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 Χρόνος Διατήρησης:   

Βαθμός Ασφαλείας:      

Βαθμός Προτεραιότητας:  

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                       Πάτρα,  10-09-2019 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

 
                              
                           Αρ. Πρωτ.: 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
 
 

  
 

 

Υπεύθυνη: Δρ Ευφροσύνη Κωσταρά 
Δ/νση:  Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου 
Ταχ. Κώδ.:  26223 ΠΑΤΡΑ 
Τηλ.:  2610-465844 
Φαξ:  2610-465836 
E-mail: politismos@dide.ach.sch.gr  
         & politismos.dde@gmail.com  
Web site: http://blogs.sch.gr/politism  
 

 

             ΠΡΟΣ: 
 

 

 

             ΚΟΙΝ.  

 
 

ΘΕΜΑ: «Εκπαιδευτικά Προγράμματα Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών  
για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 

 
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας σε συνεργασία με τις Δομές Πολιτιστικών Θεμάτων Α/θμιας 

και Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με στόχο να γνωρίσουν τον αρχαίο ελληνικό 
πολιτισμό μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, οι οποίες συνδυάζουν τη μάθηση με το παιχνίδι, 
βασίζονται στην ενεργητική συμμετοχή τους, αξιοποιούν τη δημιουργική τους φαντασία και 
συνδέονται με τις εμπειρίες τους. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους αποτελούν το 
μέσο για την επικοινωνία και την εξοικείωση των παιδιών κάθε ηλικίας με το παρελθόν, τα βοηθούν 
να κατανοήσουν και να αγαπήσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά και μπορούν να αξιοποιηθούν 
τόσο για την υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων σχετικής θεματολογίας όσο και ευρύτερα στην 
εκπαιδευτική διαδικασία.  
             Κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκέμβριου 2019 προσφέρονται στους μαθητές της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα ακόλουθα προγράμματα: 
 
 «Οι Θεοί της Τρaπεζάς» 

Με αφορμή το Έκθεμα του Μήνα που είναι αφιερωμένο στο γλυπτό διάκοσμο του αρχαϊκού 
ναού της θεάς Αθηνάς στην Τραπεζά Αιγίου και εκτίθεται στον προθάλαμο του Μουσείου Πατρών, 
θα πραγματοποιηθεί η εκπαιδευτική δράση «Οι Θεοί της Τραπεζάς» για μαθητές της Δ΄ Δημοτικού 
και Α΄ Γυμνασίου. 

Στο πλαίσιο της δράσης οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη γλυπτική των 
αρχαϊκών χρόνων μέσω προβολής, να γνωρίσουν από κοντά τα γλυπτά του ναού της Αθηνάς στην 
Τραπεζά Αιγίου και να τα ζωγραφίσουν. 
Υλικό για προαιρετική ενασχόληση των μαθητών πριν την επίσκεψη. 
Συνολική διάρκεια προγράμματος: 2 ώρες. 

Σχολικές Μονάδες ΔΔΕ Αχαΐας 
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ΕΦΑ Αχαΐας 
Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Α/θμιας – Β/θμιας 
Εκπ/σης Δυτ.Ελλάδας 
ΠΕΚΕΣ Δυτ.Ελλάδας 
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Υπεύθυνη προγράμματος: Δρ Κων/λα Χαβέλα (Αρχαιολόγος). 
Ημέρες & Ώρες προγράμματος: Κάθε Πέμπτη 9:30 – 11:00.  
Έναρξη προγράμματος: Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019. 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα. 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2613616114, 2613616100 (Κ. Χαβέλα). 
 

 
  «Ένα άγαλμα διηγείται την ιστορία του» 

Το αρχαίο άγαλμα του Ερμή, που ήρθε πρόσφατα στο φως, «διηγείται» την ιστορία της 
αποκάλυψής του και τη διαδρομή του από μια γειτονιά της Άνω πόλης της Πάτρας έως τη φύλαξή 
του στα «άδυτα» του Μουσείου. Με οδηγό τον Ερμή τα παιδιά ανακαλύπτουν τα κρυμμένα σύμβολα 
και τις ιδιότητές του στα αντικείμενα του Μουσείου και γνωρίζουν τον πιο «ανθρώπινο» θεό των 
αρχαίων Ελλήνων. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Δ΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού, καθώς και Α΄ - Γ΄ Γυμνασίου και έχει 
διάρκεια 2 ώρες (9:00 – 11:00).  

Θα πραγματοποιηθεί κατά τις παρακάτω ημερομηνίες: 5/12, 12/12 και 19/12. 
Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος:  
Ά. Μανιάκη (Aρχαιολόγος), Αλ. Μπαρδάκη (Eκπαιδευτικός – Mουσειοπαιδαγωγός). 
Δηλώσεις συμμετοχής: από 1 – 4 και από 7 -11 Οκτωβρίου 2019. 
Τηλέφωνα: 2610-275070, 2610-276207 (εσωτ. 124, Κασκαντίρη Σοφία). Ώρες: 9:00-14:00. 
 
