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Μουσειακή Εκπαίδευση 

 Το μουσείο αποτελεί ένα δυναμικό φορέα 
μάθησης, ο οποίος με τα αντικείμενά του 
υπερτερεί σε εποπτικότητα και σε 
δυνατότητες κατανόησης και εμπέδωσης 
των σχολικών γνώσεων, προσφέρει 
γνώσεις ως ενιαίο σύνολο, συμβάλλει στην 
οικοδόμηση της κριτικής γνώσης, της 
αισθητικής αγωγής, της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης, της ανάπτυξης 
συναισθηματικών και ψυχοκοινωνικών 
διδακτικών σκοπών, καταφέρνοντας έτσι τη 
δυναμική εξέλιξη του ίδιου του σχολικού 
θεσμού, γεγονός που εγγυάται και το 
ευοίωνο μέλλον του. 

 

 

« Το μουσείο είναι τόπος ελεύθερης πρόσβασης στον πολιτισμό »  

Georges Henri Riviere  



ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Να εξοικειωθούν οι μαθητές  με το μουσειακό χώρο και την πολιτιστική μας 

κληρονομιά μέσω βιωματικών δράσεων. 

  Να γίνει η επίσκεψη στο μουσείο μια ευχάριστη και δημιουργική εμπειρία. 

 Να μάθουν οι μαθητές την παρατήρηση και την ανάπτυξη  κριτικής σκέψης μέσα 

από τα εκθέματα, να μάθουν να αναζητούν  και να ανακαλύπτουν 

πληροφορίες.  

 Να αντιληφθούν  την αξία των μουσειακών εκθεμάτων και να 

ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.   

 Να εργαστούν συνεργατικά, να εκφραστούν δημιουργώντας αντίγραφα 

αγαπημένων τους εκθεμάτων και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη. 



Μακροπρόθεσμοι στόχοι 

 Καλλιέργεια στον μέγιστο βαθμό των 

στόχων του σχολείου καθώς και της 

κουλτούρας των παιδιών για επίσκεψη σε 

μουσεία και του σεβασμού της 

πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 



Υλοποίηση του Προγράμματος 

 Εισαγωγική συζήτηση με τους μαθητές για την ύπαρξη μουσείων στην 

ευρύτερη περιοχή. 

 Διαχωρισμός των ομάδων και οργάνωση έρευνας και εργασίας των μελών των 

ομάδων, συγκέντρωση πληροφοριών. 

 Πριν από κάθε επίσκεψη ή και παρουσίαση, προετοιμασία των μαθητών μέσα 

από προβολές, συζητήσεις, εργασίες, φύλλα εργασίας και ποικίλες 

δραστηριότητες. 

 Κατά τις επισκέψεις στα μουσεία κάναμε προεργασία για το είδος μουσείου, 

καθώς και την συμπεριφορά . 

 Μετά την επίσκεψη στο μουσείο συζήτηση και αναφορά στις δραστηριότητες. 

 

 



Αφού συζητήσαμε, διαβάσαμε βιβλία, είδαμε βίντεο, 

 ψάξαμε πληροφορίες στο διαδίκτυο…                                    

καταλήξαμε στα εξής… 



Τι είναι μουσείο 

 

Η ίδια η λέξη Μουσείο δηλώνει την προέλευσή της από 

τις Μούσες, αρχαίες ελληνικές θεότητες, 

προστάτιδες των Τεχνών και των Γραμμάτων, κόρες 

του Δία και της Μνημοσύνης. Η αρχαία έννοια της 

λέξης παραπέμπει στο ναό που είναι αφιερωμένος στις 

Μούσες.  

 

     Το μουσείο σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το 

ICOM (International Council of Museums) είναι ένα 

ίδρυμα μόνιμο, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα, στην 

υπηρεσία της κοινωνίας και της εξέλιξής της, ανοικτό 

στο κοινό και το οποίο ερευνά, αποκτά, συντηρεί, 

γνωστοποιεί και κυρίως εκθέτει τις υλικές μαρτυρίες του 

ανθρώπου και του περιβάλλοντός του, με σκοπό τη 

μελέτη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία. 

