπο θεθαιφδεκα θαη ην ζηνιίδνπλ.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: ην αξρεηαθφ πιηθφ ηνπ κνπζείνπ είλαη ςεθηνπνηεκέλν θαη έηνηκν γηα ρξήζε
απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο, 14εο Μαΐνπ 63, 68 100, Αιεμαλδξνχπνιε
Σειέθσλν/ θαμ: 2551 036 663
Κφζηνο 3-5€
Σν κνπζείν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε φζα ζρνιεία δπζθνιεχνληαη, ιφγσ απφζηαζεο, λα επηζθεθζνχλ ην
κνπζείν, λα ηαμηδέςεη ην ίδην ζε απηά πινπνηψληαο ην παξαπάλσ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
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Δζλνινγηθό Μνπζείν Θξάθεο «Αγγέιαο Γηαλλαθίδνπ»
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Παξαδνζηαθέο θνξεζηέο ηεο Θξάθεο»
Θεκαηνινγία: Λατθή Παξάδνζε, ελδπκαζία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Α΄, Β΄, Γ΄, Γ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.emthrace.org/
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο ηδξχζεθε γηα λα δηαηεξήζεη ηελ
ηζηνξηθή κλήκε ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Θξάθεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σα παηδηά ζε νκάδεο γλσξίδνπλ βησκαηηθά ηελ
ελδπκαηνινγηθή πνηθηινκνξθία ηεο Θξάθεο, ηα ηκήκαηα ηεο αλδξηθήο θαη γπλαηθείαο έλδπζεο θαη
αλαινγίδνληαη κέζα απφ ηε ζχγθξηζε παξαδνζηαθνχ θαη ζχγρξνλνπ ελδχκαηνο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο
νπνίνπο ην παξαδνζηαθφ έλδπκα εγθαηαιείθζεθε.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: ην αξρεηαθφ πιηθφ ηνπ κνπζείνπ είλαη ςεθηνπνηεκέλν θαη έηνηκν γηα ρξήζε
απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο, 14εο Μαΐνπ 63, 68 100, Αιεμαλδξνχπνιε
Σειέθσλν/ θαμ: 2551 036 663
Κφζηνο 3-5€
Σν κνπζείν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε φζα ζρνιεία δπζθνιεχνληαη, ιφγσ απφζηαζεο, λα επηζθεθζνχλ ην
κνπζείν, λα ηαμηδέςεη ην ίδην ζε απηά πινπνηψληαο ην παξαπάλσ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα

