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ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου για μαθητές/τριες Π.Ε.& Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2021-2022.

Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρ.115024/Δ1/14-09-2021 και 115031/ Δ2/15-09-2021 εισερχόμενα έγγραφα του
Υ.ΠΑΙ.Θ..

Σας ενημερώνουμε ότι στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο για το διάστημα ΟκτωβρίουΔεκεμβρίου 2021, θα πραγματοποιηθούν τα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές
Π.Ε.& Δ.Ε. και θα διατίθεται το παρακάτω εκπαιδευτικό υλικό:
Εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές/μαθήτριες Π.Ε.:
1.«Ζωντανεύοντας τα Αρχαία μας». Απευθύνεται σε μαθητές/τριες 5 έως 7 ετών
(Νηπιαγωγείου, Α΄ και Β΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου) και στοχεύει στη γνωριμία των
μαθητών/τριών με το Μουσείο και την εξοικείωση τους με τις αρχαιότητες. Το πρόγραμμα
δομείται γύρω από ένα συγκεκριμένο έκθεμα: το αρχαϊκό άγαλμα της Κόρης Φρασίκλειας.
Η εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος περιλαμβάνει διάλογο, αφήγηση
παραμυθιού, δραματοποίηση και εικαστική δραστηριότητα.
2.«Χαίρε και Πίει ή αλλιώς στην υγειά μας!». Απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Δ΄
Δημοτικού και στοχεύει στη προσέγγιση του καθημερινού βίου των αρχαίων Ελλήνων και
της τέχνης τους.

Οι δηλώσεις συμμετοχής για τα παραπάνω προγράμματα είναι από τις 20 Σεπτεμβρίου
2021. Το τηλ. επικοινωνίας είναι το 2132144814 από τις 08:00 – 15:00 και υπεύθυνη
είναι η κ. Κουτσιανά.
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές/μαθήτριες Δ.Ε.:
1. «Η μούμια του Νεσπακασούτι»
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ Γυμνασίου. Σκοπός του είναι η γνωριμία των
μαθητών με τα ταφικά έθιμα της αρχαίας Αιγύπτου. Συγκεκριμένα, μέσα από τη συζήτηση,
την έρευνα, το παιχνίδι ρόλων, την αναπαράσταση ενός αρχαίου αιγυπτιακού ταφικού
εθίμου και την εικαστική δραστηριότητα, οι μαθητές γνωρίζουν τον αρχαίο Αιγυπτιακό
πολιτισμό, κατανοούν τη σημασία των δοξασιών σχετικά με τη μεταθανάτια ζωή στην
αρχαία Αίγυπτο, γνωρίζουν τις σημαντικότερες εφαρμογές ενός αρχαίου ταφικού
τελετουργικού και αναγνωρίζουν τις σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου κατά την αρχαιότητα. Οι
δηλώσεις συμμετοχής για το πρόγραμμα θα ξεκινήσουν από τις 20 Σεπτεμβρίου 2021. Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2132144814 (κ.
Π.Κουτσιανά) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.namuseum.gr
Εκπαιδευτικό υλικό :
Στην ιστοσελίδα του Μουσείου υπάρχει διαθέσιμο το εξής εκπαιδευτικό υλικό που θα
αξιοποιείται από τους/τις εκπαιδευτικούς κατά την επίσκεψη με τους μαθητές/τριες στο
Μουσείο:
«Δύο Αθηναίοι….. Αριστόβουλος και Φιλόδημος σε δράση». Απευθύνεται σε
μαθητές/τριες της Γ΄ έως Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου και στοχεύει να μάθουν τα
παιδιά για τη συμβολή της αρχαιολογίας στην ιστορία και το πώς αυτή βοηθά στην
κατανόηση των αρχαίων κοινωνιών, με αφορμή τις δύο αναπαραστάσεις κλασικών τάφων
και να κατανοήσουν πώς δουλεύει ένας αρχαιολόγος και συνεργάζεται με άλλες
ειδικότητες για τη σύνθεση του παρελθόντος.
Εκπαιδευτικό δανειστικό υλικό :
Α) Εκπαιδευτική Περιήγηση στο Μουσείο με τίτλο « Αρχαία Παιχνίδια στο Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο» με τη χρήση Μουσειοσκευής για μαθητές δημοτικού.
Την εκπαιδευτική αυτή περιήγηση με θέμα τα αρχαία παιχνίδια μπορούν να την
πραγματοποιήσουν στο Μουσείο μόνοι τους οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές τους σε
συνεργασία με το Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης του Μουσείου.
Πρόκειται για ένα Εκπαιδευτικό Κουτί (Μουσειοσκευή) που αξιοποιείται στον χώρο του
Μουσείου. Αναλυτικότερα, οι εκπαιδευτικοί προγραμματίζουν την επίσκεψή τους στο
Μουσείο και σε συνεργασία με το Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης του
Μουσείου μελετούν το Υποστηρικτικό Υλικό (ένα pdf αρχείο με οδηγίες για προετοιμασία
πριν και μετά την επίσκεψη στο Μουσείο και κατά τη διάρκεια της περιήγησης σε αυτό).
Στο Μουσείο παραλαμβάνουν το Εκπαιδευτικό Κουτί (Μουσειοσκευή) που περιέχει: α)
το έντυπο με το Παιχνίδι Αναζήτησης (σε μορφή αινιγμάτων και με την κατάλληλη
καθοδήγηση σε αίθουσες και προθήκες), β) έξι (6) αντίγραφα αρχαίων παιχνιδιών (που τα
παιδιά μπορούν να αγγίξουν στο τέλος της περιήγησης) με τα συνοδευτικά καρτελάκια
πληροφόρησής τους, γ) ένα έντυπο αξιολόγησης (που συμπληρώνεται από τους
εκπαιδευτικούς), δ) ένα φωτοαντίγραφο με προσχέδιο ενός αρχαίου παιχνιδιού και μία
αφίσα (που δωρίζονται στο σχολείο). Σκοπός της εκπαιδευτικής περιήγησης είναι να
μάθουν τα παιδιά για τα αρχαία παιδικά παιχνίδια, να τα αναζητήσουν στο Μουσείο και με
έναν ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο (Παιχνίδι Αναζήτησης) να τα ανακαλύψουν μόνα
τους στις προθήκες.