Το Μουσείο, ως κατεξοχήν μέσο διαφύλαξης και προβολής της παγκόσμιας 

πολιτισμικής κληρονομιάς, είναι ο χώρος όπου ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να 

μελετήσει το παρελθόν και το παρόν, να ψυχαγωγηθεί, να εμπλουτίσει τις γνώσεις 

του και να προβληματιστεί. 



Ο ρόλος των μουσείων 

Ο ρόλος του μουσείου, όμως, έχει αλλάξει ριζικά την τελευταία δεκαετία. 

      Χαρακτηριστικό των σύγχρονων μουσείων είναι  η ποικιλία που αφορά τις επιλογές που 

προσφέρουν. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και να επισκεφθεί τα Μουσεία που τον 

ενδιαφέρουν. Τα περισσότερα από αυτά, εκτός από τις συλλογές τους, προσφέρουν πλούσιο 

εποπτικό και διαδραστικό υλικό στους επισκέπτες τους για επιπλέον πληροφορίες, αίθουσες 

ξεκούρασης, αίθουσες προβολής ταινιών, οπτικοακουστικά μέσα, κήπους, γραφεία πληροφοριών, 

εστιατόρια, βιβλιοθήκες και πωλητήρια αναμνηστικών αντικειμένων και βιβλίων κ.ά. Η επίσκεψη σε ένα 

μουσειακό χώρο μπορεί να αποτελέσει μία πολυδιάστατη εμπειρία. Συχνά, στα Μουσεία προσφέρονται 

εκπαιδευτικά προγράμματα για οικογένειες και σχολεία. 

 

Στόχος των σύγχρονων μουσείων είναι να εξασφαλίσουν μια ψυχαγωγική εμπειρία σε όσο 

το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες, συνδυάζοντας τη μόρφωση με την 

ξεκούραση, και εν τέλει να αποτελέσει μια ευχάριστη και ξεχωριστή εκδρομή! 

Η παραδοσιακή ιδιότητα των μουσείων έχει σαν βασικό στόχο  

τη διάδοση της τέχνης του παρελθόντος αλλά και του παρόντος.  

Αποτελούν κέντρα τεκμηρίωσης, συντήρησης και φύλαξης   

της πολιτισμικής κληρονομιάς των λαών. 



Οργάνωση του μουσείου 

Υπάλληλοι ενός μουσείου 

•Ο Διευθυντής, φέρει την ευθύνη για όλο το προσωπικό. Είναι το άτομο που εγκρίνει όλες τι διαδικασίες 

και είναι πολύ καλός γνώστης των Συλλογών και των αναγκών του χώρου που διοικεί.  

•Οι επιμελητές των Συλλογών είναι αυτοί που έχουν γνώση της ιδιαιτερότητας του κάθε εκθέματος, 

φέρουν την ευθύνη του και φροντίζουν για τη γνωριμία του με το ευρύ κοινό.  

•Οι συντηρητές είναι γνώστες της φύσης των αντικειμένων και είναι αυτοί που τα συντηρούν. Ο ρόλος 

του συντηρητή σε ένα Μουσείο είναι από τους πιο σημαντικούς, καθώς από αυτόν 

εξαρτάται - στο μεγαλύτερο μέρος - η προστασία του αντικειμένου.  

•Ο μουσειολόγος ασχολείται με την οργάνωση εκθέσεων, τις έρευνες του κοινού, τη διοίκηση των 

συλλογών, την προβολή του Μουσείου, τις δημόσιες σχέσεις, την εκπαίδευση κ.ά.  

•Το προσωπικό φύλαξης μεριμνά για την προστασία των εκθεμάτων από βανδαλισμούς και διατίθεται 

για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. 