Δζλνινγηθό Μνπζείν Θξάθεο «Αγγέιαο Γηαλλαθίδνπ»
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Σνπ Ληλαξηνύ ηα πάζε»
Θεκαηνινγία: Λατθή Παξάδνζε
Φάζκα Ζιηθηώλ Νεπηαγσγείν, Α΄, Β΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.emthrace.org/
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο ηδξχζεθε γηα λα δηαηεξήζεη ηελ
ηζηνξηθή κλήκε ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Θξάθεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Με αθνξκή έλα παξακχζη θαη κέζα απφ
δηάθνξα βησκαηηθά παηρλίδηα ηα παηδηά γλσξίδνπλ ηα ζηάδηα επεμεξγαζίαο ηνπ ιηλαξηνχ θαη θηηάρλνπλ
ην δηθή ηνπο ηζάληα απφ ιηλάξη.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: ην αξρεηαθφ πιηθφ ηνπ κνπζείνπ είλαη ςεθηνπνηεκέλν θαη έηνηκν γηα ρξήζε
απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο
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Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο, 14εο Μαΐνπ 63, 68 100, Αιεμαλδξνχπνιε
Σειέθσλν/ θαμ: 2551 036 663
Κφζηνο 3-5€
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Δζλνινγηθό Μνπζείν Θξάθεο «Αγγέιαο Γηαλλαθίδνπ»
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Παίδνληαο κεο ζην ρξόλν»
Θεκαηνινγία: Λατθή Παξάδνζε
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Α΄, Β΄, Γ΄, Γ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.emthrace.org/
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο ηδξχζεθε γηα λα δηαηεξήζεη ηελ
ηζηνξηθή κλήκε ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Θξάθεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σα παηδηά ηαμηδεχνπλ κέζα ζην ρξφλν
γλσξίδνληαο θαη παίδνληαο αξραία θαη παξαδνζηαθά παηρλίδηα.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: ην αξρεηαθφ πιηθφ ηνπ κνπζείνπ είλαη ςεθηνπνηεκέλν θαη έηνηκν γηα ρξήζε
απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο, 14εο Μαΐνπ 63, 68 100, Αιεμαλδξνχπνιε
Σειέθσλν/ θαμ: 2551 036 663
Κφζηνο 3-5€
Σν κνπζείν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε φζα ζρνιεία δπζθνιεχνληαη, ιφγσ απφζηαζεο, λα επηζθεθζνχλ ην
κνπζείν, λα ηαμηδέςεη ην ίδην ζε απηά πινπνηψληαο ην παξαπάλσ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
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Δζλνινγηθό Μνπζείν Θξάθεο «Αγγέιαο Γηαλλαθίδνπ»
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Κόθθηλε θισζηή δεκέλε…»
Θεκαηνινγία: Λατθή Παξάδνζε
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄, Γ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.emthrace.org/
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο ηδξχζεθε γηα λα δηαηεξήζεη ηελ
ηζηνξηθή κλήκε ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Θξάθεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σα παηδηά κέζα απφ δηάθνξα βησκαηηθά
παηρλίδηα θαη ηε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ γλσξίδνπλ ηα ζηάδηα επεμεξγαζίαο γηα ην καιιί θαη
θηηάρλνπλ ην δηθφ ηνπο δηαθνζκεηηθφ κπξειφθ απφ καιιί.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: ην αξρεηαθφ πιηθφ ηνπ κνπζείνπ είλαη ςεθηνπνηεκέλν θαη έηνηκν γηα ρξήζε
απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο, 14εο Μαΐνπ 63, 68 100, Αιεμαλδξνχπνιε
Σειέθσλν/ θαμ: 2551 036 663
Κφζηνο 3-5€
Σν κνπζείν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε φζα ζρνιεία δπζθνιεχνληαη, ιφγσ απφζηαζεο, λα επηζθεθζνχλ ην
κνπζείν, λα ηαμηδέςεη ην ίδην ζε απηά πινπνηψληαο ην παξαπάλσ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
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Δζλνινγηθό Μνπζείν Θξάθεο «Αγγέιαο Γηαλλαθίδνπ»
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Οη δξόκνη ηνπ κεηαμηνύ ζηε Θξάθε»
Θεκαηνινγία: Λατθή Παξάδνζε (κεηάμη)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄, Γ΄ Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.emthrace.org/
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο ηδξχζεθε γηα λα δηαηεξήζεη ηελ
ηζηνξηθή κλήκε ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Θξάθεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σα παηδηά κέζα απφ δηάθνξα βησκαηηθά
παηρλίδηα θαη ηε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ γλσξίδνπλ ηα ζηάδηα επεμεξγαζίαο ηνπ κεηαμηνχ θαη
θηηάρλνπλ ην δηθφ ηνπο βξαρηφιη απφ θνπθνχιη.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: ην αξρεηαθφ πιηθφ ηνπ κνπζείνπ είλαη ςεθηνπνηεκέλν θαη έηνηκν γηα ρξήζε
απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο, 14εο Μαΐνπ 63, 68 100, Αιεμαλδξνχπνιε
Σειέθσλν/ θαμ: 2551 036 663
Κφζηνο 3-5€
Σν κνπζείν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε φζα ζρνιεία δπζθνιεχνληαη, ιφγσ απφζηαζεο, λα επηζθεθζνχλ ην
κνπζείν, λα ηαμηδέςεη ην ίδην ζε απηά πινπνηψληαο ην παξαπάλσ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
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Δζλνινγηθό Μνπζείν Θξάθεο «Αγγέιαο Γηαλλαθίδνπ»
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Δπαγγέικαηα ηνπ ρζεο θαη ηνπ ζήκεξα»
Θεκαηνινγία: Λατθή Παξάδνζε (επαγγέικαηα)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄, Σ΄ Γεκνηηθνχ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.emthrace.org/
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο ηδξχζεθε γηα λα δηαηεξήζεη ηελ
ηζηνξηθή κλήκε ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Θξάθεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Οη καζεηέο γλσξίδνπλ κέζα απφ ηηο ζπιινγέο
ηνπ κνπζείνπ ηα παξαδνζηαθά επαγγέικαηα ηεο Θξάθεο, ηνλ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ βίν ηεο επνρήο
θαη πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ έρνπλ εθιείςεη ζήκεξα.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: ην αξρεηαθφ πιηθφ ηνπ κνπζείνπ είλαη ςεθηνπνηεκέλν θαη έηνηκν γηα ρξήζε
απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο, 14εο Μαΐνπ 63, 68 100, Αιεμαλδξνχπνιε
Σειέθσλν/ θαμ: 2551 036 663
Κφζηνο 3-5€
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Δζλνινγηθό Μνπζείν Θξάθεο «Αγγέιαο Γηαλλαθίδνπ»
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Σα δπν θύια ζηελ παξαδνζηαθή θνηλσλία»
Θεκαηνινγία: Λατθή Παξάδνζε
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.emthrace.org/
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο ηδξχζεθε γηα λα δηαηεξήζεη ηελ
ηζηνξηθή κλήκε ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Θξάθεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ δηαζεκαηηθά ηα
εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ θαη κέζα απφ ζπδεηήζεηο θαη θαηαζηάζεηο πξνβιεκαηηζκνχ γλσξίδνπλ ηηο
δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο ηνπ ξφινπ ηεο γπλαίθαο θαη ηνπ άλδξα ζηελ παξαδνζηαθή θνηλσλία (εξγαζία,
νηθνγέλεηα, ελδπκαζία, εζηκηθφο θχθινο, δηαηξνθή) θαη αλαδεηθλχνπλ ην ζέκα ηεο ηζφηεηαο ησλ δπν
θχισλ κέζα απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ παξαδνζηαθνχ θαη ηνπ ζχγρξνλνπ αληξφγπλνπ ππφ ην θνηλσληθφ,
νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πξίζκα ηεο θάζε επνρήο.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: ην αξρεηαθφ πιηθφ ηνπ κνπζείνπ είλαη ςεθηνπνηεκέλν θαη έηνηκν γηα ρξήζε
απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο, 14εο Μαΐνπ 63, 68 100, Αιεμαλδξνχπνιε
Σειέθσλν/ θαμ: 2551 036 663
Κφζηνο 3-5€
Σν κνπζείν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε φζα ζρνιεία δπζθνιεχνληαη, ιφγσ απφζηαζεο, λα επηζθεθζνχλ ην
κνπζείν, λα ηαμηδέςεη ην ίδην ζε απηά πινπνηψληαο ην παξαπάλσ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
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Μνπζείν Δθθιεζηαζηηθήο Σέρλεο Αιεμαλδξνύπνιεο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Από ην αλζίβνιν ζηελ εηθόλα»
Θεκαηνινγία: Θξεζθεία-Ηζηνξία, Βπδαληηλή ηέρλε
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ, Α΄, Β΄ θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ, Α΄ Λπθείνπ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.imalex.gr/museum.el.aspx
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: http://www.imalex.gr/programs.el.aspx
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: ηo Δθθιεζηαζηηθφ Μνπζείν ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο
Αιεμαλδξνππφιεσο ηδξχζεθε ην 1976 απφ ηνλ κεηξνπνιίηε Αιεμαλδξνππφιεσο θαη λπλ
Θεζζαινλίθεο θ.θ. Άλζηκν. Αξρηθά ζηεγάζζεθε ζε δχν αίζνπζεο ηνπ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ ηεο Ηεξάο
Μεηξνπφιεσο, παξαπιεχξσο ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ λανχ ηνπ αγίνπ Νηθνιάνπ. Σν 1982 ε ζπιινγή,
εκπινπηηζκέλε ζην κεηαμχ θαη κε άιια θεηκήιηα, κεηαθέξζεθε ζηελ Λενληαξίδεην ρνιή, θεξπγκέλν
δηαηεξεηέν κλεκείν ήδε απφ ην 1978. Σν 1998 ην Μνπζείν αλέζηεηιε πξνζσξηλά ηε ιεηηνπξγία ηνπ
γηα λα γίλνπλ λέεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ εθζεκάησλ. Άλνημε μαλά ηηο πχιεο ηνπ κε
ηα εγθαίληα πνπ ηειέζζεθαλ απφ ηνλ Οηθνπκεληθφ Παηξηάξρε θ.θ. Βαξζνινκαίν ηνλ Μάην ηνπ 2000
θαη αθνχ είρε πξνεγεζεί λέα παξνπζίαζε ηεο ζπιινγήο κεηά απφ ζπζηεκαηηθή ηεθκεξίσζε θαη κειέηε
ηεο θαη κε λέν πιένλ κνπζεηνινγηθφ ζθεπηηθφ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: έλα πξφγξακκα Μνπζεηαθήο αγσγήο πνπ
εηνίκαζε ε Οκάδα ηνπ Δθθιεζηαζηηθνχ Μνπζείνπ ζε κία πξνζπάζεηα λα βγνπλ ηα παηδηά απφ ηηο
ζρνιηθέο αίζνπζεο θαη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ζε ζέκαηα ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο.
ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα κπεζνχλ νη καζεηέο ζηα κπζηηθά ηεο κεηαβπδαληηλήο αγηνγξαθίαο,
λα γλσξίζνπλ ηελ νξγάλσζε ησλ εξγαζηεξίσλ δσγξαθηθήο θαηά ηνλ 15ν θαη 16ν αηψλα, ηα πιηθά θαη
ηηο ηερληθέο, ζπκκεηέρνληαο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρεη πξνγξακκαηίζεη ην Μνπζείν. ηφρνο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ είλαη λα απνθαηαζηαζεί κηα απζεληηθή επηθνηλσλία ηνπ παηδηνχ κε ην πνιηηηζηηθφ ηνπ
πεξηβάιινλ, λα θηλεζεί ην ελδηαθέξνλ γηα ην βπδαληηλφ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηέρλε, λα βηψζνπλ ηα παηδηά
ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ θαη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ζην ζέκα δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: ππάξρεη εθπαηδεπηηθφ ηεχρνο «Απφ ην αλζίβνιν ζηελ εηθφλα»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Πιαηεία Μεηξνπφιεσο, 68 100, Αιεμαλδξνχπνιε
Σειέθσλν/ θαμ: 25510 82282
Γσξεάλ
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Μνπζείν Μεηάμεο-νπθιί
Πνιηηηζηηθό Ηδξπκα Οκίινπ Πεηξαηώο
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα :«Διάηε λα πθάλνπκε» θαη «Ξεηπιίγνληαο έλα θνπθνύιη»
Θεκαηνινγία: Τθαληηθή- πθαληνπξγία, ηνπηθή ηζηνξία, πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.piop.gr/eCportal.asp?id=162&nt=18&Lang=1
http://www.piop.gr/eCportal.asp?id=162&nt=18&Lang=1:
ύληνκε Πεξηγξαθή ηνπ Γηθηύνπ Μνπζείσλ Πνιηηηζηηθνχ Ηδξχκαηνο Οκίινπ Πεηξαηψο
Σν Πνιηηηζηηθό Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηώο νξγαλψλεη θαη δηαρεηξίδεηαη έλα δίθηπν ζεκαηηθψλ
κνπζείσλ πνπ κειεηά, δηαζψδεη θαη πξνβάιιεη ηελ ειιεληθή θιεξνλνκηά θαη ηελ πνιηηηζηηθή
ηαπηφηεηα ηνπ ηφπνπ καο. Σα κνπζεία απηά απνηεινχλ πξφηππα γηα ηε κέζνδν δεκηνπξγίαο κνπζείσλ
θαη γηα ηνλ ηξφπν ηεο κνπζεηνγξαθηθήο εθθνξάο ηνπο θαη πξνβάιινπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ εηδηθφ
ραξαθηήξα ηεο παξαγσγήο ηεο πεξηνρήο πνπ βξίζθνληαη.
Σν Πνιηηηζηηθό Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηώο πινπνηεί δξάζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ πνιηηηζκφ πνπ
εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηνπ Οκίινπ Πεηξαηψο. Δίλαη θνηλσθειέο
ίδξπκα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη δηνηθείηαη απφ επηακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηνπ
Μνπζείνπ Μεηάμεο "Διάηε λα πθάλνπκε": Δθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ζηφρν ηελ γλσξηκία ησλ
παηδηψλ κε ηελ πθαληηθή, σο ηζηνξία θαη σο δηαδηθαζία αιιά θαη σο κέξνο ηεο πφιεο ηνπ νπθιίνπ.
Γαλεηζηηθό ή άιιν Τιηθό
1.Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: Διάηε λα πθάλνπκε
Δίλαη δηαζέζηκν κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζρεηηθφ θπιιάδην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο
ζεκαηηθέο: Πψο θηηάρλεηαη ε θισζηή; Πψο βάθεηαη; Πψο πθαίλεηαη; Αλαθαιχςηε ηζηνξίεο γηα ηελ
πθαληηθή απφ ηε κπζνινγία ηελ αξραηφηεηα θαη ηελ παξάδνζε! Ο εθπαηδεπηηθφο θάθεινο είλαη
δηαζέζηκνο θαηφπηλ αίηεζεο
2. Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: «Ξεηπιίγνληαο έλα θνπθνύιη»
Ο εθπαηδεπηηθφο θάθεινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Ξεηπιίγνληαο έλα θνπθνύιη» πεξηιακβάλεη: Έληππν
γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, κε πιεξνθνξηαθφ πιηθφ θαη πξνηάζεηο δξαζηεξηνηήησλ, κε ηίηιν "Ξεηπιίγνληαο
έλα θνπθνχιη" . Παξακχζη γηα ηα παηδηά ησλ πξψησλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ, κε ηίηιν "Καη κνπ ην΄
ιεγε ε γηαγηά κνπ μέξεηε…" . Βηβιίν, κε ηίηιν "Απφ ην θνπθνχιη ζην κεηάμη: ζεξνηξνθίακεηαμνπξγία", ην νπνίν απνδίδεη ην ζέκα ηεο ζεξνηξνθίαο θαη ηεο κεηαμνπξγίαο κε απιή θαη
θαηαλνεηή γιψζζα θαη πινχζην, αξρεηαθφ θαη ζχγρξνλν, θσηνγξαθηθφ πιηθφ. Σξία παηρλίδηα, εθ ησλ
νπνίσλ δχν είλαη κλήκεο, παξαηεξεηηθφηεηαο θαη αλαθάιπςεο ("Κνπθνχιη θαη κεηάμη" θαη "Φνξεζηέο
θαη ζηνιίδηα") θαη ην ηξίην ("νπθιηψηηζζεο") παηρλίδη θνπηηθήο. Οη εηθφλεο ησλ παηρληδηψλ
πξνέξρνληαη απφ αληηθείκελα ησλ ζπιινγψλ ηνπ Μνπζείνπ. "Υξψκαηα κεηαμηνχ": έλαο ράξηηλνο
θχθινο, ζηνλ νπνίν εηθνλίδνληαη ηα ρξψκαηα θαη ε πξνέιεπζε ησλ θπζηθψλ (θπηηθψλ θαη δσηθψλ)
βαθψλ. Σέινο, ηα δψξα πνπ πξνζθέξνληαη ζηα παηδηά (αθίζεο, ζειηδνδείθηεο, θνλθάξδεο) αληινχλ ηε
ζεκαηνινγία ηνπο απφ ηηο ζπιινγέο ηνπ Μνπζείνπ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
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Γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Γηθηύνπ Μνπζείσλ ηνπ ΠΗΟΠ:
http://www.piop.gr/eCportal.asp?id=162&nt=18&Lang=1
Τπθρεςία Μουςείων Πολιτιςτικοφ Ιδρφματοσ Ομίλου Πειραιά: 2103256927
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Μνπζείν ΚνκνηελήοΦνξέαο: ΗΘ΄ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Φάρλνληαο γηα ζεζαπξνύο κέζα ζην Μνπζείν»
Θεκαηνινγία: Σνπηθή Ηζηνξία - Αξραηνινγία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Οη εθζέζεηο ηνπ θαιχπηνπλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε Νενιηζηθή
κέρξη ηε Βπδαληηλή πεξίνδν. ηφρνο ηνπ είλαη λα παξνπζηαζηνχλ επηιεγκέλα θαη αληηπξνζσπεπηηθά
επξήκαηα απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηνλ
επηζθέπηε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξντζηνξία θαη ηελ ηζηνξία ηεο Θξάθεο ηνπ
Αηγαίνπ. ια ηα εθζέκαηα απνθαιχπηνπλ ηε ζεκαζία ηεο παξνπζίαο ησλ Διιήλσλ ζην βφξεην Αηγαίν
θαη ηε δεκηνπξγηθή πνξεία ηεο ειιεληθήο ηέρλεο θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζε κηα απνκαθξπζκέλε
θαηά ηελ αξραηφηεηα πεξηνρή ηνπ βνξξά.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: ιεο νη δξαζηεξηφηεηεο νξγαλψζεθαλ
ζχκθσλα κε ηα ηέζζεξα επίπεδα γλψζεο (αίζζεζε-αληίιεςε-θαληαζία-δεκηνπξγηθή πξάμε) θαη
δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο ελφηεηεο: Δηζαγσγηθή ελφηεηα: Κνπθινζέαηξν – Αθήλνληαο ηηο θσλέο ζην
ηαβάλη – παηρλίδη ηεο ζθηάο Κχξηα ελφηεηα: Παηρλίδη αξραηνιφγνπ – Σν θνπηί κε ηα αηλίγκαηα –
Παηρλίδη κε θάξηεο – Εσγξαθηθή. Καηαιεθηηθή ελφηεηα: Φσηνγξαθηθφ ζηηγκηφηππν – Παίξλσ πίζσ ηε
θσλή κνπ.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Τπάξρεη εθπαηδεπηηθφο θάθεινο «ΚΟΤΚΛΑΚΗΑ, ΠΑΗΥΝΗΓΑΚΗΑ,
ΠΡΑΓΜΑΣΑΚΗΑ ΓΗΑ ΠΑΗΓΑΚΗΑ ΣHN ΑΡΥΑΗΑ ΘΡΑΚΖ»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Α. πκεσλίδε 4, 691 00 Κνκνηελή
Σειέθσλν: 25310 22411 θαμ: 25310 21517
Γσξεάλ
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Μνπζείν ΚνκνηελήοΦνξέαο: ΗΘ΄ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Ζ Πξντζηνξηθή Δπνρή ζηελ αξραία Θξάθε»
Θεκαηνινγία: Σνπηθή Ηζηνξία - Αξραηνινγία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄ Γεκνηηθνχ
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Οη εθζέζεηο ηνπ θαιχπηνπλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε Νενιηζηθή
κέρξη ηε Βπδαληηλή πεξίνδν. ηφρνο ηνπ είλαη λα παξνπζηαζηνχλ επηιεγκέλα θαη αληηπξνζσπεπηηθά
επξήκαηα απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηνλ
επηζθέπηε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξντζηνξία θαη ηελ ηζηνξία ηεο Θξάθεο ηνπ
Αηγαίνπ. ια ηα εθζέκαηα απνθαιχπηνπλ ηε ζεκαζία ηεο παξνπζίαο ησλ Διιήλσλ ζην βφξεην Αηγαίν
θαη ηε δεκηνπξγηθή πνξεία ηεο ειιεληθήο ηέρλεο θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζε κηα απνκαθξπζκέλε
θαηά ηελ αξραηφηεηα πεξηνρή ηνπ βνξξά.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ζεσξεηηθή
πξνζέγγηζε ηεο Πξντζηνξίαο ηεο Θξάθεο θαη ε δεκηνπξγηθή αθνκνίσζε ηνπ ηνπηθνχ λενιηζηθνχ
πνιηηηζκνχ. Απηφ επηηπγράλεηαη ηφζν κέζα απφ ηελ νπηηθή επαθή (εθζέκαηα πξνζεθψλ) θαη απηή
αλαπαξάζηαζε ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ησλ λενιηζηθψλ επξεκάησλ (αγγίδνπλ ζξαχζκαηα αγγείσλ θαη
εξγαιεία), φζν θαη κέζα απφ ηελ αλάπιαζε αγγείσλ θαζεκεξηλήο ρξήζεο (πιάζνπλ κε πειφ ή
πιαζηειίλε αγγεία, εηδψιηα, θνζκήκαηα θ.ά.).
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Τπάξρεη εθπαηδεπηηθφο θάθεινο «Ζ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΖ ΔΠΟΥΖ ΣΖ
ΘΡΑΚΖ»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Α. πκεσλίδε 4, 691 00 Κνκνηελή
Σειέθσλν: 25310 22411 θαμ: 25310 21517
Γσξεάλ
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Μνπζείν ΚνκνηελήοΦνξέαο: ΗΘ΄ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «ΜΔΓΑΛΧΝΟΝΣΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΘΡΑΚΖΠαηδηά θαη λένη ζηελ αξραηόηεηα»
Θεκαηνινγία: Σνπηθή Ηζηνξία - Αξραηνινγία (παηδί ζηελ αξραηφηεηα)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄ Γεκνηηθνχ
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Οη εθζέζεηο ηνπ θαιχπηνπλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε Νενιηζηθή
κέρξη ηε Βπδαληηλή πεξίνδν. ηφρνο ηνπ είλαη λα παξνπζηαζηνχλ επηιεγκέλα θαη αληηπξνζσπεπηηθά
επξήκαηα απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηνλ
επηζθέπηε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξντζηνξία θαη ηελ ηζηνξία ηεο Θξάθεο ηνπ
Αηγαίνπ. ια ηα εθζέκαηα απνθαιχπηνπλ ηε ζεκαζία ηεο παξνπζίαο ησλ Διιήλσλ ζην βφξεην Αηγαίν
θαη ηε δεκηνπξγηθή πνξεία ηεο ειιεληθήο ηέρλεο θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζε κηα απνκαθξπζκέλε
θαηά ηελ αξραηφηεηα πεξηνρή ηνπ βνξξά.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Αλαθέξεηαη ζηα παηδηά θαη ηνπο λένπο ζηελ
αξραηφηεηα. θνπφο είλαη ε γλσξηκία κε ηελ αξραηφηεηα θαη ηα εμειηθηηθά ηεο ζηάδηα απφ ηελ αξρατθή
έσο ηελ ειιεληζηηθή επνρή κέζα απφ κία πξνζέγγηζε ζπγθεθξηκέλσλ θαιιηηερληθψλ ηάζεσλ φπσο ηεο
γιππηηθήο, αγγεηνγξαθίαο, αγγεηνπιαζηηθήο θαη θνζκεκαηνηερλίαο θαη εηδηθφηεξα ε γλσξηκία κε ηνπο
αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηα επξήκαηα θαη ηελ ηζηνξία ηεο Θξάθεο. ην πξαθηηθφ κέξνο νη καζεηέο
θαηαζθεπάδνπλ ηα δηθά ηνπο παηρλίδηα θαη αγγεία απφ ραξηί θαη πειφ.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Τπάξρεη εθπαηδεπηηθφο θάθεινο «ΜΔΓΑΛΧΝΟΝΣΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ
ΘΡΑΚΖ- Παηδηά θαη λένη ζηελ αξραηφηεηα»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Α. πκεσλίδε 4, 691 00 Κνκνηελή
Σειέθσλν: 25310 22411 θαμ: 25310 21517
Γσξεάλ
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Μνπζείν ΚνκνηελήοΦνξέαο: ΗΘ΄ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «ΣΑ ΑΡΥΑΗΑ ΠΑΗΕΟΤΝ ΚΡΤΦΣΟ. ΜΗΚΡΔ
ΔΗΚΟΝΔ ΑΠΟ ΜΗΑ ΑΝΑΚΑΦΖ»
Θεκαηνινγία: Σνπηθή Ηζηνξία – Αξραηνινγία (αλαζθαθή)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Α΄ θαη Β΄ Γεκνηηθνχ
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Οη εθζέζεηο ηνπ θαιχπηνπλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε Νενιηζηθή
κέρξη ηε Βπδαληηλή πεξίνδν. ηφρνο ηνπ είλαη λα παξνπζηαζηνχλ επηιεγκέλα θαη αληηπξνζσπεπηηθά
επξήκαηα απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηνλ
επηζθέπηε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξντζηνξία θαη ηελ ηζηνξία ηεο Θξάθεο ηνπ
Αηγαίνπ. ια ηα εθζέκαηα απνθαιχπηνπλ ηε ζεκαζία ηεο παξνπζίαο ησλ Διιήλσλ ζην βφξεην Αηγαίν
θαη ηε δεκηνπξγηθή πνξεία ηεο ειιεληθήο ηέρλεο θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζε κηα απνκαθξπζκέλε
θαηά ηελ αξραηφηεηα πεξηνρή ηνπ βνξξά.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Γλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο βησκαηηθήο
εκπεηξίαο ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, δει. ηε γλσξηκία κε έλαλ
αξραηνινγηθφ ρψξν, πξνθξίζεθαλ σο βαζηθνί άμνλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ε επηιεθηηθή πεξηήγεζε ζην
ρψξν, ε απινπζηεπηηθή παξαηήξεζε ηεο νηθηζηηθήο ηνπ δηακφξθσζεο θαη ηέινο ε ζπκκεηνρή ζε
«αλαπαξάζηαζε αλαζθαθήο».
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Τπάξρεη εθπαηδεπηηθφο θάθεινο «ΣΑ ΑΡΥΑΗΑ ΠΑΗΕΟΤΝ ΚΡΤΦΣΟ.
ΜΗΚΡΔ ΔΗΚΟΝΔ ΑΠΟ ΜΗΑ ΑΝΑΚΑΦΖ»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Α. πκεσλίδε 4, 691 00 Κνκνηελή
Σειέθσλν: 25310 22411 θαμ: 25310 21517
Γσξεάλ
Σν πξφγξακκα εθπνλείηαη ζηνλ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΥΧΡΟ ΕΧΝΖ Ν. ΔΒΡΟΤ (ηει. 25510 96214
θαμ: 25510 96204 )
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Μνπζείν ΚνκνηελήοΦνξέαο: ΗΘ΄ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «ΜΔΖΜΒΡΗΑ – ΕΧΝΖ. Ζ ΑΡΥΑΗΑ ΠΟΛΖ
ΚΑΗ Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ»
Θεκαηνινγία: Σνπηθή Ηζηνξία - Αξραηνινγία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄ Γεκνηηθνχ
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Οη εθζέζεηο ηνπ θαιχπηνπλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε Νενιηζηθή
κέρξη ηε Βπδαληηλή πεξίνδν. ηφρνο ηνπ είλαη λα παξνπζηαζηνχλ επηιεγκέλα θαη αληηπξνζσπεπηηθά
επξήκαηα απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηνλ
επηζθέπηε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξντζηνξία θαη ηελ ηζηνξία ηεο Θξάθεο ηνπ
Αηγαίνπ. ια ηα εθζέκαηα απνθαιχπηνπλ ηε ζεκαζία ηεο παξνπζίαο ησλ Διιήλσλ ζην βφξεην Αηγαίν
θαη ηε δεκηνπξγηθή πνξεία ηεο ειιεληθήο ηέρλεο θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζε κηα απνκαθξπζκέλε
θαηά ηελ αξραηφηεηα πεξηνρή ηνπ βνξξά.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: ηφρνο ηνπ είλαη λα γλσξίζνπλ ηα παηδηά ηελ
ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπο θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηηο αξραηφηεηεο ηεο πεξηνρήο ηεο Θξάθεο,
επηθεληξψλνληαο ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ αξρηηεθηνληθή, ηελ θεξακηθή, ηε δσή θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ηεο αξραίαο πφιεο
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Τπάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί θάθεινη «Ο ΠΤΡΓΟ ΣΖ ΜΤΡΗΝΖ» (ΜΗΑ
ΠΔΡΗΖΓΖΖ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΜΔΖΜΒΡΗΑ - ΕΧΝΖ) θαη «ΜΔΖΜΒΡΗΑ – ΕΧΝΖ. Ζ ΑΡΥΑΗΑ
ΠΟΛΖ ΚΑΗ Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Α. πκεσλίδε 4, 691 00 Κνκνηελή
Σειέθσλν: 25310 22411 θαμ: 25310 21517
Γσξεάλ
Σν πξφγξακκα εθπνλείηαη ζηνλ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΥΧΡΟ ΕΧΝΖ Ν. ΔΒΡΟΤ (ηει. 25510 96214
θαμ: 25510 96204 )
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Μνπζείν ΚνκνηελήοΦνξέαο: ΗΘ΄ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «ΓΗΑ ΜΗΑ ΟΛΑΝΘΗΣΖ ΜΤΡΣΗΑ…»
Θεκαηνινγία: Σνπηθή Ηζηνξία - Αξραηνινγία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Α΄ θαη Β΄ Γπκλαζίνπ
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Οη εθζέζεηο ηνπ θαιχπηνπλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε Νενιηζηθή
κέρξη ηε Βπδαληηλή πεξίνδν. ηφρνο ηνπ είλαη λα παξνπζηαζηνχλ επηιεγκέλα θαη αληηπξνζσπεπηηθά
επξήκαηα απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηνλ
επηζθέπηε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξντζηνξία θαη ηελ ηζηνξία ηεο Θξάθεο ηνπ
Αηγαίνπ. ια ηα εθζέκαηα απνθαιχπηνπλ ηε ζεκαζία ηεο παξνπζίαο ησλ Διιήλσλ ζην βφξεην Αηγαίν
θαη ηε δεκηνπξγηθή πνξεία ηεο ειιεληθήο ηέρλεο θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζε κηα απνκαθξπζκέλε
θαηά ηελ αξραηφηεηα πεξηνρή ηνπ βνξξά.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Πξφθεηηαη γηα αθήγεκα πνπ έρεη γξαθηεί κε
ηξφπν, ψζηε δηαβάδνληάο ην ν καζεηήο λα κπνξεί λα πεξηεγεζεί ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο Εψλεο.
ηφρνο ηνπ είλαη λα γλσξίζνπλ ηα παηδηά ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπο θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηηο
αξραηφηεηεο ηεο πεξηνρήο ηεο Θξάθεο, επηθεληξψλνληαο ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ αξρηηεθηνληθή, ηελ
θεξακηθή, ηε ιαηξεία, ηε δσή θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο κηαο αξραίαο πφιεο.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Τπάξρεη εθπαηδεπηηθφο θάθεινο «ΓΗΑ ΜΗΑ ΟΛΑΝΘΗΣΖ ΜΤΡΣΗΑ…»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Α. πκεσλίδε 4, 691 00 Κνκνηελή
Σειέθσλν: 25310 22411 θαμ: 25310 21517
Γσξεάλ
Σν πξφγξακκα εθπνλείηαη ζηνλ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΥΧΡΟ ΕΧΝΖ Ν. ΔΒΡΟΤ (ηει. 25510 96214
θαμ: 25510 96204 )
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10ε ΔΒΑ Υαιθηδηθήο θαη Αγίνπ ξνπο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Μλεκείν, Μνπζείν θαη Πεξηβάιινλ Α΄»
(πγθξόηεκα Βπδαληηλνύ Πύξγνπ)
Θεκαηνινγία: Σνπηθή Ηζηνξία, Αξραηνινγία (Βπδαληηλή πεξίνδνο)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ θαη Γπκλάζην
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ζ 10ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ απνηειεί Πεξηθεξεηαθή
Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, θαη είλαη αξκφδηα γηα ηηο Αξραηφηεηεο ηεο
Βπδαληηλήο θαη Μεηαβπδαληηλήο πεξηφδνπ ηνπ λνκνχ Υαιθηδηθήο θαη ηνπ Αγίνπ ξνπο. Δηδηθά γηα ην
Άγηνλ ξνο ε Δθνξεία έρεη ηελ επζχλε θαη ησλ Πξνρξηζηηαληθψλ Αξραηνηήησλ ηεο πεξηνρήο. ηελ
αξκνδηφηεηα ηεο Δθνξείαο αλήθεη ε απνθάιπςε, ε θχιαμε, ε αλαζηήισζε θαη αλάδεημε φισλ ησλ
Μλεκείσλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηεο, φπσο θαη ε ζπληήξεζε, ε πξνζηαζία θαη δεκνζίεπζή ηνπο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αξραηνινγηθνχ Νφκνπ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Θεσξείηαη εηζαγσγηθφ εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα θαζψο παξέρεη ηηο βαζηθέο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ζπγθξφηεκα ηνπ Βπδαληηλνχ
Πχξγνπ, ηελ αλαζηήισζή ηνπ θαη ηηο εθζέζεηο πνπ θηινμελεί. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε
αλάπηπμε πξνβιεκαηηζκψλ, θξηηηθήο θαη δηαιφγνπ ζρεηηθά κε ηε ζπληήξεζε ησλ αξραηνινγηθψλ
αληηθεηκέλσλ θαη ηελ έληαμε ησλ κλεκείσλ ζην επξχηεξν θπζηθφ θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Πνιπηερλείνπ 12, 63100, Πνιχγπξνο Υαιθηδηθήο /
Σειέθσλν: 23710 22060
Γσξεάλ
Πιαηεία Ηππνδξνκίνπ 7, 54621, Θεζζαινλίθε
Σειέθσλν: 2310 285163 & 2310 278976 θαμ: 2310 251892
Σκήκα Μνπζείσλ, Δθζέζεσλ & Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ: info@10eba.gr
Σν πξφγξακκα πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ζρνιηθή αίζνπζα θαη ζηνλ ρψξν ηνπ Πχξγνπ ηεο Οπξαλνχπνιεο.
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10ε ΔΒΑ Υαιθηδηθήο θαη Αγίνπ ξνπο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Μλεκείν, Μνπζείν θαη Πεξηβάιινλ Β΄»
(πγθξόηεκα θηεξίνπ Ν. Φινγεηώλ)
Θεκαηνινγία: Σνπηθή Ηζηνξία , Αξραηνινγία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ θαη Γπκλάζην
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ζ 10ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ απνηειεί Πεξηθεξεηαθή
Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, θαη είλαη αξκφδηα γηα ηηο Αξραηφηεηεο ηεο
Βπδαληηλήο θαη Μεηαβπδαληηλήο πεξηφδνπ ηνπ λνκνχ Υαιθηδηθήο θαη ηνπ Αγίνπ ξνπο. Δηδηθά γηα ην
Άγηνλ ξνο ε Δθνξεία έρεη ηελ επζχλε θαη ησλ Πξνρξηζηηαληθψλ Αξραηνηήησλ ηεο πεξηνρήο. ηελ
αξκνδηφηεηα ηεο Δθνξείαο αλήθεη ε απνθάιπςε, ε θχιαμε, ε αλαζηήισζε θαη αλάδεημε φισλ ησλ
Μλεκείσλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηεο, φπσο θαη ε ζπληήξεζε, ε πξνζηαζία θαη δεκνζίεπζή ηνπο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αξραηνινγηθνχ Νφκνπ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Θεσξείηαη εηζαγσγηθφ εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα, θαζψο παξέρεη ηηο βαζηθέο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ζπγθξφηεκα θηηξίσλ ησλ Ν.
Φινγεηψλ, ηελ αλαζηήισζή ηνπο θαη ηηο εθζέζεηο πνπ ζα θηινμελήζεη.
θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλάπηπμε πξνβιεκαηηζκψλ, θξηηηθήο θαη δηαιφγνπ ζρεηηθά κε ηελ
ηέρλε ηεο ζπληήξεζεο ησλ αξραηνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ, θαζψο ιεηηνπξγεί αλνηρηφ Κέληξν
πληήξεζεο θαη ηελ έληαμε ησλ κλεκείσλ ζην επξχηεξν θπζηθφ θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ.

Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Πνιπηερλείνπ 12, 63100, Πνιχγπξνο Υαιθηδηθήο /
Σειέθσλν: 23710 22060
Γσξεάλ
Πιαηεία Ηππνδξνκίνπ 7, 54621, Θεζζαινλίθε
Σειέθσλν: 2310 285163 & 2310 278976 θαμ: 2310 251892
Σκήκα Μνπζείσλ, Δθζέζεσλ & Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ: info@10eba.gr
Σν πξφγξακκα πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ζρνιηθή αίζνπζα θαη ζην ρψξν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κέληξν
Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ Ηνπζηηληαλόο ζηα Ν. Φινγεηά
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10ε ΔΒΑ Υαιθηδηθήο θαη Αγίνπ ξνπο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Σν Άγηνλ ξνο θαη ηα Μνλαζηήξηα ηνπ»
Θεκαηνινγία: Σνπηθή Ηζηνξία , Μλεκεία Αγίνπ ξνπο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ θαη Γπκλάζην
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ζ 10ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ απνηειεί Πεξηθεξεηαθή
Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, θαη είλαη αξκφδηα γηα ηηο Αξραηφηεηεο ηεο
Βπδαληηλήο θαη Μεηαβπδαληηλήο πεξηφδνπ ηνπ λνκνχ Υαιθηδηθήο θαη ηνπ Αγίνπ ξνπο. Δηδηθά γηα ην
Άγηνλ ξνο ε Δθνξεία έρεη ηελ επζχλε θαη ησλ Πξνρξηζηηαληθψλ Αξραηνηήησλ ηεο πεξηνρήο. ηελ
αξκνδηφηεηα ηεο Δθνξείαο αλήθεη ε απνθάιπςε, ε θχιαμε, ε αλαζηήισζε θαη αλάδεημε φισλ ησλ
Μλεκείσλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηεο, φπσο θαη ε ζπληήξεζε, ε πξνζηαζία θαη δεκνζίεπζή ηνπο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αξραηνινγηθνχ Νφκνπ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε γλσξηκία
ησλ καζεηψλ κε ηελ ηζηνξία θαη ηα κλεκεία ησλ είθνζη κνλψλ ηνπ Αγίνπ ξνπο.

Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Πνιπηερλείνπ 12, 63100, Πνιχγπξνο Υαιθηδηθήο /
Σειέθσλν: 23710 22060
Γσξεάλ
Πιαηεία Ηππνδξνκίνπ 7, 54621, Θεζζαινλίθε
Σειέθσλν: 2310 285163 & 2310 278976 θαμ: 2310 251892
Σκήκα Μνπζείσλ, Δθζέζεσλ & Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ: info@10eba.gr
Σν πξφγξακκα πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ζρνιηθή αίζνπζα θαη ζην ρψξν ηνπ Πχξγνπ ηεο Οπξαλνχπνιεο
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10ε ΔΒΑ Υαιθηδηθήο θαη Αγίνπ ξνπο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Ζ ηέρλε ηεο πληήξεζεο»
Θεκαηνινγία: Σνπηθή ηζηνξία, αξραηνινγία, επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο (ζπληήξεζε
αξραηνηήησλ)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ θαη Γπκλάζην
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ζ 10ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ απνηειεί Πεξηθεξεηαθή
Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, θαη είλαη αξκφδηα γηα ηηο Αξραηφηεηεο ηεο
Βπδαληηλήο θαη Μεηαβπδαληηλήο πεξηφδνπ ηνπ λνκνχ Υαιθηδηθήο θαη ηνπ Αγίνπ ξνπο. Δηδηθά γηα ην
Άγηνλ ξνο ε Δθνξεία έρεη ηελ επζχλε θαη ησλ Πξνρξηζηηαληθψλ Αξραηνηήησλ ηεο πεξηνρήο. ηελ
αξκνδηφηεηα ηεο Δθνξείαο αλήθεη ε απνθάιπςε, ε θχιαμε, ε αλαζηήισζε θαη αλάδεημε φισλ ησλ
Μλεκείσλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηεο, φπσο θαη ε ζπληήξεζε, ε πξνζηαζία θαη δεκνζίεπζή ηνπο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αξραηνινγηθνχ Νφκνπ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε γλσξηκία
ησλ καζεηψλ κε ηελ έλλνηα, ηα ζηάδηα θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο ζπληήξεζεο, θαη ε αλάπηπμε
πξνβιεκαηηζκψλ θαη δηαιφγνπ κε ηνπο αλζξψπνπο ηεο ζπληήξεζεο.

Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Πνιπηερλείνπ 12, 63100, Πνιχγπξνο Υαιθηδηθήο /
Σειέθσλν: 23710 22060
Γσξεάλ
Πιαηεία Ηππνδξνκίνπ 7, 54621, Θεζζαινλίθε
Σειέθσλν: 2310 285163 & 2310 278976 θαμ: 2310 251892
Σκήκα Μνπζείσλ, Δθζέζεσλ & Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ: info@10eba.gr
Σν πξφγξακκα πξαγκαηνπνηείηαη ζην ρψξν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κέληξνπ Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ
Ηνπζηηληαλφο ζηα Ν. Φινγεηά
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10ε ΔΒΑ Υαιθηδηθήο θαη Αγίνπ ξνπο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Ζ ηέρλε ηνπ ραιηνύ»
Θεκαηνινγία: Αξραηνινγία, πεξηβάιινλ, ηερλνινγία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ θαη Γπκλάζην
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ζ 10ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ απνηειεί Πεξηθεξεηαθή
Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, θαη είλαη αξκφδηα γηα ηηο Αξραηφηεηεο ηεο
Βπδαληηλήο θαη Μεηαβπδαληηλήο πεξηφδνπ ηνπ λνκνχ Υαιθηδηθήο θαη ηνπ Αγίνπ ξνπο. Δηδηθά γηα ην
Άγηνλ ξνο ε Δθνξεία έρεη ηελ επζχλε θαη ησλ Πξνρξηζηηαληθψλ Αξραηνηήησλ ηεο πεξηνρήο. ηελ
αξκνδηφηεηα ηεο Δθνξείαο αλήθεη ε απνθάιπςε, ε θχιαμε, ε αλαζηήισζε θαη αλάδεημε φισλ ησλ
Μλεκείσλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηεο, φπσο θαη ε ζπληήξεζε, ε πξνζηαζία θαη δεκνζίεπζή ηνπο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αξραηνινγηθνχ Νφκνπ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Με αθεηεξία ηελ εθζεζηαθή ελφηεηα "Σν
δεχγνο Loch θαη ε Οπξαλνχπνιε ηνπ 20νπ αη." ζηνλ Πχξγν ηεο Οπξαλνχπνιεο, ζθνπφο ηνπ ζρεηηθνχ
πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλάπηπμε πξνβιεκαηηζκψλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη γλψζεο, θαζψο νη
καζεηέο καζαίλνπλ πξσηνγελείο ηξφπνπο θαηαζθεπήο ρξσκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο πιηθά απφ ηε θχζε.

Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Πνιπηερλείνπ 12, 63100, Πνιχγπξνο Υαιθηδηθήο /
Σειέθσλν: 23710 22060
Γσξεάλ
Πιαηεία Ηππνδξνκίνπ 7, 54621, Θεζζαινλίθε
Σειέθσλν: 2310 285163 & 2310 278976 θαμ: 2310 251892
Σκήκα Μνπζείσλ, Δθζέζεσλ & Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ: info@10eba.gr
Σν πξφγξακκα πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ζρνιηθή αίζνπζα θαη ζην ρψξν ηνπ Πχξγνπ ηεο Οπξαλνχπνιεο.
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Βπδαληηλό Μνπζείν Βέξνηαο – 11ε ΔΒΑ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Άξρνληεο, ηζνπθαιάδεο, ςεθσηέο, κάγεηξνη θαη
λνηθνθπξαίνη. Άλζξσπνη θαη επαγγέικαηα από ηελ θνηλσλία ηεο βπδαληηλήο Βέξνηαο»
Θεκαηνινγία: Σνπηθή ηζηνξία, αξραηνινγία (θαζεκεξηλή δσή θαη Βπδάληην)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄, Σ΄ Γεκνηηθνχ, Γπκλάζην & Λχθεην
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: ην Βπδαληηλφ Μνπζείν ηεο Βέξνηαο ζηεγάδεηαη ζηνλ Μχιν ηνπ
Μάξθνπ, έλα πξφζθαηα αλαθαηληζκέλν βηνκεραληθφ θηίξην ησλ αξρψλ ηνπ αηψλα, ην νπνίν βξίζθεηαη
ζηε γεηηνληά ηεο δηαηεξεηέαο ζπλνηθίαο ηεο Κπξηψηηζζαο. Πεξηιακβάλεη ηξεηο νξφθνπο, ζπλνιηθνχ
εκβαδνχ 720 η.κ. θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο ζα θηινμελεί κηα ελλνηνινγηθά απηνηειή ελφηεηα ηεο
κφληκεο έθζεζεο. Σν πιηθφ ηεο κφληκεο έθζεζεο πεξηιακβάλεη κέξνο ηεο πινχζηαο ζπιινγήο θνξεηψλ
εηθφλσλ, ηνηρνγξαθίεο απφ λανχο θαη θνζκηθά θηίξηα, ςεθηδσηά δάπεδα, ρεηξφγξαθα θαη παιαίηππα,
έξγα αγγεηνπιαζηηθήο θαη κηθξνηερλίαο, λνκίζκαηα θαη μπιφγιππηα, ηαθηθά επξήκαηα, αξρηηεθηνληθά
γιππηά θαη καξκάξηλεο επηγξαθέο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: ρεδηάζζεθε γηα ηε κφληκε έθζεζε ηνπ ΒΜΒ
κε ηίηιν «Ο δεκφζηνο θαη ν ηδησηηθφο βίνο ηεο Βέξνηαο». Βαζίδεηαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ ζεκαηηθψλ
ηεο έθζεζεο κέζσ ηεο αλάιεςεο ξφισλ. Πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθή μελάγεζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ
ζπκπιήξσζε θπιιαδίνπ, ελψ ζην εηθαζηηθφ εξγαζηήξην πνπ αθνινπζεί, ηα παηδηά ρσξίδνληαη ζε
νκάδεο θαη γίλνληαη αξρηηέθηνλεο – ζηξαηεγνί, θηίζηεο – ςεθσηέο θαη νηθνδεζπφηεο –κάγεηξνη.
πκπιεξψλνπλ ηελ θάηνςε ηεο νρχξσζεο ηεο Βέξνηαο, «ρηίδνπλ» θαη δηαθνζκνχλ έλα ηξηθιίλην θαη
δηαθνζκνχλ ηηο θνχπεο ελφο πινχζηνπ δείπλνπ. Γηα ηελ επίζθεςε ησλ καζεηψλ ηνπ Λπθείνπ
αθνινπζείηαη κία δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία, φπνπ πξνεγείηαη ε ειεχζεξε πεξηδηάβαζε ησλ καζεηψλ
ζηνπο ρψξνπο ηεο έθζεζεο θαη αθνινπζεί δηαινγηθή ζπδήηεζε αλάινγα κε ην ελδηαθέξνλ θαη ηηο
ηζηνξίεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηα ίδηα ηα αληηθείκελα.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Θσκαΐδνπ 26, Βέξνηα 591 00 /
Σειέθσλν: 23310 25847 & 29737
Γσξεάλ
11ε ΔΒΑ: Α. Κακάξα 3, Βέξνηα 591 00
Σειέθσλν: 23310 29737 θαμ: 23310 71725