Β) Τα κάτωθι εκπαιδευτικά έντυπα του προγράμματος «ΜΕΛΙΝΑ» σε μορφή pdf στις
ιστοσελίδες www.yppo.gr και www.namuseum.gr, τα οποία αποτελούνται από ένα έντυπο
για τον εκπαιδευτικό και ένα έντυπο για τον μαθητή/τρια:
1. «Το Χαμόγελο του Κούρου» απευθύνεται σε παιδιά της Δ’ τάξης του Δημοτικού
σχολείου και περιλαμβάνει την εισαγωγή στα γενικά χαρακτηριστικά του αγαλματικού
τύπου του Κούρου καθώς και την παρουσίαση αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων στις
αίθουσες των αρχαϊκών γλυπτών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.
2. «Άνθρωποι, Λιοντάρια και Χρυσός» απευθύνεται σε παιδιά της Γ’ και Δ’ τάξης του
Δημοτικού σχολείου, και περιλαμβάνει την εισαγωγή στο Μυκηναϊκό Πολιτισμό καθώς και
τα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν όπως: κύρος εξουσίας, κρατικός έλεγχος,
γραφειοκρατία, εμπόριο, θρησκεία, λατρεία. Πραγματοποιείται στην Μυκηναϊκή αίθουσα
του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.
3. «Φύση, Θάλασσα και Ζωή» απευθύνεται σε παιδιά της Γ’ και Δ’ τάξης του Δημοτικού
σχολείου και περιλαμβάνει τη γνωριμία με τις τοιχογραφίες και τα άλλα αρχαιολογικά
ευρήματα που αποκαλύφθηκαν κατά τις ανασκαφές στο Ακρωτήρι της Θήρας κάτω από την
ηφαιστειακή τέφρα. Πραγματοποιείται στην αίθουσα της Θήρας του Εθνικού
Αρχαιολογικού Μουσείου.
Γ) Εκπαιδευτικός δανειστικός φάκελος «ΑΓΩΝ. Το πνεύμα της άμιλλας στην αρχαία
Ελλάδα»
Ο φάκελος δημιουργήθηκε παράλληλα με την περιοδική έκθεση ΑΓΩΝ, που
πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2004, ως προσφορά του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Πραγματεύεται τη σημασία που είχε η
άμιλλα και ο συναγωνισμός στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων. Εξετάζονται όχι μόνο οι
αθλητικοί αλλά και οι καλλιτεχνικοί αγώνες (μουσικοί, θεατρικοί κ.ά.). Ο φάκελος
περιλαμβάνει ένα έντυπο για τον διδάσκοντα, δύο έντυπα για τους μαθητές 7-11 και 12-15
ετών αντίστοιχα, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι και μια αφίσα.
Το παραπάνω δανειστικό υλικό διατίθεται ύστερα από συνεννόηση με τους υπεύθυνους
των εκπαιδευτικών δράσεων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (τηλ.2132144814).
Επισημαίνεται ότι για τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση ισχύει η αρίθμ. Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-2020 ΥΑ (Β΄ 2888) με θέμα
«Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών
Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της
χώρας», ενώ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ισχύει η αρίθμ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 ΥΑ (Β΄
456) με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών
Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της
χώρας». Για το σχολικό έτος 2021-22 εφαρμόζεται, επίσης, το άρθρο 4 της αρίθμ.
Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/9-9-2021 ΚΥΑ (Β΄ 4187).
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8.
Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’
9.
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