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Μαρούσι, 16-05-2019
Εξ.Πρωτ.: Φ1/77693/Δ7

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Βαθμός Ασφαλείας: -
Να διατηρηθεί μέχρι: -
Βαθμός Προτερ.: -

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΠΡΟΣ:

Θέμα: Έγκριση εκπαιδευτικών  προγραμμάτων 
Σχετ. : τα με αρ. πρωτ. Φ1Α/58001/Δ7/12-04-2019 και Φ1/74086/13-05-2019 εισερχόμενα 

έγγραφα του ΥΠΠΕΘ

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 16/ 09-05-2019 
απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνονται τα παρακάτω εκπαιδευτικά 
προγράμματα και το εκπαιδευτικό υλικό, του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, τα οποία 
απευθύνονται σε μαθητές/ -τριες των σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης της 
χώρας, για το διδακτικό έτος 2019-2020, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 Να μην υπάρχει κανενός είδους οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/μαθήτριες.
 Να μην υπάρχει άμεση ή έμμεση διαφήμιση.
 Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων να είναι προαιρετική και να γίνεται ύστερα από 

εκδήλωση ενδιαφέροντος και χωρίς να παρακωλύεται η εφαρμογή του ωρολογίου 
προγράμματος.

 Να ζητηθεί η σύμφωνη γνώμη των γονέων ή/ και κηδεμόνων για τη συμμετοχή των 
μαθητών/ τριών στις δράσεις και στα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

 Για τις πιθανές επισκέψεις των σχολείων στους προτεινόμενους για την υλοποίηση του 
προγράμματος χώρους του Οργανισμού, θα πρέπει να τηρούνται: (α)  για την Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση όσα προβλέπει το Π.Δ. 79/ 2017 (ΦΕΚ 109/τ.Α’/2017) και συγκεκριμένα το 
άρθρο 16, όπου οι σχολικές επισκέψεις/ μετακινήσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής και 
του πολιτισμού, πραγματοποιούνται μόνο με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη  
σύμφωνη γνώμη του/της Συντονιστή/ Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου, που έχει τη 
ευθύνη της επιστημονικής- παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών 
των σχολικών μονάδων και (β)  για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ισχύει η 
με αριθμ. 33120/ΓΔ4/06-03-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 681/τ. Β’/06-03-2017) με τίτλο « Εκδρομές- 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας». 

 Αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής του προγράμματος πρόκειται να εκδοθεί σχετική 
εγκύκλιος για το σχολικό έτος 2019-2020.

 Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθούν, διατίθενται 
δωρεάν. Για το δανειστικό εκπαιδευτικό υλικό, οι εκπαιδευτικοί καλούνται από το Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο να συμπληρώσουν Υπεύθυνη Δήλωση για την αποκλειστικά 
εκπαιδευτική χρήση και τη μη εκμετάλλευση για εμπορικούς λόγους του υλικού.
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Α. Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Α/Α Τίτλος Απευθύνεται σε 

μαθητές/ 
μαθήτριες

Αριθμός 
μαθητών/ 
μαθητριών

Διάρκεια 
προγράμματος

1. « Αν η ομορφιά μιλούσε…»: πραγματοποιείται 
στα πλαίσια της περιοδικής έκθεσης του 
Μουσείου «Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου». 
Ανάλογη εκπαιδευτική δράση με την αξιοποίηση 
του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού- το οποίο 
διατίθεται στην ιστοσελίδα του Μουσείου 
https://www.namuseum.gr/education/an-i-
omorfia-miloyse/-  μπορεί να πραγματοποιηθεί
από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς των 
αντίστοιχων τάξεων σε περίπτωση που το
επιθυμούν.