389

Αξραηνινγηθό Μνπζείν Αηαλήο – Λ΄ ΔΠΚΑ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Αηαλή: Γλσξίδσ ηελ πξσηεύνπζα ηεο
Διηκηώηηδαο θαη ηελ Άλσ Μαθεδνλία»
Θεκαηνινγία: Σνπηθή ηζηνξία, αξραηνινγία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: www.mouseioaianis.gr
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: H έθζεζε ησλ ζεκαληηθφηαησλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ ηεο
αξραίαο Αηαλήο, απνηειεί ηελ θχξηα αθνξκή γηα ηελ ηζηνξηθή κειέηε ηνπ αξραηνειιεληθνχ
πνιηηηζκνχ, φπσο απηφο δηακνξθψζεθε θαη ήθκαζε ζηα βφξεηα ζχλνξά ηνπ. Γηα απηφ ην ιφγν ε
έθζεζε ηνπ Μνπζείνπ έρεη θπξίσο εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα, ρσξίο απηφ θπζηθά λα ηεο ζηεξεί ηελ
επηζηεκνληθή ηεο αμία.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Πξφθεηηαη γηα ην θπξηφηεξν Δθπαηδεπηηθφ
Πξφγξακκα. Πεξηιακβάλεη δχν θχξηεο ελφηεηεο κε ην αθφινπζν πεξηερφκελν:
Α ΄ ΔΝΟΣΖΣΑ
α) Αξραηνινγία, νξηζκφο, ζηφρνη. Δμέιημε, ζηαζκνί, επνρέο, θιάδνη ηεο αξραηνινγίαο, εηδηθφηεηεο,
ζπλαθείο επηζηήκεο
β) Αλαδξνκή ζηελ εψο ην ΄83 πξναλαζθαθηθή έξεπλα ζηελ Αηαλή. Αξραηνινγηθή γεσγξαθία θαη
ηζηνξηθή ηνπνγξαθία
γ) Αηαλή – Διίκεηα – Διηκηψηηδα, Άλσ Μαθεδνλία: πεγέο θαη αξραηφηεηεο.
δ) Ο ραξαθηήξαο θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αξραηνινγηθήο έξεπλαο ζηελ ΄Αλσ Μαθεδνλία, ηζηνξηθά
ζπκπεξάζκαηα.
Β΄ ΔΝΟΣΖΣΑ
α) Τιηθά θαηάινηπα – ηη θαη πψο ζην ρψξν. Δπί ηφπνπ εθπαίδεπζε κε εληνπηζκφ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ,
ρξνλνινγηθή έληαμε θαη ραξαθηεξηζκφ.
β) Γλσξηκία κε ηηο αλαζθακκέλεο αξραηφηεηεο θαη δηελέξγεηα αλαζθαθήο ζην δηακνξθσκέλν ππαίζξην
αλαζθαθηθφ πξφγξακκα – κε νκνηψκαηα αξραίσλ αληηθεηκέλσλ – ή θαη ηπρφλ ζπκκεηνρή ζε πεξίνδν
θαλνληθήο αλαζθαθήο.
γ) Δπηζθέςεηο ζηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη πξαθηηθέο αζθήζεηο αλαγλψξηζεο αξραηνηήησλ.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Τπάξρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θάθεινη: «Αηαλή: Δπίζθεςε ζηελ Αξραία
Πφιε» θαη «Αηαλή: Δπίζθεςε ζηε βαζηιηθή λεθξφπνιε»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Αηαλή Κνδάλεο, 50004 /
Σειέθσλν/θαμ: 24610 98800/1
Γσξεάλ
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Αξραηνινγηθό Μνπζείν Αηαλήο – Λ΄ ΔΠΚΑ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Αηαλή: Ζ Καηνηθία ζηελ Αξραηόηεηα»
Θεκαηνινγία: Σνπηθή ηζηνξία, αξραηνινγία (θαηνηθία)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: www.mouseioaianis.gr
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: H έθζεζε ησλ ζεκαληηθφηαησλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ ηεο
αξραίαο Αηαλήο, απνηειεί ηελ θχξηα αθνξκή γηα ηελ ηζηνξηθή κειέηε ηνπ αξραηνειιεληθνχ
πνιηηηζκνχ, φπσο απηφο δηακνξθψζεθε θαη ήθκαζε ζηα βφξεηα ζχλνξά ηνπ. Γηα απηφ ην ιφγν ε
έθζεζε ηνπ Μνπζείνπ έρεη θπξίσο εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα, ρσξίο απηφ θπζηθά λα ηεο ζηεξεί ηελ
επηζηεκνληθή ηεο αμία.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα εμεηάδεη ηνπο
παξαθάησ ηνκείο: Πνιενδνκία, δνκηθά πιηθά, ρψξνη ηεο θαηνηθίαο, επίπισζε. Πεξηιακβάλεη μελάγεζε
ζηηο αίζνπζεο ηνπ κνπζείνπ πνπ εθηίζεληαη επξήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (ππάξρεη αλαπαξάζηαζε
δσκαηίνπ νηθίαο), επεμεξγαζία ηνπ βηβιίνπ θαη ζπδήηεζε, παηρλίδη κε παδι, μεθνχξαζε θαη θαγεηφ
ζην νπηάλην (φπνπ γίλεηαη ελεκέξσζε γηα ηε ρξήζε ηνπ), πεξίπαηνο γχξσ απφ ηε ζχγρξνλε θαιχβα
(φπνπ γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηνλ ηξφπν δφκεζεο) θαη θηίζηκν αξραίνπ ζπηηηνχ.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Τπάξρεη ν εθπαηδεπηηθφο θάθεινο «Αηαλή: Ζ θαηνηθία ζηελ αξραηφηεηα»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Αηαλή Κνδάλεο, 50004 /
Σειέθσλν/θαμ: 24610 98800/1
Γσξεάλ

391

Αξραηνινγηθό Μνπζείν Αηαλήο – Λ΄ ΔΠΚΑ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Σν Έλδπκα από ηελ αξραία σο ηε βπδαληηλή
επνρή, Δμαξηήκαηα Έλδπζεο, Κνζκήκαηα»
Θεκαηνινγία: Σνπηθή ηζηνξία, αξραηνινγία (έλδπζε)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: www.mouseioaianis.gr
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: H έθζεζε ησλ ζεκαληηθφηαησλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ ηεο
αξραίαο Αηαλήο, απνηειεί ηελ θχξηα αθνξκή γηα ηελ ηζηνξηθή κειέηε ηνπ αξραηνειιεληθνχ
πνιηηηζκνχ, φπσο απηφο δηακνξθψζεθε θαη ήθκαζε ζηα βφξεηα ζχλνξά ηνπ. Γηα απηφ ην ιφγν ε
έθζεζε ηνπ Μνπζείνπ έρεη θπξίσο εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα, ρσξίο απηφ θπζηθά λα ηεο ζηεξεί ηελ
επηζηεκνληθή ηεο αμία.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πεξηιακβάλεη
θαηαζθεπή ελδπκάησλ θαη θνζκεκάησλ θαηά ηνλ αξραίν ηξφπν.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Αηαλή Κνδάλεο, 50004 /
Γσξεάλ

Σειέθσλν/θαμ: 24610 98800/1

Αξραηνινγηθό Μνπζείν Αηαλήο – Λ΄ ΔΠΚΑ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Αξραία Γηαηξνθή»
Θεκαηνινγία: Αξραηνινγία, δηαηξνθή (ςσκί)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: www.mouseioaianis.gr
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: H έθζεζε ησλ ζεκαληηθφηαησλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ ηεο
αξραίαο Αηαλήο, απνηειεί ηελ θχξηα αθνξκή γηα ηελ ηζηνξηθή κειέηε ηνπ αξραηνειιεληθνχ
πνιηηηζκνχ, φπσο απηφο δηακνξθψζεθε θαη ήθκαζε ζηα βφξεηα ζχλνξά ηνπ. Γηα απηφ ην ιφγν ε
έθζεζε ηνπ Μνπζείνπ έρεη θπξίσο εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα, ρσξίο απηφ θπζηθά λα ηεο ζηεξεί ηελ
επηζηεκνληθή ηεο αμία.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: ζην πξφγξακκα απηφ ηα παηδηά καζαίλνπλ πψο
γίλεηαη ην ςσκί θαη πξνζπαζνχλ λα ην θηηάμνπλ ζχκθσλα κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν (άιεζκα
ζηηαξηνχ κε ρεηξφκπιν θαη ηξηβεία, δχκσκα θαη πιάζηκν θαξβειηψλ, θνχξληζκα θαη θαηαλάισζε ηνπ
θξεζθνθηηαγκέλνπ ςσκηνχ).
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Τπάξρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θάθεινη «Αξραία Γηαηξνθή: Φσκί» «Αξραία
Γηαηξνθή: Έλα ηαμίδη ζηελ ηέρλε ηεο γαζηξνλνκίαο»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
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Γηεύζπλζε: Αηαλή Κνδάλεο, 50004 / Σειέθσλν/θαμ: 24610 98800/1
Γσξεάλ
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Αξραηνινγηθό Μνπζείν Αηαλήο – Λ΄ ΔΠΚΑ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Αλαζθαθή, έλα ηαμίδη ζην παξειζόλ»
Θεκαηνινγία: Δηζαγσγή ζηελ αξραηνινγία, ιανγξαθία, ηζηνξία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: www.mouseioaianis.gr
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: H έθζεζε ησλ ζεκαληηθφηαησλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ ηεο
αξραίαο Αηαλήο, απνηειεί ηελ θχξηα αθνξκή γηα ηελ ηζηνξηθή κειέηε ηνπ αξραηνειιεληθνχ
πνιηηηζκνχ, φπσο απηφο δηακνξθψζεθε θαη ήθκαζε ζηα βφξεηα ζχλνξά ηνπ. Γηα απηφ ην ιφγν ε
έθζεζε ηνπ Μνπζείνπ έρεη θπξίσο εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα, ρσξίο απηφ θπζηθά λα ηεο ζηεξεί ηελ
επηζηεκνληθή ηεο αμία.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Δηζαγσγή ζηηο επηζηήκεο ηεο Αξραηνινγίαο,
Ηζηνξίαο θαη Λανγξαθίαο, νξνινγία, κέζνδνη, ζηφρνη, επνρέο, ρξνλνιφγεζε, ζεκαζία γηα ην θνηλσληθφ
γίγλεζζαη θαη ην ζχγρξνλν πνιηηηζκφ. Αλαθνξά ζηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνπο ηξφπνπο δηάζσζεο, ηελ
αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ησλ θηλεηψλ επξεκάησλ θαη κλεκείσλ. Σα ζέκαηα κπνξεί λα αθνξνχλ ζε
θάπνηα κλεκεία ηεο πεξηνρήο ή γεληθφηεξα δεηήκαηα π.ρ. ηα αξραία ζηε δηαθήκηζε, ε πξνζηαζία ηνπο
κε ζπληήξεζε, ε αξραηνθαπειία θηι. Δπηβάιιεηαη ε ελεκέξσζε ζηα Δξγαζηήξηα πληήξεζεο ηνπ
Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Αηαλήο θαη κεηά κπνξεί λα επαθνινπζήζεη ζπγθφιιεζε ζχγρξνλσλ
ζπαζκέλσλ πήιηλσλ αγγείσλ θαη εηδσιίσλ, ηα νπνία έρνπλ αγνξαζηεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ. Ση
ζεκαίλεη αξραηνινγία θαη γηαηί μαλαγξάθεη ηελ ηζηνξία. πκκεηνρή ζην ππαίζξην αλαζθαθηθφ
πξφγξακκα, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ Μνπζείνπ θαη ζε ζθάκκαηα κε
ηνπνζεηεκέλα εθκαγεία αξραίσλ αληηθεηκέλσλ.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Τπάξρεη ν εθπαηδεπηηθφο θάθεινο «Αλαζθαθή, έλα ηαμίδη ζην παξειζφλ»
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Αηαλή Κνδάλεο, 50004 /
Σειέθσλν/θαμ: 24610 98800/1
Γσξεάλ
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Αξραηνινγηθό Μνπζείν Αηαλήο – Λ΄ ΔΠΚΑ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Ο Αζιεηηζκόο ζηελ Αξραηόηεηα»
Θεκαηνινγία: Αξραηνινγία, αζιεηηζκφο
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: www.mouseioaianis.gr
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: H έθζεζε ησλ ζεκαληηθφηαησλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ ηεο
αξραίαο Αηαλήο, απνηειεί ηελ θχξηα αθνξκή γηα ηελ ηζηνξηθή κειέηε ηνπ αξραηνειιεληθνχ
πνιηηηζκνχ, φπσο απηφο δηακνξθψζεθε θαη ήθκαζε ζηα βφξεηα ζχλνξά ηνπ. Γηα απηφ ην ιφγν ε
έθζεζε ηνπ Μνπζείνπ έρεη θπξίσο εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα, ρσξίο απηφ θπζηθά λα ηεο ζηεξεί ηελ
επηζηεκνληθή ηεο αμία.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηηο καξηπξίεο γηα
ηνλ αζιεηηζκφ ζηελ Άλσ Μαθεδνλία. Δθηφο απφ ηε γλψζε θαη ηε ζχγθξηζε κε ην ζχγρξνλν
αζιεηηζκφ, πξνηείλεηαη ε δηελέξγεηα αγψλσλ κε ρξήζε ησλ αξραίσλ ηξφπσλ θαη θαλφλσλ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Αηαλή Κνδάλεο, 50004 /
Σειέθσλν/θαμ: 24610 98800/1
Γσξεάλ