• Ο μουσειοπαιδαγωγός είναι υπεύθυνος για τα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

• Οι διοικητικοί υπάλληλοι, εκτελούν καθήκοντα που είναι απολύτως απαραίτητα για την ομαλή 

λειτουργία του ιδρύματος. 

Πίσω από τις προθήκες με τα αντικείμενα υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος. Είναι ο κόσμος των υπαλλήλων ενός Μουσείου, οι 
οποίοι εργάζονται για να διαφυλάξουν τα αντικείμενα και να διασφαλίσουν στον επισκέπτη την άνετη περιήγησή του. 



Οργάνωση του μουσείου 

Προστασία και ασφάλεια  

 
 

Ο έλεγχος του εκθεσιακού περιβάλλοντος, αλλά και γενικότερα του περιβάλλοντος στους χώρους όπου 

αποθηκεύονται ή τοποθετούνται έργα ανταποκρίνεται στην βασική μουσειολογική αρχή διαφύλαξης των 

αντικειμένων των συλλογών και χειρισμού τους κατά τρόπο ώστε να διατηρηθούν για το μέλλον. Η 

καταλληλότητα των περιβαλλοντικών συνθηκών πρέπει να είναι ένα βασικό μέλημα σε όλο το φάσμα των 

δραστηριοτήτων κατά την διαχείριση των συλλογών.  
 

Οι συλλογές πρέπει να προστατεύονται  από κλοπή, από φθορές. 

• φθορές από καταστροφές, πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό,  

• φθορές από περιβαλλοντικές συνθήκες, ακατάλληλες συνθήκες υγρασίας, θερμοκρασίας, φωτισμού 

και έκθεσης σε ακτινοβολίες, έκθεση σε τοξικές ουσίες, μικροοργανισμούς, 

• φθορές κατά τον χειρισμό τους, αποθήκευση, συσκευασία, μεταφορά, επιστημονικές εργασίες, έκθεση, 

συντήρηση, καθαριότητα  

•φθορές κατά την έκθεσή τους στο κοινό, απροσεξίες ή ακατάλληλες συμπεριφορές, βανδαλισμό, 

ασφάλεια των επισκεπτών. 



ΕΙΔΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ  

 

 

 Μουσεία τέχνης: Μουσεία αρχαίας τέχνης (ευρωπαϊκής, μεσογειακής, 

ασιατικής),   Σύγχρονης διεθνούς τέχνης, Πρωτόγονης τέχνης, Λαϊκής τέχνης   

 Μουσεία επιστημών του ανθρώπου: Πρόκειται για τα μουσεία ιστορίας, 

εθνολογίας, εθνογραφίας, λαογραφίας, παιδαγωγικής, ιατρικής, διασκέδασης. 

 Μουσεία επιστημών της φύσης: μουσεία φυσικής ιστορίας που 
περιλαμβάνουν τομείς όπως βοτανική, ορυκτολογία, γεωλογία, 

παλαιοντολογία, ζωολογία και ανθρωπολογία.       

 Moυσεία επιστημών και τεχνολογίας 

 Μουσεία μικτά α) πολυθεματικά, δηλαδή πολλών θεματικών ενοτήτων και β) 

μουσεία μονοθεματικά (δηλαδή μιας θεματικής ενότητας- καλλιτεχνικής, 

ιστορικής, οικολογικής). (πχ. ένα μουσείο κρασιού στο φυσικό του περιβάλλον) 

 Οικομουσεία: Φυσικά πάρκα και πολιτισμικά τοπία, αρχαιολογικά και ιστορικά 
πάρκα. 

 



Τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου 

Βρετανικό Μουσείο 

Το Βρετανικό Μουσείο, στο Λονδίνο, είναι το διασημότερο αξιοθέατο της μεγάλης Βρετανίας και το 

αρχαιότερο εθνικό μουσείο του πλανήτη καθώς ιδρύθηκε το 1753. 

