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Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: 

Μαρούσι,   25/09/2019
Αριθμ. Πρωτ. :    Φ16/149215/Δ2

ΠΡΟΣ:

 

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την εκπαιδευτική δράση (project) «Ιστορίες από το παρελθόν. Η Αττική μέσα 

από τις αρχαίες επιγραφές» του Επιγραφικού Μουσείου για μαθητές/-τριες Δ.Ε. (Γυμνάσιο) – σχολικό 

έτος 2019-2020.

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 142298/Δ2/13-9-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι το Επιγραφικό Μουσείο διενεργεί εκπαιδευτική δράση (project) με τίτλο: 

«Ιστορίες από το παρελθόν. Η Αττική μέσα από τις αρχαίες επιγραφές». Η εκπαιδευτική αυτή δράση 

αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Επιγραφικού Μουσείου με τις Εφορείες Αρχαιοτήτων Αττικής και 

στόχος της είναι η εξοικείωση των μαθητών/-τριών με τις αρχαίες επιγραφές και η αξιοποίησή τους ως 

πηγές τοπικής ιστορίας.

Το τρέχον ακαδημαϊκό έτος η δράση υλοποιείται πιλοτικά και συμμετέχουν οι ακόλουθοι χώροι:

 Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο Αρχαίας Αγοράς Αθηνών

 Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο Κεραμεικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

1. Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Α’, Β’, Γ’, Δ’ 
Αθήνας, Ανατ. & Δυτ. Αττικής, Πειραιά

2. Σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπ/σης 
(Γυμνάσια)
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων)

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
    ----

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
----

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες :  Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.)

: Μπερετούλη Γ. (Δ.Ε.)
: Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)

Τηλέφωνο         :  210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.314 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)

Fax : 210-34.43.390

1. Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. και Δ.Ε. Αττικής
2. Επιγραφικό Μουσείο

ema@culture.gr 

mailto:spoudonde@minedu.gov.gr
mailto:ema@culture.gr


 Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά

 Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών

 Αρχαιολογική Έκθεση Σταθμού Μετρό Αιγάλεω

 Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο Μαραθώνα

 Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο Βραυρώνα

 Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο Λαυρίου

Η δράση απευθύνεται σε οργανωμένες σχολικές ομάδες μαθητών/-τριών Γυμνασίου, 

υλοποιείται με τη μορφή σχολικής ερευνητικής εργασίας (project) και περιλαμβάνει την 

παρακολούθηση δύο εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το πρώτο στο Επιγραφικό Μουσείο και το 

δεύτερο σε έναν από τους παραπάνω χώρους, με τον οποίο θετικό είναι να γειτνιάζει με το σχολείο. 

Τέλος, θα πραγματοποιηθεί καταληκτική μαθητική ημερίδα, όπου κάθε σχολική ομάδα θα 

παρουσιάσει τις πληροφορίες που άντλησε για την περιοχή της.

Υπολογίζεται ότι η πρώτη επίσκεψη στο  Επιγραφικό Μουσείο θα έχει υλοποιηθεί έως και 

τον Ιανουάριο, ενώ η δεύτερη επίσκεψη των σχολικών ομάδων στα τοπικά επιγραφικά μνημεία 

έως και τον Μάρτιο. Η ημερίδα παρουσίασης των σχολικών εργασιών στο Επιγραφικό Μουσείο 

προγραμματίζεται στο τέλος του Απριλίου. 

Τι πληροφορίες μας δίνουν οι αρχαίες επιγραφές για την περιοχή που ζούμε; Γνωρίζουμε 

ονόματα ανθρώπων που έζησαν άλλοτε εδώ; Πώς ήταν τα ονόματά τους; Είχαν επίθετα; Πώς 

διασκέδαζαν; Πήγαιναν σε γιορτές; Όταν είχαν οικονομικά προβλήματα πώς τα αντιμετώπιζαν; Ποια 

είναι η ιστορική αξία των αρχαίων επιγραφών; Επιλεγμένες αρχαίες επιγραφές θα δώσουν τις 

απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα και θα αποκαλύψουν πτυχές της καθημερινής ζωής στην 

αρχαιότητα.

Αναλυτικότερα, τα τρία (3) στάδια/ επισκέψεις της εκπαιδευτικής δράσης είναι:

Α. Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος στο Επιγραφικό Μουσείο, εισαγωγικού 

χαρακτήρα για τις αρχαίες επιγραφές και με αναφορές στα ειδικά θέματα που σχετίζονται με τα 

επιγραφικά μνημεία της περιοχής του σχολείου των μαθητών/-τριών. Στόχος είναι η εξοικείωση των 

μαθητών/-τριών με τις αρχαίες επιγραφές, έτσι ώστε να είναι σε θέση να «μελετήσουν» τα 

ενεπίγραφα μνημεία της περιοχής τους. (Χρονική διάρκεια: 1.30’ περίπου).

Β. Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος στο χώρο όπου βρίσκονται τα 

ενεπίγραφα μνημεία της περιοχής του σχολείου. Οι μαθητές/-τριες, καθώς θα έχουν εξοικειωθεί με 

τις αρχαίες επιγραφές στο Επιγραφικό Μουσείο, θα μελετήσουν τα επιγραφικά μνημεία της 

περιοχής τους και θα αντλήσουν πληροφορίες για τον τόπο κατοικίας τους. Θα γνωρίσουν τα 

ονόματα των ανθρώπων που έζησαν εκεί μέσα από τις επιτύμβιες επιγραφές που θα αξιοποιηθούν 

ως τεκμήρια ζωής και θα ανακαλύψουν πτυχές της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής (Χρονική διάρκεια: 

1.30’ περίπου).



Γ.  Η δράση καταλήγει σε μαθητική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του 

Επιγραφικού Μουσείου προς το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, όπου κάθε σχολική ομάδα θα 

παρουσιάσει τα επιγραφικά μνημεία της περιοχής της. Στο τέλος της ημερίδας, μέσω συζήτησης, θα 

επιδιωχθεί η σύνθεση των πληροφοριών που παρουσιάστηκαν και θα αναζητηθούν συμπεράσματα 

για την Αρχαία Αττική.

Η εκπαιδευτική δράση προσφέρεται δωρεάν σε σχολικές ομάδες που δεν ξεπερνούν τα 25 

άτομα.

Απαραίτητη είναι η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής στο Επιγραφικό Μουσείο.

Υπεύθυνη Δράσης : κ. Μ. Φουντούλη

Τηλέφωνο: 210 8232950

Για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄αριθμ. 

33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄ 681) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και 

μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Επίσης, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολείων στην εκπαιδευτική δράση, η οποία είναι 

προαιρετική, και  η μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Εσωτερική Διανομή:           Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ   

1. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                                 ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ

2. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και                           

Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄  

3. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄

4.  Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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