Αξραηνινγηθό Μνπζείν Αηαλήο – Λ΄ ΔΠΚΑ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Κεξακεηθή»
Θεκαηνινγία: Σνπηθή ηζηνξία, αξραηνινγία (θεξακηθή)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: www.mouseioaianis.gr
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: H έθζεζε ησλ ζεκαληηθφηαησλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ ηεο
αξραίαο Αηαλήο, απνηειεί ηελ θχξηα αθνξκή γηα ηελ ηζηνξηθή κειέηε ηνπ αξραηνειιεληθνχ
πνιηηηζκνχ, φπσο απηφο δηακνξθψζεθε θαη ήθκαζε ζηα βφξεηα ζχλνξά ηνπ. Γηα απηφ ην ιφγν ε
έθζεζε ηνπ Μνπζείνπ έρεη θπξίσο εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα, ρσξίο απηφ θπζηθά λα ηεο ζηεξεί ηελ
επηζηεκνληθή ηεο αμία.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Γίλεηαη αλαθνξά ζηα αγγεία σο είδε
θαζεκεξηλήο ρξήζεο αιιά θαη έξγα ηέρλεο, πεγή ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη δείγκαηα
αλζεξήο νηθνλνκίαο. Καηαζθεπή αγγείσλ απφ πειφ, γχςηλσλ εηδσιίσλ απφ κήηξεο θαη βάςηκφ ηνπο
ζχκθσλα κε ηα αξραία πξσηφηππα..
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Τπάξρεη ην εθπαηδεπηηθφ θπιιάδην «Δίδε θιηβάλσλ, ηα κέξε θαη ε
ιεηηνπξγία ηνπο»
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Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Αηαλή Κνδάλεο, 50004 / Σειέθσλν/θαμ: 24610 98800/1
Γσξεάλ
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Αξραηνινγηθό Μνπζείν Γίνπ – ΚΕ΄ ΔΠΚΑ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Παίδνπκε Αλαζθαθή»
Θεκαηνινγία: Σνπηθή ηζηνξία, αξραηνινγία (Αλαζθαθή)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄, Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ζηεγάδεη εθζέκαηα νξγαλσκέλα ζε
ελφηεηεο αληίζηνηρεο κε ην ρψξν αλεχξεζεο ηνπο (δεκφζηα θηήξηα, αζηηθφ θέληξν, ηεξά, λεθξνηαθεία
θηι.). Λεηηνπξγεί εθπαηδεπηηθή έθζεζε κε ζέκα «ε θαζεκεξηλή δσή ζην αξραίν Γίνλ»
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε βησκαηηθή
πξνζέγγηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαζθαθήο
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε: Γίνλ Πηεξίαο, 60100 / Σειέθσλν: 2351-053206 θαμ: 2351-045057
Γσξεάλ
ΚΕ ΔΠΚΑ: Παξκελίσλνο 32, Καηεξίλε, 60100 Σειέθσλν: 2351-047883 θαμ: 2351-047884
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Αζαλαζάθεην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Βόινπ
Φνξέαο: ΗΓ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ ηνπ Βόινπ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο:
Δπξσπατθό Πξόγξακκα Raphael : «Νενιηζηθόο Πνιηηηζκόο (1997)»
« Μηα θνξά θη΄ έλαλ θαηξό ζην έζθιν θαη ζην Γηκήλη (2001)»
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Βφινπ θηινμελεί αξραηνινγηθά
επξήκαηα απφ φιε ηε Θεζζαιία, απφ ηελ παιαηνιηζηθή πεξίνδν έσο θαη ηα ξσκατθά ρξφληα. Tν
Αζαλαζάθεην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Βφινπ είλαη έλα απφ ηα παιαηφηεξα Μνπζεία ηεο ρψξαο θαη
κέρξη ζήκεξα παξακέλεη ην θεληξηθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ηεο Θεζζαιίαο θαη κέρξη ζήκεξα
παξακέλεη ην θεληξηθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ηεο Θεζζαιίαο. Κηίζζεθε ην 1909 κε ρξήκαηα πνπ
δηέζεζε ν Αιέμηνο Αζαλαζάθεο απφ ηελ Πνξηαξηά ηνπ Πειίνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα ηζφγεην λενθιαζηθφ
θηήξην κε ζπλνιηθφ εκβαδφλ 870 η.κ. πνπ πεξηιακβάλεη επηά ρψξνπο έθζεζεο. Σν αξρηθφ ζρέδην
θαηαζθεπήο εθπφλεζε ν κεραληθφο ηεο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο Α. Αγγειίδεο θαη ην πινπνίεζε ν
αξρηηέθηνλαο Η.Π. θνχηαξεο. Βξίζθεηαη ζηελ παξαιία ηνπ Βφινπ, κέζα ζην πάξθν ηεο πεξηνρήο ηνπ
Αλαχξνπ. ήκεξα ην Μνπζείν ιεηηνπξγεί κε δχν εθζέζεηο, ηε κφληκε έθζεζε πνπ πεξηιακβάλεη
αξραηφηεηεο πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ παιαηνιηζηθή επνρή έσο ηε ξσκατθή πεξίνδν θαη
πξνέξρνληαη απφ νιφθιεξε ηε Θεζζαιία, θαη ηελ πεξηνδηθή έθζεζε κε ζέκα "Αγψλεο θαη Αζιήκαηα
ζηελ Αξραία Θεζζαιία".
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
Σα πξνγξάκκαηα πινπνηήζεθαλ ζην πιαίζην Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ. Γηα πιεξνθνξίεο γηα ηε
ζπλέρηζή ηνπο ζήκεξα ή ηελ έλαξμε λέσλ πξνγξακκάησλ πξνηείλεηαη επηθνηλσλία κε ην κνπζείν.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Με ηε βνήζεηα ηνπ πνιπεξγαιείνπ (δεο πην θάησ) iΜuse δηαηίζεηαη γηα ηα
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε κε ζεκαηνινγηθέο παξνπζηάζεηο, πνπ κπνξνχλ λα
πξνβάιινληαη γηα ηα παηδηά ζηνλ εηδηθφ ρψξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Μνπζείνπ, ελψ
κεγάιε θαηλνηνκία ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα
εηνηκάδνπλ κφλνη ηνπο λέεο παξνπζηάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο εηθνλνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηε κεγάιε βάζε
δεδνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο: Λεηηνπξγεί ην πξφγξακκα iMuse, πνπ απνηειεί ηελ πινπνίεζε ελφο λένπ ηχπνπ
εηθνληθνχ Μνπζείνπ θαη απνηειεί έλα πνιπεξγαιείν πνπ βνεζά ηνπο επηζθέπηεο λα γλσξίζνπλ ην
Μνπζείν πξηλ αθφκε αξρίζνπλ λα πεξηεγνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Οη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα
ειέγμνπλ άκεζα αλ ε έθζεζε ηνπ Μνπζείνπ πεξηιακβάλεη αξραία αληηθείκελα γηα ηα νπνία έρνπλ
εηδηθφ ελδηαθέξνλ.
Μπνξνχλ λα δνπλ ζηηο νζφλεο αθήο ησλ PDA, πνπ έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο, ηηο πξνηεηλφκελεο απφ ην
Μνπζείν δηαδξνκέο, κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ δηθέο ηνπο δηαδξνκέο, λα μελαγεζνχλ κε εηθφλεο,
θείκελα θαη ερεηηθή μελάγεζε ζε ηξεηο γιψζζεο, λα δεκηνπξγήζνπλ εηθνληθέο αίζνπζεο, κέζα ζηηο
νπνίεο κπνξνχλ λα δνπλ ηα αληηθείκελα πνπ ζα ήζειαλ λα είλαη εθηεζεηκέλα καδί θαη ηέινο κπνξνχλ λα
μελαγεζνχλ απφ έλαλ μελαγφ βιέπνληαο ζηα πξνζσπηθά ηνπο θηλεηά ηειέθσλα (Smartphones) ηηο
εηθφλεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο ζηέιλεη ν μελαγφο απφ έλα PDA ρεηξφο.
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Αθφκε ζε θεληξηθφ ρψξν ηνπ Μνπζείνπ ππάξρεη έλα ζεκείν πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ (Infokiosk).
Mε ηε ρξήζε ηξηψλ νζνλψλ αθήο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο επηζθέπηεο λα έρνπλ παλνξακηθέο
θπιηφκελεο εηθφλεο ηεο θάζε αίζνπζαο μερσξηζηά. Μέζα απφ ηηο εηθφλεο απηέο κπνξνχλ λα αληιεζνχλ
πιεξνθνξίεο γηα ηηο ελφηεηεο θαη ηα αληηθείκελα ηεο έθζεζεο.
Γηεύζπλζε: Αζαλαζάθε 1, Σ.Κ. 38001, Βφινο (Ννκφο Μαγλεζίαο)
Σειέθσλν: +30 24210 25285
(εθπαηδ. Πξνγξάκκαηα: 24210 76278, θα. Καινγηάλλε
Φαμ: +30 24210 28563
Οιφθιεξν: €2, Μεησκέλν: €1
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία: odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3271
•

•
•
•
•
•
•

Hauptmann H., Milojcic V., "Die Funde der fruehen Dimini-Zeit aus der Arapi-Magula
Thessalien", Beitraege zur Ur-und Fruehgeschichtlichen Archaeologie des MittelmeerKulturraumes 9 (1969)
Andreou S., Fotiadis M., Kotsakis K., "Review of Aegean Prehistory V: The Neolithic and
Bronze Age of Northern Greece", AJA 100 (1996), -60
Σζνχληαο Υξ., Αη πξντζηνξηθαί αθξνπφιεηο Γηκελίνπ θαη έζθινπ, Αζήλα 1908
Θενράξεο Γ.Ρ., Νενιηζηθφο πνιηηηζκφο, Αζήλα 1981
Coleman J.E., "Greece, the Aegean and Cyprus" in Ehrich R.W. (ed), Chronologies in: Old
World Archaeology, Chicago 1992, -32
Parzinger H., Studien zur Chronologie und Kulturgeschichte der Jungstein-, Kupfer- und
Fruehbronzezeit zwischen Karpaten und Mittleren Taurus, Bd. 1, Bd. 2, Mainz 1993
Alram-Stern Δ., Die Aegaeische Fruehzeit: Band 1: Das Neolithikum in Griechenland, Vienna
1996
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Μνπζείν Πιηλζνθεξακνπνηίαο Ν. & . Σζαιαπάηα (Βόινο)
Φνξέαο: Πνιηηηζηηθό Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηώο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Υηίδνληαο ηνύβια θαη θεξακίδηα»
Θεκαηνινγία: Σνπηθή Ηζηνξία, Βηνκεραληθή Ηζηνξία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα http://www.piop.gr/ecPage.asp?id=427&nt=18&lang=1
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.piop.gr/Documents/gr%20piop%201182-education1.pdf
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: ε δχν γξακκέο γξάθνπκε γηα ηε θηινζνθία ηνπ Μνπζείνπ, ε νπνία
ζρεδφλ πάληα πεξηγξάθεηαη ζηελ αξρηθή ζειίδα ησλ sites ησλ Μνπζείσλ
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Δθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ζηφρν ηε γλσξηκία
ησλ παηδηψλ κε ηε βηνκεραληθή ηζηνξία ηεο πφιεο ηνπ Βφινπ, κέζσ ελφο πξσηφηππνπ εξγαζηεξίνπ
θαηαζθεπήο πξντφλησλ πιηλζνθεξακνπνηίαο.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: θπιιάδην ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
http://www.piop.gr/Documents/gr%20piop%201182-education1.pdf
Άιιεο Πιεξνθνξίεο: Σν πξφγξακκα δηαξθεί πεξίπνπ 60 ιεπηά. Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο
νκάδεο: Ζ πξψηε απαζρνιείηαη ζην κχιν, αλαθαηεχνληαο ην αξγηιφρσκα κε λεξφ, πξνθεηκέλνπ λα
παξαρζεί πειφο. Ζ δεχηεξε απαζρνιείηαη ζην κεράλεκα θνπήο ηνχβισλ: ηνπνζεηνχλ ζην κεράλεκα ηε
κάδα ηνπ πεινχ, ε νπνία θφβεηαη ζε κηθξά ηνχβια. Ζ ηξίηε επηρεηξεί ηελ θαηαζθεπή θεξακηδηνχ κε ηνλ
ραξαθηεξηζηηθφ ινγφηππν ζηελ πξέζα ησλ θεξακηδηψλ. Ζ ηέηαξηε ειέγρεη ηα ηειηθά πξντφληα, ελψ
παξάιιεια ελζαξξχλεηαη ζηελ θαηαζθεπή απιψλ νηθνδνκεκάησλ κε έηνηκα ηνπβιάθηα.
Γηεύζπλζε/Σειέθσλν/ θαμ: 2421029844
1.5 € /καζεηή
ππεξεζία Μνπζείσλ Πνιηηηζηηθνχ Ηδξχκαηνο Οκίινπ Πεηξαηψο (θα. Α.Σξάληα, 2103256927 |
trantaa@piraeusbank.gr)
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Μνπζείν Πιηλζνθεξακνπνηίαο Ν. & . Σζαιαπάηα (Βόινο)
Φνξέαο: Πνιηηηζηηθό Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηώο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Τα 3 γνπξνπλάθηα...πάλε κνπζείν»
Θεκαηνινγία: Βηνκεραληθή Ηζηνξία, πεξηβάιινλ
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα
http://www.piop.gr/eCportal.asp?ID=807&NT=105&Lang=1
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.piop.gr/Documents/gr%20piop%201182-education2.pdf
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Μνπζείν Πιηλζνθεξακνπνηίαο "Ν. & . Σζαιαπάηα", απνηειεί
έλα απφ ηα ιίγα δηαζσδφκελα βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα ζηελ Διιάδα. Σν Δξγνζηάζην
Πιηλζνθεξακνπνηίαο ηδξχζεθε απφ ηνπο αδεξθνχο Σζαιαπάηα θαη ιεηηνχξγεζε γηα πάλσ απφ πελήληα
ρξφληα (1926 - 1978), απνηειψληαο κία ζεκαληηθή παξαγσγηθή κνλάδα, κε παλειιαδηθή εκβέιεηα.
ε κηα έθηαζε 22.000 η.κ. εξγάδνληαλ 250 ππάιιεινη - ζηελ αθκή ηνπ - θαηαζθεπάδνληαο πνιιά είδε
θεξακηδηψλ θαη πιίλζσλ (ηνχβια). ηελ αθκή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ απαζρνινχζε 250 άηνκα θαη ηα
κεραλήκαηα ηνπ έθηαλαλ ηνπο 300 ίππνπο. εκείν αλαθνξάο απνηεινχζε ην θακίλη Hoffmann πνπ
έζβεζε κφλν ζηελ Καηνρή ην 1944 θαη ζηελ δηεηία 1954-1956 δχν θνξέο εμαηηίαο ησλ κεγάισλ
ζεηζκψλ ηνπ Βφιν. Σν εξγνζηάζην αγνξάζηεθε αξρηθά απφ ην Γήκν Βφινπ (πξφγξακκα URBAN) ην
1995 θαη πξαγκαηνπνίεζε κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα έξγα απνθαηάζηαζεο κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία
ελφο πνιπρψξνπ πνπ ζα αλαδείθλπε πνιηηηζηηθά θαη ηζηνξηθά ηελ πφιε ηνπ Βφινπ αιιά θαη ηελ
επξχηεξε Θεζζαιία. Σελ ζεκεξηλή ηνπ ηειηθή κνξθή, ην Μνπζείν -φπσο εμειίρζεθε ην εξγνζηαζηαθφ
ζπγθξφηεκα- ηελ πήξε κεηά απφ ηα έξγα ηνπ 2004-2006 πνπ έγηλαλ απφ ην Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα
Οκίινπ Πεηξαηψο θαη εθηείλνληαη ζηα 5.000 η.κ. ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Δθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ζηφρν ηελ
γλσξηκία ησλ παηδηψλ κε ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ, ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θαληαζίαο θαη ηεο νκαδηθήο
εξγαζίαο.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: θπιιάδην ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
http://www.piop.gr/Documents/gr%20piop%201182-education2.pdf
Άιιεο Πιεξνθνξίεο: Σν πξφγξακκα δηαξθεί πεξίπνπ 60 ιεπηά. Με αθνξκή ην γλσζηφ παξακχζη, ηα
παηδηά κπνχληαη κε επράξηζην ηξφπν ζηελ ηερλνινγία κηαο άιιεο επνρήο. Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη
αλαγλψξηζε θαη πεξηγξαθή πιηθψλ, αθήγεζε παξακπζηνχ, ζπλαξκνιφγεζε παδι, δσγξαθηθή, ζεαηξηθφ
παηρλίδη θαη άιιεο, πξνζαξκνζκέλεο ζηελ ειηθία ηνπο, δξαζηεξηφηεηεο.
Γηεύζπλζε/Σειέθσλν/ θαμ: 2421029844
Γσξεάλ είζνδνο
ππεξεζία Μνπζείσλ Πνιηηηζηηθνχ Ηδξχκαηνο Οκίινπ Πεηξαηψο (θα. Α.Σξάληα, 2103256927 |
trantaa@piraeusbank.gr)
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Μνπζείν Πιηλζνθεξακνπνηίαο Ν& Σζαιαπάηαο-Βόινο
Πνιηηηζηηθό Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηώο
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: Σα ηξία γνπξνπλάθη πάλε Μνπζείν
Θεκαηνινγία: Δμνηθείσζε κε ηα αληηθείκελα ηνπ Μνπζείνπ
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.piop.gr/eCportal.asp?id=162&nt=18&Lang=1
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα (2011-2012) http://www.piop.gr/eCportal.asp?id=162&nt=18&Lang=1
ύληνκε Πεξηγξαθή ηνπ Γηθηύνπ Μνπζείσλ Πνιηηηζηηθνχ Ηδξχκαηνο Οκίινπ Πεηξαηψο
Σν Πνιηηηζηηθό Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηώο νξγαλψλεη θαη δηαρεηξίδεηαη έλα δίθηπν ζεκαηηθψλ
κνπζείσλ πνπ κειεηά, δηαζψδεη θαη πξνβάιιεη ηελ ειιεληθή θιεξνλνκηά θαη ηελ πνιηηηζηηθή
ηαπηφηεηα ηνπ ηφπνπ καο. Σα κνπζεία απηά απνηεινχλ πξφηππα γηα ηε κέζνδν δεκηνπξγίαο κνπζείσλ
θαη γηα ηνλ ηξφπν ηεο κνπζεηνγξαθηθήο εθθνξάο ηνπο θαη πξνβάιινπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ εηδηθφ
ραξαθηήξα ηεο παξαγσγήο ηεο πεξηνρήο πνπ βξίζθνληαη.
Σν Πνιηηηζηηθό Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηώο πινπνηεί δξάζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ πνιηηηζκφ πνπ
εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηνπ Οκίινπ Πεηξαηψο. Δίλαη θνηλσθειέο
ίδξπκα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη δηνηθείηαη απφ επηακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Δθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ζηφρν ηελ
γλσξηκία σλ παηδηψλ κε ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ, ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θαληαζίαο θαη ηεο νκαδηθήο
εξγαζίαο. «Τα ηξία γνπξνπλάθηα πάλε…κνπζείν», δηαξθεί πεξίπνπ 60 ιεπηά θαη απεπζχλεηαη θπξίσο
ζε καζεηέο Νεπηαγσγείνπ. Με αθνξκή ην γλσζηφ παξακχζη, ηα παηδηά κπνχληαη κε επράξηζην ηξφπν
ζηελ ηερλνινγία κηαο άιιεο επνρήο. Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη αλαγλψξηζε θαη πεξηγξαθή πιηθψλ,
αθήγεζε παξακπζηνχ, ζπλαξκνιφγεζε παδι, δσγξαθηθή, ζεαηξηθφ παηρλίδη θαη άιιεο,
πξνζαξκνζκέλεο ζηελ ειηθία ηνπο, δξαζηεξηφηεηεο.
Γαλεηζηηθό ή άιιν Τιηθό: πλνδεπηηθφ πιηθφ: Γηαζέζηκν θπιιάδην
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Γηθηύνπ Μνπζείσλ ηνπ ΠΗΟΠ:
http://www.piop.gr/eCportal.asp?id=162&nt=18&Lang=1
Τπθρεςία Μουςείων Πολιτιςτικοφ Ιδρφματοσ Ομίλου Πειραιά: 2103256927
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Μνπζείν Πιηλζνθεξακνπνηίαο Ν& Σζαιαπάηαο
Πνιηηηζηηθό Ηδξπκα Οκίινπ Πεηξαηώο
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: Υηίδνληαο ηνύβια θαη θεξακίδηα
Θεκαηνινγία: Σνπηθή ηζηνξία-βηνκεραληθή ηζηνξία Βφινπ
Φάζκα Ζιηθηώλ:

Γεκνηηθφ, Γπκλάζην

Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:
http://www.piop.gr/eCportal.asp?id=162&nt=18&Lang=1
http://www.piop.gr/eCportal.asp?id=321&nt=18&Lang=1)
Γαλεηζηηθό ή άιιν Τιηθό πλνδεπηηθφ πιηθφ: Γηαζέζηκν θπιιάδην.
ύληνκε Πεξηγξαθή ηνπ Γηθηύνπ Μνπζείσλ Πνιηηηζηηθνχ Ηδξχκαηνο Οκίινπ Πεηξαηψο
Σν Πνιηηηζηηθό Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηώο νξγαλψλεη θαη δηαρεηξίδεηαη έλα δίθηπν ζεκαηηθψλ
κνπζείσλ πνπ κειεηά, δηαζψδεη θαη πξνβάιιεη ηελ ειιεληθή θιεξνλνκηά θαη ηελ πνιηηηζηηθή
ηαπηφηεηα ηνπ ηφπνπ καο. Σα κνπζεία απηά απνηεινχλ πξφηππα γηα ηε κέζνδν δεκηνπξγίαο κνπζείσλ
θαη γηα ηνλ ηξφπν ηεο κνπζεηνγξαθηθήο εθθνξάο ηνπο θαη πξνβάιινπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ εηδηθφ
ραξαθηήξα ηεο παξαγσγήο ηεο πεξηνρήο πνπ βξίζθνληαη. (Πεξηζζφηεξα:
Σν Πνιηηηζηηθό Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηώο πινπνηεί δξάζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ πνιηηηζκφ πνπ
εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηνπ Οκίινπ Πεηξαηψο. Δίλαη θνηλσθειέο
ίδξπκα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη δηνηθείηαη απφ επηακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
ύληνκε πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Δθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ζηφρν ηε
γλσξηκία ησλ παηδηψλ κε ηε βηνκεραληθή ηζηνξία ηεο πφιεο ηνπ Βφινπ, κέζσ ελφο πξσηφηππνπ
εξγαζηεξίνπ θαηαζθεπήο πξντφλησλ πιηλζνθεξακνπνηίαο. Σν πξφγξακκα δηαξθεί πεξίπνπ 60 ιεπηά.
Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο: Ζ πξψηε απαζρνιείηαη ζην κχιν, αλαθαηεχνληαο ην
αξγηιφρσκα κε λεξφ, πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί πειφο. Ζ δεχηεξε απαζρνιείηαη ζην κεράλεκα θνπήο
ηνχβισλ: ηνπνζεηνχλ ζην κεράλεκα ηε κάδα ηνπ πεινχ, ε νπνία θφβεηαη ζε κηθξά ηνχβια. Ζ ηξίηε
επηρεηξεί ηελ θαηαζθεπή θεξακηδηνχ κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ινγφηππν ζηελ πξέζα ησλ θεξακηδηψλ. Ζ
ηέηαξηε ειέγρεη ηα ηειηθά πξντφληα, ελψ παξάιιεια ελζαξξχλεηαη ζηελ θαηαζθεπή απιψλ
νηθνδνκεκάησλ κε έηνηκα ηνπβιάθηα.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Γηθηύνπ Μνπζείσλ ηνπ ΠΗΟΠ:
http://www.piop.gr/eCportal.asp?id=162&nt=18&Lang=1
πκκεηνρή ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα: : 1.5 € /καζεηή
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Μνπζείν Ληκλαίνπ Πνιηηηζκνύ Κάξιαο
(θέληξν ηνπ Γ. Γ. Καλαιίσλ ηνπ Γ. Ρήγα Φεξαίνπ ζηε Μαγλεζία )
Φνξέαο: ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΛΔΣΖ ΒΟΗΒΖΨΓΑ (ΚΔ.ΜΔ.ΒΟ.).
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Παηρλίδηα ζηε ιίκλε ηνπ ζενύ Απόιισλα»
Θεκαηνινγία: Υσξίδεηαη ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ φιεο ηηο πεξηφδνπο ηεο ηζηνξίαο ηεο
Κάξιαο (δσή ζηε ιίκλε-απνμήξαλζε-ε Κάξια σο πεδηάδα-επαλαζχζηαζε)
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ, Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: www.boebes-karla.gr
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: www.boebes-karla.gr
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Μνπζείν πεξηιακβάλεη:
• αλαθαηαζθεπαζκέλν ην θαξάβη ηεο Κάξιαο ζηηο θαλνληθέο ηνπ δηαζηάζεηο
• νκνίσκα ιηκλαίαο θαιχβαο
• πινχζην θσηνγξαθηθφ αξρείν κε ζέκα ηε ιίκλε Κάξια ( Γ. Λέηζηνο, Σ. Σινχπαο, Β. Παπατσάλλνπ)
• αξρεηαθφ πιηθφ (άδεηεο αιηείαο- ιεκβνιφγηα- απάλζηζκα απφ δεκνζηεχκαηα εθεκεξίδσλ)
• καθέηεο ηεο ιίκλεο (πξηλ ηελ απνμήξαλζε θαη κεηά ηελ επαλαζχζηαζή ηεο )
• ζπιινγή αληηθεηκέλσλ – εξγαιείσλ
• πιηθφ γηα ηελ ηρζπνπαλίδα θαη ηελ νξληζνπαλίδα ηεο Κάξιαο, ζηνηρεία γηα ηελ πξντζηνξία, ηε
κπζνινγία θαη ηα ζπήιαηα ηεο παξαθάξιηαο πεξηνρήο
Σν Μνπζείν δηαζέηεη παηδηθφ εξγαζηήξη , ην νπνίν πξνζθέξεη δξαζηεξηφηεηεο ζε νκάδεο
πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ζε ζπκκεηέρνληεο ζε Μνπζεηνπαηδαγσγηθά
πξνγξάκκαηα
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Δίλαη κηα βησκαηηθή πξνζέγγηζε ζηελ ηζηνξία
ηεο ιίκλεο Κάξιαο. Οη καζεηέο κε θνιάδ, δξακαηνπνηήζεηο θαη παδι ζα γλσξίζνπλ ηελ πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά ηεο Κάξιαο , παίδνληαο θαη ελεξγνπνηψληαο ηηο αηζζήζεηο ηνπο θαη ηε θαληαζία
ηνπο .Δπίζεο, ζην Μνπζείν κηθξέο νκάδεο καζεηψλ , φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο, κπνξνχλ
λα επεμεξγαζηνχλ θχιια εξγαζίαο γηα ηηο δηάθνξεο ζεκαηηθέο ππνελφηεηεο ησλ εθζεκάησλ. ηηο
νκαδηθέο επηζθέςεηο ζρνιείσλ γίλεηαη πξνβνιή θαη ελεκέξσζε γηα ηελ ηζηνξία ηεο Κάξιαο απφ παιηά
σο ηηο κέξεο καο θαη θαηφπηλ μελάγεζε ζηα εθζέκαηα ηνπ Μνπζείνπ.
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε/Σειέθσλν/ θαμ: 24210 22647, 6977334733, θαη 6971824700, kemevo@yahoo.gr
1,5 επξώ αλά άηνκν.
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Μνπζείν Λπθείνπ Διιελίδσλ Βόινπ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο:
«Ο ξόινο ησλ ελδπκαζηώλ θαη ε εθπαηδεπηηθή ηνπο δηάζηαζε»
Θεκαηνινγία: Παξαδνζηαθή ελδπκαζία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Υαξαθηεξίζηεθε ην 1987 απφ ην ΤΠΠΟ δηαηεξεηέν νίθεκα "έξγν
ηέρλεο", νινθιήξσζε ηελ αλαθαίληζε ηνπ κεηά απφ 21 ρξφληα θαη εγθαηληάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζαλ
επηζθέςηκνο ρψξνο ην άββαην 21 Ηνπλίνπ 2008. Με δπζθνιία ζηελ εχξεζε ρξεκάησλ
θαηαζθεπάζηεθαλ ηα νκνηψκαηα (θνχθιεο), νη νπνίεο ληχζεθαλ κε ηηο θαηάιιειεο παξαδνζηαθέο
ελδπκαζίεο, θάλνληαο ην φλεηξν, ηφζσλ δεθαεηηψλ, πξαγκαηηθφηεηα.
Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ κνπζεηαθνχ ρψξνπ δνχιεςαλ κε κεξάθη ν μπινπξγφο Γεκήηξεο Ξεξνκεξίηεο κε
ζρέδηα ηνπ Γ. Παιηνχξα, ν Αλέζηεο Κφηνγινπ ηα θξχζηαιια, ν Αληψλεο Γξαγφζεο ηα θψηα, ν
Υξήζηνο Υαιθηφπνπινο ηηο αθίζεο. Οη θνχθιεο- νκνηψκαηα θαηαζθεπάζηεθαλ ζηελ Αζήλα απφ ηνλ
Σάζν Φξαγθνπδάθε θαη ληχζεθαλ απφ ηελ έκπεηξε ζηελ παξαδνζηαθή ελδπκαζία Έθνξν ηκαηηνζήθεο,
Άζπα Καπνπξληψηε κε ηε ζπλεξγαζία ηεο Βαζηιηθήο Σξάθε, Διέλεο Πεηζάλε θαη Καίηεο
Υαηδεαπνζηφινπ. Ο σξαίνο αγψλαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ζεκαληηθνχ απηνχ κλεκείνπ ηεο πφιεο
καο κε ηελ παξάιιειε ίδξπζε Λανγξαθηθνχ Μνπζείνπ θξάηεζε δεθανθηψ νιφθιεξα ρξφληα.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Δλίζρπζε πνιηηηζηηθήο ζπλείδεζεο καζεηψλ
κέζα απφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηνπηθή παξαδνζηαθή ελδπκαζία. Σν
πξφγξακκα παξνπζηάδεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξεί αξγφηεξα λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ ζηελ ηάμε ή αιινχ.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: δελ αλαθέξεηαη
Γηεύζπλζε/Σειέθσλν/ θαμ: Κνξαή 79 Βφινο, 38333, 2421033938, likioelinidonvolou@gmail.com
Δίζνδνο 2 επξψ