 Διαθέτει περισσότερα από 8 εκατομμύρια εκθέματα από όλη την παγκόσμια κληρονομία και εξέλιξη 

του ανθρώπινου πολιτισμού.  

Ανάμεσα στα εκθέματα του βρετανικού μουσείου βρίσκονται και τα πολυσυζητημένα μάρμαρα του 

Παρθενώνα τα οποία αφαίρεσε ο Λόρδος Έλγιν κατά την τουρκοκρατία. 



Τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου 

Λούβρο 

Το μουσείο του Λούβρου, στο Παρίσι, είναι ένα από τα 

μεγαλύτερα και παλαιότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο.  

Τα εκθέματά του προέρχονται από περιοχές όπως η 

μεσαιωνική Ευρώπη, η αρχαία Αίγυπτος, η κλασική Ελλάδα με 

σημαντικότερα την Αφροδίτη της Μήλου και τη Νίκη της 

Σαμοθράκης. Το πιο διάσημο έκθεμά του, είναι η Μόνα Λίζα 

του Leonardo da Vinci. 



Τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου 

Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MoMA) 

Το Μουσείο Μοντέρνας 

Τέχνης (MoMA), που βρίσκεται 

στο Μανχάταν της Νέας 

Υόρκης, είναι το πιο 

σημαντικό μουσείο 

σύγχρονης τέχνης στον 

κόσμο. Περιέχει την καλύτερη 

συλλογή σύγχρονων 

αριστουργημάτων 

παγκοσμίως, με έργα του Βαν 

Γκογκ, του Πικάσο, του Μονέ 

και πολλών άλλων. 



Τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου 

Rijksmuseum (Ρέικσμουζέουμ) – Εθνικό Μουσείο της Ολλανδίας 

Το Rijksmuseum στο Άμστερνταμ είναι το μεγαλύτερο και το πιο 

διάσημο μουσείο τέχνης και ιστορίας στην Ολλανδία.  

 Ιδρύθηκε το 1800.  

Διαθέτει μεγάλη συλλογή πινάκων από την ολλανδική χρυσή  

εποχή στη ζωγραφική(17ος αι.), που περιλαμβάνει μερικά από 

τα πιο γνωστά έργα δημιουργών όπως ο Ρέμπραντ,  ο Βερμέερ. 



Τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου 

Μουσείο Ερμιτάζ 

Το Μουσείο Ερμιτάζ στην Αγία 

Πετρούπολη ιδρύθηκε το 1764 από 

την Αικατερίνη τη Μεγάλη. Πρόκειται για ένα 

τεράστιο μουσείο τέχνης και πολιτισμού με 

πάνω από 3 εκατομμύρια αντικείμενα που 

καλύπτουν την παγκόσμια δημιουργία. 



Τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου 

Αιγυπτιακό Μουσείο 

Το Αιγυπτιακό Μουσείο στο Κάιρο είναι ένα από τα καλύτερα μουσεία του 

κόσμου, με τουλάχιστον 120.000 αντικείμενα αιγυπτιακών 

αρχαιοτήτων. Υπάρχουν αντικείμενα από τις δύο τελευταίες δυναστείες 

της Αρχαίας Αιγύπτου καθώς και πολλά αντικείμενα από 

την Κοιλάδα των Βασιλέων. Τα κυριότερα σημεία περιλαμβάνουν τα 

αντικείμενα από τον Τάφο του Τουταγχαμών και τη Βασιλική αίθουσα που 

περιέχει 27 βασιλικές μούμιες από φαραωνική εποχή. 



Τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου 

Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης 

Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, γνωστό και ως The Met, 

βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Αυτό το τεράστιο γοτθικό κτίριο, το 

οποίο άνοιξε αρχικά το 1872 και με πολυάριθμες επεκτάσεις 

που προστέθηκαν με την πάροδο του χρόνου, κατέχει 

κυριολεκτικά εκατοντάδες δωμάτια στους δύο ορόφους του, 

με πάνω από δύο εκατομμύρια έργα τέχνης από όλη την 

ανθρώπινη ιστορία παγκοσμίως στον τομέα της τέχνης.  



Τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου 

Μουσεία του Βατικανού 

Τα Μουσεία του Βατικανού μέσα στην πόλη 

του Βατικανού στη Ρώμη είναι από τα 

καλύτερα μουσεία στον κόσμο. 

Διαθέτουν εκθέματα της τεράστιας 

συλλογής της Ρωμαιοκαθολικής 

εκκλησίας, διάσημων αγαλμάτων του 

αρχαίου κόσμου και αριστουργημάτων 

της Αναγέννησης και του σήμερα. Για να τα 

θαυμάσει, ο επισκέπτης περνά από 

την Καπέλα Σιστίνα και τα «Δωμάτια του 

Ραφαήλ», που είναι πασίγνωστα για τη 

διακόσμησή τους με νωπογραφίες. Τα 

μουσεία ιδρύθηκαν από τον Πάπα Ιούλιο 

Β’ στις αρχές του 16ου αιώνα. 



Τρόποι περιήγησης σε ένα μουσείο 

Πότε είναι η κατάλληλη ευκαιρία να επισκεφτούμε ένα Μουσείο; 

Μία μέρα που θα έχουμε ευχάριστη διάθεση και ελεύθερο χρόνο. 

Ποιο Μουσείο ενδείκνυται να επισκεφτούμε ; 

Μπορεί κανείς να επιλέξει με βάση τα ενδιαφέροντά του, τη φήμη του 

Μουσείου και των εκθεμάτων του ή την τοποθεσία του, δηλαδή την 

γεωγραφική απόσταση από την κατοικία του, ακόμα και ανάλογα με 

το μέγεθός του Μουσείου. 

Τι πρέπει να γνωρίζει κανείς πριν από μία επίσκεψη σε ένα Μουσείο; 

 Εφόσον κάποιος έχει αποφασίσει ποιο μουσείο θα επισκεφθεί, οφείλει να πληροφορηθεί τις ώρες 

λειτουργίας και την διεύθυνση του εκθεσιακού χώρου. Είναι , επίσης, σημαντικό να έχει εφοδιαστεί με τις 

βασικές πληροφορίες σχετικά με το Μουσείο και τις Συλλογές. Η εκ των προτέρων γνώση 

του αντικειμένου που πρόκειται να δει κάποιος στο Μουσείο βοηθάει στην καλύτερη κατανόησή του. 



Τρόποι περιήγησης σε ένα μουσείο 

Πώς οργανώνει κανείς μία επίσκεψη στο Μουσείο;  
Μία επίσκεψη μπορεί να είναι ατομική παραμένοντας σε συγκεκριμένα αντικείμενα όσο 

χρόνο επιθυμούμε και απολαμβάνοντας με ησυχία την περιήγησή μας, ή να επιλέξουμε να 

επισκεφτούμε με παρέα, ανταλλάσοντας απόψεις με άλλους. Όταν επιλέγουμε να 

επισκεφθούμε ένα Μουσείο θέτουμε στόχους και προσδοκίες από την επίσκεψη. Όταν έχει 

αποφασίσει κανείς για ποιο λόγο επιλέγει να επισκεφθεί ένα Μουσείο εξασφαλίζει σε 
μεγάλο βαθμό και την ικανοποιητική του εμπειρία. 

 

 





…πριν όμως φτάσουν τα αντικείμενα στο μουσείο… 

Πρέπει να συντηρηθούν! 

    Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας συμμετέχοντας στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής  Ημέρας 

Συντήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (14 Οκτωβρίου) πραγματοποίησε εκπαιδευτική δράση στο  

σχολείο μας με τους συντηρητές αρχαιοτήτων Μαρία  Καραγεώργου,  Θανάση Σταμούλο και  Εύη 

Πάτρα. 

  Είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση του επαγγέλματος του 

συντηρητή αρχαιοτήτων και της συνεισφοράς του στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Γίναμε 

για λίγο μικροί συντηρητές αφού συναρμολογήσαμε και συγκολλήσαμε κεραμικά θραύσματα αγγείων, 

στη βιωματική δράση που ακολούθησε της παρουσίασης. 



Τα μουσεία που επισκεφθήκαμε 

Λαογραφική και Ιστορική Συλλογή του σχολείου μας 

Είδαμε τα λαογραφικά εκθέματα που με αγάπη και φροντίδα φυλάσσονται στο χώρο μας, όπως ρούχα, 

είδη οικιακής χρήσης, αντικείμενα πολέμου και καθημερινής χρήσης ανθρώπων άλλων εποχών που 

έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο μικρό μας μουσείο.  

Το μουσείο του σχολείου μας ιδρύθηκε από την Μαρία Παυλίνη, η οποία διατέλεσε και Διευθύντρια του 

σχολείου μας, εμπλουτίστηκε και ανανεώθηκε από την ίδια με δικά της αντικείμενα, αλλά και από 

πολλούς πολίτες της Ιστιαίας, προσφέροντας έτσι στην παροχή πληροφόρησης για ζωή του λαού μας. 



Τα μουσεία που επισκεφθήκαμε 

Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού-Προκόπι 

Επισκεφθήκαμε έναν χώρο 

κόσμημα που στεγάζει τις 

μνήμες των ανθρώπων που 

έφθασαν στην Εύβοια με 

την ανταλλαγή των 

πληθυσμών. Στο μουσείο 

φυλάσσονται σημαντικά 

εκκλησιαστικά και 

λαογραφικά κειμήλια που 

έφεραν οι πρόσφυγες του 

Προκοπίου της 

Καππαδοκίας της Μ. Ασίας, 

μετά την 

Μικρασιατική καταστροφή, 

στο Νέο Προκόπι. 



Τα μουσεία που επισκεφθήκαμε 

Mουσείο Απολιθωμένων Θηλαστικών Κερασιάς 

Η επίσκεψη αυτή μας έφερε σε επαφή με τα μοναδικά 

παλαιολιθικά ευρήματα της περιοχής  που περιλαμβάνουν 

απολιθωμένα οστά από  ελέφαντες, ιππάρια και ιχθιθήρια, 

αιλουροειδή σαν λιοντάρια (μαχαιρόδοντες), άλογα 

τριδάκτυλα, ύαινες, καμηλοπαρδάλεις με κοντό λαιμό 

(ελλαδοθήρια) και το κρανίο δικέρατου ρινόκερου του 

Acerhorinus neleus – Aκερόρινο του Νηλέα, ενός 

ρινόκερου  που αποτελεί  ένα νέο είδος για την επιστήμη, 

και είναι το σημαντικότερο εύρημα του μουσείου.  



Τα μουσεία που επισκεφθήκαμε 

Μουσείο Θωρηκτού Γ. Αβέρωφ 

Το Θωρηκτό Αβέρωφ, το ιστορικό πλοίο της Ελλάδας 

που μεγαλούργησε στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, 

το οποίο αποτελεί πλέον πλωτό Ναυτικό Μουσείο, 

στην Μαρίνα Φλοίσβου στο Παλαιό Φάληρο.   

      Ο ξεναγός μας πληροφόρησε για την ιστορία και 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πλοίου, που το έκαναν 

ξεχωριστό στην εποχή του. Επίσης, μας περιέγραψε τη 

ζωή του πληρώματος κατά τις περιόδους ειρήνης αλλά 

και τις περιόδους πολέμου. 