Νηπιαγωγείου- Α’ 
και Β’ τάξης 
Δημοτικού

Έως 25 60 λεπτά

2. « Η ‘ομορφιά’ ντύνεται και στολίζεται»: 
πραγματοποιείται στα πλαίσια της περιοδικής 
έκθεσης του Μουσείου «Οι αμέτρητες όψεις του 
Ωραίου». Ανάλογη εκπαιδευτική δράση με την 
αξιοποίηση του αντίστοιχου εκπαιδευτικού 
υλικού-
το οποίο διατίθεται στην ιστοσελίδα του 
Μουσείου
https://www.namuseum.gr/education/i-omorfia-
ntynetai-kai-stolizetai/ 
- μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους τους 
εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων τάξεων.

Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’ 
Δημοτικού

Έως 25 60 λεπτά

3. « Αρχαία Παιχνίδια στο Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο»: εκπαιδευτική περιήγηση η οποία 
πραγματοποιείται από τους/ τις εκπαιδευτικούς 
με τη χρήση Μουσειοσκευής (Εκπαιδευτικό 
Κουτί) σε συνεργασία με το Τμήμα Εκθέσεων 
Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου

Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’ 
Δημοτικού

4. « Δύο Αθηναίοι… Αριστόβουλος και Φιλόδημος 
σε δράση»: εκπαιδευτική δράση η οποία μπορεί 
να πραγματοποιηθεί από τους/τις 
εκπαιδευτικούς με τη χρήση Εκπαιδευτικού 
Υλικού που διατίθεται στην ιστοσελίδα του 
Μουσείου 
https://www.namuseum.gr/education/dyo-
athinaioi-aristovoylos-amp-filodimos-se-drasi/.
Η εν λόγω εκπαιδευτική δράση αποτελείται από 
δύο στάδια: (α) την καθοδηγούμενη 
προετοιμασία στην τάξη από τον/ την 
εκπαιδευτικό με τη χρήση Power Point και (β) 
επίσκεψη/ έρευνα στο Μουσείο με τη χρήση 
των εκπαιδευτικών φυλλαδίων.

Γ’, Δ’ και Ε’ 
Δημοτικού

5. « Η αιώνια αναζήτηση του Ωραίου»: 
υλοποιείται στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης 
του Μουσείου «Οι αμέτρητες όψεις του 
Ωραίου». Ανάλογη εκπαιδευτική δράση με την 
αξιοποίηση του αντίστοιχου εκπαιδευτικού 
υλικού- το οποίο διατίθεται στην ιστοσελίδα του 
Μουσείου 
https://www.namuseum.gr/education/i-aionia-
anazitisi-toy-oraioy/-  μπορεί να 
πραγματοποιηθεί από τους/ τις εκπαιδευτικούς 
των αντίστοιχων τάξεων.

Α’ και Β’ 
Γυμνασίου

Έως 25 60 λεπτά
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Β. Εκπαιδευτικό Δανειστικό Υλικό
Α/Α Τίτλος Απευθύνεται σε μαθητές/ μαθήτριες

1. « Το χαμόγελο του Κούρου» Δ’ τάξης Δημοτικού
2. « Άνθρωποι, λιοντάρια και χρυσός» Γ’ και Δ’ τάξης Δημοτικού
3. «Φύση, θάλασσα και ζωή» Γ’ και Δ’ τάξης Δημοτικού
4. « Εκπαιδευτικός δανειστικός φάκελος Αγών. Το 

πνεύμα της άμιλλας στην αρχαία Ελλάδα»: 
περιλαμβάνει ένα έντυπο για τον διδάσκοντα και 
δύο έντυπα για μαθητές 7-11 και 12-15 ετών 
αντίστοιχα, ένα επιτραπέζιο και μία αφίσα.

7-11 ετών και 12- 15 ετών 

Ακριβές αντίγραφο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

1
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών 
(υπόψη κας Σελέκου Μ.)

eam@culture.gr 

predu.eam@culture.gr 
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Εσωτερική Διανομή
1. Δ/νση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία - Τμήμα Γ’
2. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας- Τμήμα Α’ Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Για ανάρτηση στο Edu-gate/Εγκεκριμένα 
Προγράμματα 2019-2020/ Πολιτιστικά Θέματα

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ΄ ΤΗΣ 
ΔΥΠΕΑ

                                                            
                                                                                    

Μπάκα  Λ .  Χρυσούλα
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