405

Λανγξαθηθό Κέληξν Κίηζνπ Μαθξή
Φνξέαο: Βηβιηνζήθεο & Κέληξνπ Πιεξνθόξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Κνθθώλεο»
Θεκαηνινγία: Παξάδνζε, ιανγξαθία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.lib.uth.gr
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/lkm.asp
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν « ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΗΣΟΤ ΜΑΚΡΖ» ζηεγάδεηαη ζην
ζπίηη ηνπ ιανγξάθνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Αλαχξνπ ζην Βφιν, ζηελ νδφ Κίηζνπ Μαθξή 38.
Πεξηιακβάλεη ηελ ιανγξαθηθή ζπιινγή ηνπ, ηελ βηβιηνζήθε ηνπ, πνπ απνηειείηαη απφ 4.000 ηφκνπο
βηβιίσλ θαη ην αξρείν ηνπ, κε 2.500 δηαθάλεηεο θαη 4.000 θσηνγξαθίεο, ζε πνιιέο απφ ηηο νπνίεο
απεηθνλίδνληαη ζεζαπξνί ηεο ιατθήο καο παξάδνζεο πνπ δελ ζψδνληαη ζήκεξα. Ζ ιανγξαθηθή
ζπιινγή πεξηιακβάλεη ηα πεξί ηα 560 αληηθείκελα ιατθήο ηέρλεο ηα νπνία πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ
πεξηνρή ηνπ Πειίνπ θαη ρξνλνινγνχληαη ζηνλ 18ν θαη ζηνλ 19ν αηψλα.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σν πξφγξακκα «θνθθψλεο» έρεη μεθηλήζεη ην
2004 θαη αλαθέξεηαη ζε Παξαζθεπή δηαθφξσλ δηαθνζκεηηθψλ αληηθεηκέλσλ απφ δπκάξη ηελ
παξακνλή ησλ ενξηψλ ηνπ Υξηζηηαληθνχ ενξηνινγίνπ
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: εθπαηδεπηηθά θπιιάδηα
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε/Σειέθσλν/ θαμ: Βηβιηνζήθε Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο
Λανγξαθηθφ Κέληξν Κίηζνπ Μαθξή
Κίηζνπ Μαθξή 38, 382 22 Βφινο, 2421037119, kmakris-center@uth.gr
Γσξεάλ είζνδνο
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Λανγξαθηθό Κέληξν Κίηζνπ Μαθξή
Φνξέαο: Βηβιηνζήθεο & Κέληξνπ Πιεξνθόξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Ζ ηζηνξία θαη ε ηέρλε ηνπ πεινύ-ηα μερσξηζηά
θεξακηθά ηνπ Λ.Κ.Κ.Μ.»
Θεκαηνινγία: Παξάδνζε, ιανγξαθία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄- Σ΄Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.lib.uth.gr
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/lkm.asp
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: ην « ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΗΣΟΤ ΜΑΚΡΖ» ζηεγάδεηαη ζην
ζπίηη ηνπ ιανγξάθνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Αλαχξνπ ζην Βφιν, ζηελ νδφ Κίηζνπ Μαθξή 38.
Πεξηιακβάλεη ηελ ιανγξαθηθή ζπιινγή ηνπ, ηελ βηβιηνζήθε ηνπ, πνπ απνηειείηαη απφ 4.000 ηφκνπο
βηβιίσλ θαη ην αξρείν ηνπ, κε 2.500 δηαθάλεηεο θαη 4.000 θσηνγξαθίεο, ζε πνιιέο απφ ηηο νπνίεο
απεηθνλίδνληαη ζεζαπξνί ηεο ιατθήο καο παξάδνζεο πνπ δελ ζψδνληαη ζήκεξα. Ζ ιανγξαθηθή
ζπιινγή πεξηιακβάλεη ηα πεξί ηα 560 αληηθείκελα ιατθήο ηέρλεο ηα νπνία πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ
πεξηνρή ηνπ Πειίνπ θαη ρξνλνινγνχληαη ζηνλ 18ν θαη ζηνλ 19ν αηψλα.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σν πξφγξακκα παξνπζηάδεη ζηνπο καζεηέο
ν,ηηδήπνηε ζρεηηθφ κε ηελ ηέρλε ηνπ πεινχ θαη άξρηζε λα πξαγκαηνπνηείηαη ηε ρξνληά 2004-5
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: εθπαηδεπηηθά θπιιάδηα
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε/Σειέθσλν/ θαμ: Βηβιηνζήθε Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο
Λανγξαθηθφ Κέληξν Κίηζνπ Μαθξή
Κίηζνπ Μαθξή 38, 382 22 Βφινο, 2421037119, kmakris-center@uth.gr
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Λανγξαθηθό Κέληξν Κίηζνπ Μαθξή
Φνξέαο: Βηβιηνζήθεο & Κέληξνπ Πιεξνθόξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Αλαθαιύπηνληαο ηηο βπδαληηλέο εηθόλεο»
Θεκαηνινγία: Παξάδνζε, ιανγξαθία, ηζηνξία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Δ΄ & Σ΄ δεκνηηθνχ, Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.lib.uth.gr
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/lkm.asp
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: ην « ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΗΣΟΤ ΜΑΚΡΖ» ζηεγάδεηαη ζην
ζπίηη ηνπ ιανγξάθνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Αλαχξνπ ζην Βφιν, ζηελ νδφ Κίηζνπ Μαθξή 38.
Πεξηιακβάλεη ηελ ιανγξαθηθή ζπιινγή ηνπ, ηελ βηβιηνζήθε ηνπ, πνπ απνηειείηαη απφ 4.000 ηφκνπο
βηβιίσλ θαη ην αξρείν ηνπ, κε 2.500 δηαθάλεηεο θαη 4.000 θσηνγξαθίεο, ζε πνιιέο απφ ηηο νπνίεο
απεηθνλίδνληαη ζεζαπξνί ηεο ιατθήο καο παξάδνζεο πνπ δελ ζψδνληαη ζήκεξα. Ζ ιανγξαθηθή
ζπιινγή πεξηιακβάλεη ηα πεξί ηα 560 αληηθείκελα ιατθήο ηέρλεο ηα νπνία πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ
πεξηνρή ηνπ Πειίνπ θαη ρξνλνινγνχληαη ζηνλ 18ν θαη ζηνλ 19ν αηψλα.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Σν πξφγξακκα έρεη μεθηλήζεη πξφζθαηα θαη
παξνπζηάδεη ηελ ηερληθή θαηαζθεπήο βπδαληηλψλ εηθφλσλ. Δπίζεο, επηδηψθεη θαη ηε ζχλδεζε ηεο
κεηαβπδαληηλήο ηέρλεο κε ηε ιατθή δσγξαθηθή.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: εθπαηδεπηηθά θπιιάδηα
Άιιεο Πιεξνθνξίεο:
Γηεύζπλζε/Σειέθσλν/ θαμ: Βηβιηνζήθε Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο
Λανγξαθηθφ Κέληξν Κίηζνπ Μαθξή
Κίηζνπ Μαθξή 38, 382 22 Βφινο, 2421037119, kmakris-center@uth.gr
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Παξαδνζηαθό Διαηνηξηβείν Υαηδεγηάλλε
Φνξέαο: Κνηλσθειήο επηρείξεζε δήκνπ Πνξηαξηάο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Ειηά ηνπ ήιηνπ ζπγαηέξα»
Θεκαηνινγία: Λανγξαθία, δηαηξνθή, παξάδνζε
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν ειαηνηξηβείν Υαηδεγηάλλε πνπ βξίζθεηαη ζην ρσξηφ Καηερψξη
θνληά ζηελ Πνξηαξηά ρηίζζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα θαη ιεηηνχξγεζε έσο ην 1976. ήκεξα ην
πδξνθίλεην ειαηνηξηβείν θαη ην δηψξνθν θηίζκα φπνπ ζηεγάδεηαη ην Μνπζείν Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο
Καηερσξίνπ, αλαθαηλίζζεθαλ θαη ιεηηνπξγνχλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πεξηιακβάλεη
θάθειν πιηθνχ, πξνβνιή θαη δξαζηεξηφηεηεο ζην πεδίν ηνπ ιηνηξηβηνχ θαη ζε ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, κε
ηελ ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιείσλ θαη ζπλεξγαηψλ. ηφρνο ε γλσξηκία κε κηαο ζεκαληηθή
παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ ηφπνπ καο, ε γλσξηκία κε έλα βηνηφπνπ πνπ ηαπηίδεηαη κε ην πεξηβάιινλ
ηεο παηξίδαο καο θαζψο θαη κηαο δεκηνπξγηθήο παξάδνζεο κε ζέκα ηελ ειηά θαη ην ιάδη. Σέινο νη
ζπκκεηέρνληεο γεχνληαη ην ιάδη θαη άιια πξντφληα ηεο ειηάο. Γίλεηαη μελάγεζε ζην ειαηνηξηβείν,
παηρλίδη γλσξηκίαο ζην ρψξν, πξνβνιή ηαηλίαο, εηθαζηηθφ θαη βησκαηηθφ εξγαζηήξη.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: ηεηξάδηα καζεηή θαη εθπαηδεπηηθνχ
Γηεύζπλζε/Σειέθσλν/ θαμ: Καηερώξη Πειίνπ, 2428099772
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία: http://81.186.130.244/enVolo_37#/0
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Παξαδνζηαθό Διαηνηξηβείν Υαηδεγηάλλε
Φνξέαο: Κνηλσθειήο επηρείξεζε δήκνπ Πνξηαξηάο ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΠΔ
Μαθξπλίηζαο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Μεζόγεηνο, ειηά, Ειιάδα»
Θεκαηνινγία: Λανγξαθία, δηαηξνθή, παξάδνζε
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθν, Γπκλάζην, Λχθεην
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: ην ειαηνηξηβείν Υαηδεγηάλλε πνπ βξίζθεηαη ζην ρσξηφ Καηερψξη
θνληά ζηελ Πνξηαξηά ρηίζζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα θαη ιεηηνχξγεζε έσο ην 1976. ήκεξα ην
πδξνθίλεην ειαηνηξηβείν θαη ην δηψξνθν θηίζκα φπνπ ζηεγάδεηαη ην Μνπζείν Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο
Καηερσξίνπ, αλαθαηλίζζεθαλ θαη ιεηηνπξγνχλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πεξηιακβάλεη
θάθειν πιηθνχ, πξνβνιή θαη δξαζηεξηφηεηεο ζην πεδίν ηνπ ιηνηξηβηνχ θαη ζε ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, κε
ηελ ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιείσλ θαη ζπλεξγαηψλ. ηφρνο ε γλσξηκία κε κηαο ζεκαληηθή
παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ ηφπνπ καο, ε γλσξηκία κε έλα βηνηφπνπ πνπ ηαπηίδεηαη κε ην πεξηβάιινλ
ηεο παηξίδαο καο θαζψο θαη κηαο δεκηνπξγηθήο παξάδνζεο κε ζέκα ηελ ειηά θαη ην ιάδη. Σέινο νη
ζπκκεηέρνληεο γεχνληαη ην ιάδη θαη άιια πξντφληα ηεο ειηάο. Γίλεηαη μελάγεζε ζην ειαηνηξηβείν,
παηρλίδη γλσξηκίαο ζην ρψξν, πξνβνιή ηαηλίαο, εηθαζηηθφ θαη βησκαηηθφ εξγαζηήξη
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: ηεηξάδηα καζεηή θαη εθπαηδεπηηθνχ
Γηεύζπλζε/Σειέθσλν/ θαμ: Καηερώξη Πειίνπ, 2428099772
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία: http://81.186.130.244/enVolo_37#/0
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Μνπζείν Κεξακηθήο νηθνγέλεηαο Β. Αλεηόπνπινπ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο «από ηνλ άκνξθν…ζηνλ όκνξθν πειό»
Θεκαηνινγία: Δηθαζηηθά, Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, Οπηηθναθνπζηηθά
κέζα
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γεκνηηθφ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα:
www.mouseiokeramikisanetopoulos.gr
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: To κνπζείν πξαγκαηνπνηεί εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ελψ απφ ην
2001 πξαγκαηνπνηεί εθζέζεηο θεξακηθήο θαη απφ ην 2003 Γηεζλή πκπφζηα Κεξακηθήο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Μπεί ηνπο καζεηέο ζηα κπζηηθά ηνπ πεινχ
Μαιάθη Πειίνπ, Άλσ Λερψληα, ΣΚ 385 00 ΣΖΛΔΦΧΝΟ 24280–93042, 697-6674952 ΦΑΞ 24280–
93042, anetopoulos@gmail.com
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία: http://www.artemidaview.gr/culture/museums/museum.html
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Αξραηνινγηθό Μνπζείν Καξδίηζαο
Φνξέαο: ΛΓ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζζηθώλ Αξραηνηήησλ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο:
“Με κηα ζθξαγίδα καγηθή, ηαμίδη ζηε Νενιηζηθή Επνρή”
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, Σνπηθή Ηζηνξία, Λανγξαθία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄ θαη Γ΄ Γεκνηηθνχ
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Καξδίηζαο, πνπ άλνημε επίζεκα ηηο
πφξηεο ηνπ ζην επξχ θνηλφ ζηηο 18 Μαΐνπ 2010, ζπκβνιηθά θαηά ηνλ ενξηαζκφ ηεο Γηεζλνχο Ζκέξαο
Μνπζείσλ, είλαη έλαο ρψξνο, ζηνλ νπνίν γηα πξψηε θνξά εθζέηνληαη θαη γίλνληαη γλσζηά νξηζκέλα
απφ ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε γε ηνπ Ννκνχ. Ζ έθζεζε είλαη δνκεκέλε θαηά
ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη κε ζεκαηηθέο ελφηεηεο, απνζθνπψληαο ζηελ αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηνπ
παξειζφληνο, κε αλαθνξέο ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην βίν, ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ
αηζζεηηθή, ηε ιαηξεία, ην εκπφξην, ηελ νηθνλνκία θαη ην ζάλαην σο θπζηθή θαηάιεμε.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
θνπφο ηνπ είλαη λα εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο κε ην Μνπζείν σο νξγαλσκέλν ρψξν ελαιιαθηηθήο
κάζεζεο θαη λα πξνζεγγίζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ παξειζφληνο, θαζψο θαη ηα εθζέκαηα κε δεκηνπξγηθφ
θαη επράξηζην ηξφπν ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζηελ επίζθεςε θαη δηαζθεδάδνληαο.
Ο απψηεξνο ζηφρνο απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη, αλαθέξεη ν θ. Υαηδεαγγειάθεο,
λα πηνζεηήζνπλ νη λένη ηεο πεξηνρήο καο ζεηηθή ζηάζε θαη ζεβαζκφ απέλαληη ζηηο αξραηφηεηεο θαη λα
γίλνπλ ελεξγεηηθνί επηζθέπηεο Μνπζείσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ.
Δηδηθφηεξα, ζηνρεχεη ζην λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηελ νξγάλσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ησλ θαηνίθσλ ελφο λενιηζηθνχ ρσξηνχ, λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν ηα
πξντφληα ηνπ πνιηηηζκνχ απηνχ εληνπίδνληαη θαη αλαζθάπηνληαη απφ ηνπο αξραηνιφγνπο,
ζπληεξνχληαη θαη εθζέηνληαη ζην Μνπζείν, λα ζπλδέζνπλ ην παξειζφλ κε ην παξφλ κέζα απφ ηηο
πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο, λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά θαιιηεξγψληαο νκαδηθφηεηα, εξεπλεηηθή
δηάζεζε θαη θξηηηθή ηθαλφηεηα, δηαηππψλνληαο ηαπηφρξνλα ηηο πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο θαη
εξκελείεο, λα εθθξαζηνχλ δεκηνπξγηθά ζηα εξγαζηήξηα δσγξαθηθήο θαη θεξακηθήο, θαζψο θαη κέζσ
ησλ θηλεηηθψλ θαη ζεαηξηθψλ παηρληδηψλ θαη λα κνηξαζηνχλ κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ηνπο
ηελ εκπεηξία ηνπο.