 

 Είχαμε μια άψογη ξενάγηση  από ναύτη του πολεμικού Ναυτικού αρχικά στο κατάστρωμα του πλοίου, όπου πληροφορηθήκαμε εν συντομία για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, που το έκαναν ξεχωριστό στην εποχή του  



Τα μουσεία που επισκεφθήκαμε 

Λαογραφικό Μουσείο Αγίου 

Το Λαογραφικό Μουσείο Αγίου αποτελεί ένα 

από τα ωραιότερα λαογραφικά μουσεία της 

Ελλάδας. Γνωρίσαμε τον παραδοσιακό τρόπο 

ζωής και τις κύριες ασχολίες των προπάππων 

μας μέσα από την άψογη ξενάγηση που είχαμε 

σε ένα χώρο που αναδεικνύει τα εκθέματα με 

τον καλύτερο τρόπο. Η εκδρομή ολοκληρώθηκε 

με την επίσκεψή μας στην Παιδική Βιβλιοθήκη 

Λουτρών Αιδηψού.  



Τα μουσεία που επισκεφθήκαμε 

Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών 

Στο  Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών 

εντυπωσιαστήκαμε από τα εκθέματα, 

αλλά και από τον τρόπο προβολής 

τους, καθώς το συγκεκριμένο 

μουσείο αποτελεί ένα σύγχρονο 

μουσείο που προβάλλει  όλη την 

ιστορία της Βοιωτίας από την 

παλαιολιθική εποχή έως τους 

μεταβυζαντινούς χρόνους. Κατά τη 

διάρκεια της επίσκεψης λάβαμε μέρος 

και σε ένα "κυνήγι θησαυρού/ 

γνώσεων" που μας κινητοποίησε το 

ενδιαφέρον για την περιήγηση μέσα 

στο μουσείο.  



Εκτός από τα μουσεία που επισκεφθήκαμε η Ελλάδα 

διαθέτει πολλά σπουδαία και σύγχρονα  μουσεία όπως …  

Μουσείο Ακρόπολης Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαιολογικό Μουσείο        

Δελφών 



…και πολλά ακόμα 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου Μουσείο Βασιλικών Ταφών Αιγών- 

Βεργίνα 
Αρχαιολογικό Μουσείο 

Ολυμπίας 



…και στο σχολείο μας όμως στήσαμε ένα μικρό μουσείο 

παρουσιάζοντας τα δικά μας έργα! 

Ψηφιδωτά… με χαρτί 



Τοιχογραφίες 



Τοιχογραφίες 



Απολιθώματα 



Συμμετείχαν όμως κι άλλες τάξεις με έργα τους στο μουσείο μας! 

 

                                                 Τάξη Δ΄1 



 

                                                 Τάξη Δ΄1 



Τάξεις Γ΄1 – Γ΄2 



Τάξεις Γ΄1 – Γ΄2 



Τάξεις Γ΄1 – Γ΄2 



Τάξεις Γ΄1 – Γ΄2 

Οι θεοί του Ολύμπου 



Τάξη Α΄2 



Τάξη Α΄2 



Ιστολόγιο 
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://mouseiaki.blogspot.com/  

μπορείτε να επισκεφθείτε το ιστολόγιο που δημιουργήσαμε για το πρόγραμμα. 

https://mouseiaki.blogspot.com/
https://mouseiaki.blogspot.com/


«Μες στο μουσείο» (Λιλιπούπολη) 

Εικονογράφηση από τους μαθητές της Γ΄ τάξης 



Από τους μαθητές του ΣΤ΄1 και ΣΤ΄2 

 
Συμμετείχαν οι μαθητές του Α΄2, Γ΄1, Γ΄2 και Δ΄1 

 

 

 

 

 

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Μαρία Αγγελοπούλου                     

.                                          Κατερίνα Καλτσά                 

                                           Φαίη Βαμβούρη 

                                            