Άιιεο Πιεξνθνξίεο: http://erroso.blogspot.com/2011/08/blog-post_5945.html#ixzz1l9whQfWl
Γηεύζπλζε/Σειέθσλν/ θαμ: Λαραλά 1 θαη Σδέιια, Καξδίηζα (Ννκφο Καξδίηζεο)
Σειέθσλν: 2441025219
Email: ldepka@culture.gr
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Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Καξδίηζαο
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: “ Έλαο δωγξάθνο καο ηαμηδεύεη» θαη «Πάκε
Θέαηξν;” (2005)
Θεκαηνινγία: Αηζζεηηθή Αγσγή
Φάζκα Ζιηθηώλ: Α΄, Β΄ Γεκνηηθνχ (1ν πξφγξακκα) θαη παηδηά Δ΄, Σ΄ Γεκνηηθνχ (2΄ πξφγξακκα)
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://www.karditsa-city.gr/gallery/index.htm
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Ζ Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Καξδίηζαο ηδξχζεθε ην 1993 θαη
δξαζηεξηνπνηείηαη κε ηελ επηκέιεηα πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ θαη ηελ παξνπζίαζε ηκεκάησλ ηεο
ζπιινγήο ηεο. Γηαζέηεη έξγα θπξίσο θαιιηηερλψλ πνπ θαηάγνληαη απφ ηελ Καξδίηζα ή ηελ επξχηεξε
πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο θαη, ζε πην πεξηνξηζκέλε θιίκαθα, έξγα άιισλ ζχγρξνλσλ Διιήλσλ
δεκηνπξγψλ. Ζ κφληκε έθζεζή ηεο απνηειείηαη απφ ηξεηο ελφηεηεο: Ζ πξψηε πξνζθέξεη κία
δεηγκαηνιεπηηθή παξνπζίαζε ηεο δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ Γεκήηξε Γηνιδάζε, ηνπ γλσζηφηεξνπ
θαιιηηέρλε ηεο πεξηνρήο θαη ζεκαληηθνχ εθπξνζψπνπ ηεο ηέρλεο ηεο γεληάο ηνπ ΄30, ε δεχηεξε κία
επηινγή θαιιηηερλψλ πνπ έρνπλ ζρέζε θαηαγσγήο ή δηακνλήο κε ηελ πεξηνρή θαη ε ηξίηε παξνπζηάδεη
κία επηινγή ζχγρξνλσλ Διιήλσλ ξεαιηζηψλ δσγξάθσλ. Παξάιιεια κε ηε κφληκε ζπιινγή ηεο, ε
Πηλαθνζήθε αθνινπζεί έλα πξφγξακκα ελαιιαζζφκελεο επηκέιεηαο πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ θαη
ελνηήησλ ηεο ζπιινγήο ηεο. Με ηελ εθδνηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα παξνπζηάδεη, ππνζηεξίδεη θαη
ηεθκεξηψλεη ζεσξεηηθά ηηο εθζεζηαθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ζπιινγέο ηεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
Απφ ην 2005 μεθίλεζε ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ: Έλαο δσγξάθνο καο
ηαμηδεχεη θαη Πάκε Θέαηξν; Πξνηείλεηαη ε επηθνηλσλία κε ην κνπζείν γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε λέα
πξνγξάκκαηα
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
•Ο ΓΖΜΖΣΡΖ ΓΗΟΛΓΑΖ 1897 – 1993 ΚΑΡΓΗΣΑ 1998. Δθδφζεηο Γεκνηηθήο Πηλαθνζήθεο
Καξδίηζαο
•Ο ΔΗΚΑΣΗΚΟ ΓΗΧΡΓΟ ΒΑΛΣΑΓΧΡΟ 1897 – 1930 ΚΑΡΓΗΣΑ 2002. Δθδφζεηο Γεκνηηθήο
Πηλαθνζήθεο Καξδίηζαο
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Αξραηνινγηθό Μνπζείν Νηθόπνιεο (Πξόγξακκα ΜΔΛΗΝΑ - Δθπαίδεπζε θαη
Πνιηηηζκόο)
Φνξέαο: ΗΒ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Μηα κέξα ζηε ξωκαϊθή Νηθόπνιε
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, Λανγξαθία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο:
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=1659
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: Σν Μνπζείν πεξηιακβάλεη:
- πιινγή αξρηηεθηνληθψλ κειψλ απφ ηνλ ρψξν ηεο Νηθφπνιεο,
- πιινγή γιππηψλ απφ ηνλ ρψξν ηεο Νηθφπνιεο,
- Κηεξίζκαηα απφ ην λεθξνηαθείν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Νηθφπνιεο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλαβάζκηζε
ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο ζηελ εθπαίδεπζε, κε έκθαζε ζηηο πνιηηηζηηθέο θαη θαιιηηερληθέο πιεπξέο ηεο
Παηδείαο.
Σν πξφγξακκα εθηπιίζζεηαη κέζα απφ ηελ αθήγεζε ελφο εθήβνπ ν νπνίνο εηνηκάδεηαη λα ζπκκεηάζρεη
ζηα Άθηηα.
Μέζα απφ ηελ αθήγεζή ηνπ ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ζηε Νηθφπνιε, ηνπο
αζιεηηθνχο, κνπζηθνχο θαη ζεαηξηθνχο αγψλεο, ηελ θίλεζε ζηελ αγνξά, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
ιηκαληνχ, αιιά θαη ηνπο δηνηθεηηθνχο ζεζκνχο θαη ηε ιαηξεία θαηά ηελ ξσκατθή πεξίνδν.
Με ηνλ ηξφπν απηφ νη καζεηέο απνθηνχλ κηα ζθαηξηθή εηθφλα γηα ηνλ ραξαθηήξα ηνπ κεγάινπ απηνχ
ξσκατθνχ θέληξνπ ηεο Ζπείξνπ θαη εθηηκνχλ ηε ζεκαζία ηνπ γηα ηελ πεξηνρή. Παξάιιεια
ελεκεξψλνληαη γηα ηε δσή θαηά ηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο.
Γαλεηζηηθό ή άιιν πιηθό: Δδψ γξάθνπκε φ,ηη έρεη ζρέζε κε ην πιηθφ (δαλεηζηηθφ, ή κε, θπιιάδηα
θηι)
Γηεύζπλζε/Σειέθσλν/ θαμ: .Κ. 48100, Νηθφπνιε (Ννκφο Πξέβεδαο)
Σειέθσλν: +30 26820 41336
Email: protocol@ibepka.culture.gr
Δηζηηήξηα
Οιφθιεξν: €3, Μεησκέλν: €2
Ηζρχεη γηα: Νηθφπνιε
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Βπδαληηλό Μνπζείν Ησαλλίλσλ
Φνξέαο: 8ε Δθνξεία Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: Με ηηο «ζπληξνθηέο» ησλ δσγξάθσλ ζηελ Ήπεηξν
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, Λανγξαθία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄-Σ΄ Γεκνηηθνχ, Γπκλάζην, Λχθεην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://8eba.culture.gr/
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: ην Βπδαληηλφ Μνπζείν βξίζθεηαη ζην ρψξν ηεο ΝΑ Αθξφπνιεο (ΗηοΚαιέ) ηνπ θάζηξνπ ησλ Ησαλλίλσλ. Πξφθεηηαη γηα δηψξνθν θηίξην, ζην ηζφγεην ηνπ νπνίνπ ζηεγάδεηαη
ε θεληξηθή ζπιινγή ηνπ Μνπζείνπ θαη ε νπνία θηινμελεί επξήκαηα (γιππηά, λνκίζκαηα, θεξακηθή,
εηθφλεο, βεκφζπξα, επαγγέιηα) απφ ηνλ 4ν έσο ηνλ 19ν αηψλα. Ζ κφληκε απηή έθζεζε αλαπηχζζεηαη ζε
επηά αίζνπζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηξεηο εθζεζηαθέο ελφηεηεο (Παιαηνρξηζηηαληθή, Βπδαληηλή,
Μεηαβπδαληηλή), κε επξήκαηα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ φιε ηελ Ήπεηξν θαη είλαη ελδεηθηηθά γηα ηελ
ηζηνξία θαη ηελ ηέρλε ηεο πεξηνρήο ηεο Ζπείξνπ θαηά ηηο πεξηφδνπο απηέο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλαβάζκηζε
ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο ζηελ εθπαίδεπζε, κε έκθαζε ζηηο πνιηηηζηηθέο θαη θαιιηηερληθέο πιεπξέο ηεο
Παηδείαο.
Σν πξφγξακκα εθηπιίζζεηαη κέζα απφ ηελ αθήγεζε ελφο εθήβνπ ν νπνίνο εηνηκάδεηαη λα ζπκκεηάζρεη
ζηα Άθηηα.
Μέζα απφ ηελ αθήγεζή ηνπ ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ζηε Νηθφπνιε, ηνπο
αζιεηηθνχο, κνπζηθνχο θαη ζεαηξηθνχο αγψλεο, ηελ θίλεζε ζηελ αγνξά, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
ιηκαληνχ, αιιά θαη ηνπο δηνηθεηηθνχο ζεζκνχο θαη ηε ιαηξεία θαηά ηελ ξσκατθή πεξίνδν.
Με ηνλ ηξφπν απηφ νη καζεηέο απνθηνχλ κηα ζθαηξηθή εηθφλα γηα ηνλ ραξαθηήξα ηνπ κεγάινπ απηνχ
ξσκατθνχ θέληξνπ ηεο Ζπείξνπ θαη εθηηκνχλ ηε ζεκαζία ηνπ γηα ηελ πεξηνρή. Παξάιιεια
ελεκεξψλνληαη γηα ηε δσή θαηά ηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο.
Γηεύζπλζε/Σειέθσλν/ θαμ: Κάζηξν Ησαλλίλσλ, Σ.Κ. 45221, Ησάλληλα (Ννκφο Ησαλλίλσλ)
Σειέθσλν: 2651039580
Φαμ: 2651039349
Email: 8eba@culture.gr
Δηζηηήξηα
Οιφθιεξν: €3, Μεησκέλν: €2
Δληαίν Δηζηηήξην: Οιφθιεξν: €4, Μεησκέλν: €0
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Αρεηκάζηνπ Μ. - Πνηακηάλνπ, Ζ κνλή ησλ Φηιαλζξσπηλψλ θαη ε πξψηε θάζε ηεο Μεηαβπδαληηλήο
Εσγξαθηθήο, Αζήλα, 1983.
Γαξίδεο Μ. - Παιηνχξαο Α. (επηκ.), Μνλαζηήξηα Νήζνπ Ησαλλίλσλ, Εσγξαθηθή, Ησάλληλα, 1993.
Καξακπεξίδε Αξγπξψ, Αρ, απηέο νη εηθφλεο!!! Μηα ηζηνξία γηα ηηο εηθφλεο απφ ην κνλαζηήξη ηνπ
Μαθξπαιέμε, Αζήλα, ρρ. Κσλζηάληηνο Γ., Πξνζέγγηζε ζην έξγν ησλ δσγξάθσλ απφ ην Καπέζνβν ηεο
Ζπείξνπ, Αζήλα, 1997.
Μαθξήο Κ., Υηνληαδίηεο δσγξάθνη, Αζήλα, 1981.
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Παπαδφπνπινο Α., Γηνλπζίνπ ηνπ εθ Φνπξλά - Δξκελεία ηεο δσγξαθηθήο ηέρλεο, ελ Πεηξνππφιεη
1909,
Κεξακεχο, Υ.Υ. Σνχξηα Α., Οη λανί ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ζηε Βίηζα θαη ηνπ Αγίνπ Μελά ζην
Μνλνδέλδξη. Πξνζέγγηζε ζην έξγν ησλ δσγξάθσλ απφ ην Ληλνηφπη, Αζήλα, 1991. Υαηδεδάθεο Μ.,
Έιιελεο δσγξάθνη κεηά ηελ άισζε (1450-1830), Αζήλα, 1987.
Ήπεηξνο: Κνηλσλία Οηθνλνκία 15νο-20νο αη., Ήπεηξνο, 1986. " Ήπεηξνο 4000 ρξφληα Διιεληθήο
Ηζηνξίαο θαη Πνιηηηζκνχ", Δθδνηηθή Αζελψλ, Αζήλα, 1997.
Μνλαζηήξηα Νήζνπ Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα, 1999.
Σνχξηα Α., Οη λανί ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ζηε Βίηζα θαη ηνπ Αγίνπ Μελά ζην Μνλνδέλδξη. Πξνζέγγηζε
ζην έξγν ησλ δσγξάθσλ απφ ην Ληλνηφπη, Αζήλα, 1991.
Υαηδεδάθεο Μ., Έιιελεο δσγξάθνη κεηά ηελ άισζε (1450-1830), Αζήλα, 1987.
Ήπεηξνο: Κνηλσλία Οηθνλνκία 15νο-20νο αη., Ήπεηξνο, 1986.
" Ήπεηξνο 4000 ρξφληα Διιεληθήο Ηζηνξίαο θαη Πνιηηηζκνχ", Δθδνηηθή Αζελψλ, Αζήλα, 1997.
Μνλαζηήξηα Νήζνπ Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα, 1999.
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Βπδαληηλό Μνπζείν Ησαλλίλσλ
Φνξέαο: 8ε Δθνξεία Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: ηνλ θόζκν ησλ Βπδαληηλώλ Υεηξνγξάθσλ
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, Λανγξαθία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γπκλάζην
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Μνπζείνπ ή Φνξέα: http://8eba.culture.gr/
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ: ην Βπδαληηλφ Μνπζείν βξίζθεηαη ζην ρψξν ηεο ΝΑ αθξφπνιεο (ΗηοΚαιέ) ηνπ θάζηξνπ ησλ Ησαλλίλσλ. Πξφθεηηαη γηα δηψξνθν θηίξην, ζην ηζφγεην ηνπ νπνίνπ ζηεγάδεηαη
ε θεληξηθή ζπιινγή ηνπ Μνπζείνπ θαη ε νπνία θηινμελεί επξήκαηα (γιππηά, λνκίζκαηα, θεξακηθή,
εηθφλεο, βεκφζπξα, επαγγέιηα) απφ ηνλ 4ν έσο ηνλ 19ν αηψλα. Ζ κφληκε απηή έθζεζε αλαπηχζζεηαη ζε
επηά αίζνπζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηξεηο εθζεζηαθέο ελφηεηεο (Παιαηνρξηζηηαληθή, Βπδαληηλή,
Μεηαβπδαληηλή), κε επξήκαηα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ φιε ηελ Ήπεηξν θαη είλαη ελδεηθηηθά γηα ηελ
ηζηνξία θαη ηελ ηέρλε ηεο πεξηνρήο ηεο Ζπείξνπ θαηά ηηο πεξηφδνπο απηέο.
ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη
εμήο:
α. Γλσξηκία κε κηα πηπρή ηνπ βπδ/λνχ πνιηηηζκνχ, ηα ρεηξφγξαθα,πνπ είλαη πηπρή ζρεηηθά άγλσζηε
ζην επξχ θνηλφ.
β.Έληαμε ησλ ρεηξνγξάθσλ κέζα ζηε βπδαληηλή θνηλσλία θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπο ζην
βπδαληηλφ θφζκν.
γ.πλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο ησλ ρεηξνγξάθσλ γηα ην ζχγρξνλν θφζκν θαη θαη΄επέθηαζε ηεο αλάγθεο
ζεβαζκνχ θαη πξνζηαζίαο ηνπο.
δ.πλεηδεηνπνίεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ βπδαληηλψλ ρεηξνγξάθσλ ζηε δηάζσζε θαη δηάδνζε ηεο αξραίαο
ειιεληθήο γξακκαηείαο.
ε.Καηαλφεζε ηεο εμέιημεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ηηο κέξεο καο θαη ηεο
ζπκβνιήο ηεο βπδαληηλήο γξακκαηείαο ζηελ εμέιημε απηή.
ζη.Παξνρή εξεζηζκάησλ γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο κέζα απφ επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη
βηβιηνζήθεο.
δ.Δμνηθείσζε κε ηελ ηέρλε θαη ηελ ηερληθή θαηαζθεπήο ησλ ρεηξνγξάθσλ, ηερληθή άγλσζηε ζηνπο
λανχο.
ε.πσο θαη γηα ηα ππφινηπα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, αλαπηχζζεηαη ε παξαηεξεηηθφηεηα, ε θξηηηθή
ηθαλφηεηα, ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ.
Γηεύζπλζε/Σειέθσλν/ θαμ: Κάζηξν Ησαλλίλσλ, Σ.Κ. 45221, Ησάλληλα (Ννκφο Ησαλλίλσλ)
Σειέθσλν: 2651039580
Φαμ: 2651039349
Email: 8eba@culture.gr
Δηζηηήξηα
Οιφθιεξν: €3, Μεησκέλν: €2
Δληαίν Δηζηηήξην: Οιφθιεξν: €4, Μεησκέλν: €0
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Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Belting H., Das illuminierte Buch in der spatbyzantinischen Gesellschaft, Υατδειβέξγε, 1970. Cutler
A., Nesbitt j.W, L' arte bizantina eil suo publico, Ηηαιία, 1986.
Devreesse R., Ηntroduction à l'étude des manuscrits grecs, Παξίζη, 1954.
Hunger H, Schreiben und Lesen in Byzanz. Die byzantinische Buchkultur, Μφλαρν, 1989.
Jean G., Γξαθή ε κλήκε ησλ αλζξψπσλ, Αζήλα, 1991.
Απνζηνιφπνπινο Γ., ια έρνπλ παξειζφλ: Υξψκαηα., Αζήλα, 1991.
Βαιάζεο Γ., Μηα πεξηπέηεηα ρσξίο ηέινο, Αζήλα, 1985.
Γαιάβαξεο Γ., Σν βπδαληηλφ εηθνλνγξαθεκέλν ρεηξφγξαθν, Αζήλα, 1994.
Διεφπνπινο Ν.Δ., Ζ βηβιηνζήθε θαη ην βηβιηνγξαθηθφ εξγαζηήξην ηεο Μνλήο ησλ ηνπδίνπ, Αζήλα,
1967.
Καιακαξηδή-Καηζαξνχ Κ., Ζ βπδαληηλή γξαθή, Αξραηνινγία, Αζήλα, 1982.
Κνκίλεο Α.Γ., Οη ζεζαπξνί ηεο Μνλήο Πάηκνπ, Αζήλα, 1988.
Κνπθνπιέο Φ., Βπδαληηλψλ Βίνο θαη Πνιηηηζκφο, Αζήλα, 1948.
Μαλάθεο Κ.Ά. (επηκ.) ηλά., Οη Θεζαπξνί ηεο Η.Μνλήο Αγίαο Αηθαηεξίλεο, Αζήλα, 1990. ΜαξαβάΥαηδεληθνιάνπ Α., Σνπθεμή-Πάζρνπ Υ., Καηάινγνο κηθξνγξαθηψλ ησλ βπδαληηλψλ ρεηξνγξάθσλ ηεο
Δζληθήο Βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδνο, Αζήλα, 1978. Πειεθαλίδεο .Μ. θ.ά., Οη Θεζαπξνί ηνπ Αγίνπ
ξνπο. Δηθνλνγξαθεκέλα ρεηξφγξαθα, Αζήλα, 1973-1991.
ηγάιαο Α., Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο γξαθήο, Θεζζαινλίθε, 1934.
Σαβιάθεο Η., Ζ αληηγξαθή θαη ε ρεηξφγξαθε παξάδνζε ησλ αξραίσλ θεηκέλσλ, Αζήλα, 1982. Ηζηνξία
ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, Αζήλα, 1979.
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Βπδαληηλό Λνπηξό Παξακπζηάο
Φνξέαο: 8ε Δθνξεία Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ
Σίηινο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Μηα κέξα ζην Λνπηξό ηεο Παξακπζηάο»
Θεκαηνινγία: Ηζηνξία, Λανγξαθία
Φάζκα Ζιηθηώλ: Γ΄ - Σ΄ Γεκνηηθνχ, Γπκλάζην, Λχθεην
ύληνκε Πεξηγξαθή Μνπζείνπ/αξραηνι. ρώξνπ: Σα Βπδαληηλά ινπηξά βξίζθνληαη βνξεηναλαηνιηθά
ηνπ λανχ ηεο Κνίκεζεο ηεο Θενηφθνπ. εκεηψλεηαη φηη ην ινπηξφ δελ έρεη κειεηεζεί θαη νπζηαζηηθά
παξακέλεη άγλσζην ζην επξχ θνηλφ. Οξηζκέλνη κειεηεηέο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζ΄ απηφ ην αλαγάγνπλ
ρξνλνινγηθά ζηε κεζνβπδαληηλή πεξίνδν.
Σν κεγαιχηεξν χςνο ηεο ππάξρνπζαο ηνηρνπνηίαο θζάλεη πεξίπνπ ηα 4,50 κέηξα. Σν ζσδφκελν θηίξην
απνηειείηαη θπξίσο απφ ηέζζεξηο νξζνγψληνπο ρψξνπο, δχν κεγαιχηεξνπο θαη δχν κηθξφηεξνπο, νη
νπνίνη θαη επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κε ηνμσηά αλνίγκαηα. ύληνκε πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ
Πξνγξάκκαηνο: ν πξφγξακκα έρεη ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ πξνζέγγηζε θαη ηελ
παξνπζίαζε ηνπ βπδαληηλνχ Λνπηξνχ ηεο Παξακπζηάο.
Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο έγηλε, επεηδή ην κλεκείν απνηειεί κνλαδηθφ δείγκα ινπηξνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο
πεξηφδνπ ζηελ Ήπεηξν θαη επεηδή παξακέλεη άγλσζην ζην επξχ θνηλφ.
Σν ινπηξφ βξίζθεηαη κέζα ζηελ πφιε ηεο Παξακπζηάο θνληά ζηελ εθθιεζία ηεο Παλαγίαο, ε νπνία
θαηά ηε Βπδαληηλή επνρή, ήηαλ θαζνιηθφ (λαφο) κνλήο.
Ζ γεηηλίαζε απηή νδήγεζε νξηζκέλνπο κειεηεηέο λα ζεσξήζνπλ φηη πξφθεηηαη γηα ην ινπηξφ ηνπ
Μνλαζηεξηνχ.
Παξάιιεια ην ινπηξφ απνηειεί αθνξκή γηα ηελ παξνπζίαζε κηαο πηπρήο ηνπ θαζεκεξηλνχ βίνπ ησλ
Βπδαληηλψλ, ν νπνίνο είλαη ε ιηγφηεξν πξνβεβιεκέλε κνξθή ηνπ Βπδαληηλνχ πνιηηηζκνχ.
Γηεύζπλζε/Σειέθσλν/ e-mail: 8eba@culture.gr
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Τα βπδαληηλά κλεκεία ηεο Ζπείξνπ, Παξακπζηά. Τζηεξνβπδαληηλφ Λνπηξφ, Ησάλληλα 2008, ζ. 213-216
(Α. Εσγάθε).
Triantaphyllopoulos D., "Ζ Μεζαησληθή Φσηηθή θαη ε ζέζε ηεο ζηελ Παιαηά Ήπεηξν", Θεζζαινλίθε,
1984.
Βαζηιηθνχ Ν., " Οδνηπνξηθφ ζηα Βπδαληηλά θαη Μεηαβπδαληηλά Μλεκεία ηεο Θεζπξσηίαο", Ησάλληλα,
2000.
Κνπθνπιέο Φ., Βπδαληηλψλ Βίνο θαη Πνιηηηζκφο, Αζήλα, 1948.
Μπνχξαο Υ., " Έλα Βπδαληηλφ Λνπηξφ ζηε Λαθεδαηκνλία", Αζήλα, 1982.
Οξιάλδνο Α., Μνλαζηεξηαθή Αξρηηεθηνληθή, Αζήλα, 1958.
Μηα ζπνπδαία κέξα - Μηα επίζθεςε ζην ινπηξφ ηεο Παξακπζηάο, Αζήλα, 2001.
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