 
 «Μεσόγειος. Τρεις  Ήπειροι, Μία θάλασσα, Ένα λιμάνι. Πάτρα!» 
   Πώς μεταφέρονταν οι άνθρωποι, οι ιδέες, τα προϊόντα  στην Πάτρα της Μεσογείου;  
Εκπαιδευτική δράση με κέντρο αναφοράς την Πάτρα, ως λιμάνι της Μεσογείου σε μια 
διεπιστημονική προσέγγιση  μαζί με την αρχαία ναυσιπλοΐα και την ιδιαίτερη ιστορική γεωγραφία 
της Μεσογείου. 
Ημέρα  Διεξαγωγής: κάθε Παρασκευή  στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών 
Διάρκεια προγράμματος: 2 ώρες.   
 Ώρες διεξαγωγής10:00-12:00 π.μ. 
Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν. Αριθμός ατόμων 25-30. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας για δηλώσεις συμμετοχής: Γ. Μανωλοπούλου 2613616178,2613616100 
Υπεύθυνη σχεδιασμού και Υλοποίησης: Γεωργία Μανωλοπούλου (Φιλόλογος-Μουσειολόγος). 
 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα στο πλαίσιο της περιοδικής αρχαιολογικής έκθεσης  
«Η Πάτρα της Μεσογείου» 

 
 «Αρμενίζοντας στη Μεσόγειο»  

Στο πλαίσιο της αρχαιολογικής περιοδικής έκθεσης «Η Πάτρα της Μεσογείου» θα 
πραγματοποιηθεί η εκπαιδευτική δράση «Αρμενίζοντας στη Μεσόγειο» για μαθητές της 
Πρωτοβάθμιας (Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄ τάξη) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Η εν λόγω δράση θα περιλαμβάνει προβολή της ταινίας του Β. Μεντόγιαννη Αιγιλεία. Ναυάγιο VI 
(διάρκεια προβολής 30΄). Κατά τη διάρκεια της προβολής οι μαθητές θα παρακολουθήσουν την 
ανασκαφή ενός αρχαίου ναυάγιου του Ευβοϊκού Κόλπου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει περιήγηση 
στην περιοδική έκθεση η οποία θα εστιάζει στο αρχαίο εμπόριο και στους θαλάσσιους δρόμους της 
Μεσογείου. 



3 

 

Συνολική διάρκεια προγράμματος: 1 ώρα & 30 λεπτά 
Υπεύθυνοι προγράμματος: Δρ Κων/νος Φίλης- Δρ Κων/λα Χαβέλα, Αρχαιολόγοι 
Ημέρες & Ώρες προγράμματος: Κάθε Τετάρτη 9:30 – 11:00. Έναρξη προγράμματος Τετάρτη 2 
Οκτωβρίου 2019. 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2610 275070 (Κ. Φίλης), 2613616114 (Κ. Χαβέλα). 

 
 «Πολίτες της Μεσογείου» 
Τι σημαίνει να είσαι πολίτης της Πάτρας της Μεσογείου κατά τη ρωμαϊκή περίοδο; Ποία τα κοινά 
χαρακτηριστικά και οι συνήθειες των κατοίκων της πόλης μας στη μεγάλη της ακμή;  
 
    Οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανακαλύπτουν τα εκθέματα της περιοδικής έκθεσης 
«Η Πάτρα της Μεσογείου»,  που σχετίζονται με τις καθημερινές συνήθειες, ήθη, έθιμα, ψυχαγωγία, 
θρησκείες  της ρωμαϊκής περιόδου. 
     Εν συνεχεία, στο δεύτερο μέρος της εκπαιδευτικής μας δράσης οι συμμετέχοντες δημιουργούν, σε 
ένα ειδικά διαμορφωμένο εργαστήριο στο Θόλο του Μουσείου, τη δική τους ψηφιακή έκθεση  με 
τίτλο «Πολίτες της Μεσογείου». 
Ημέρα Διεξαγωγής: κάθε Τετάρτη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών. 
Ώρες διεξαγωγής: 10:30-12:30π.μ 
Αριθμός μαθητών: 25-30. 
Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν 
Υπεύθυνη σχεδιασμού και Υλοποίησης: Γεωργία Μανωλοπούλου (Φιλόλογος-Μουσειολόγος). 
Τηλέφωνο επικοινωνίας για δηλώσεις συμμετοχής: 2613616178,2613616100. 
 

ΡΩΜΑΪΚΟ ΩΔΕΙΟ 
Το πρόγραμμα στοχεύει τόσο στο να γνωρίσουν τα παιδιά πτυχές της ιστορίας της Ρωμαϊκής 

Πάτρας όσο και στη βιωματική προσέγγιση ενός σημαντικού μνημείου της πόλης τους. Τα παιδιά 
ανακαλύπτουν το Ωδείο, μαθαίνουν τα μέρη του, τα υλικά κατασκευής του και τη λειτουργία του και 
συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι ανακάλυψης. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού (Δ΄ - ΣΤ΄ τάξης), καθώς και σε μαθητές 
Γυμνασίου και Λυκείου έχει διάρκεια 2 ώρες (9:00 – 11:00 και 11:00 – 13:00) και θα 
πραγματοποιηθεί κατά τις παρακάτω ημερομηνίες: 4/11, 11/11, 18/11, 21/11. 
 
Μουσειοπαιδαγωγικός σχεδιασμός του προγράμματος: Αλεξία Μπαρδάκη, εκπαιδευτικός – 
μουσειοπαιδαγωγός. 
Υπεύθυνες υλοποίησης: Άρτεμις Μανιάκη και Σοφία Κασκαντίρη, Αρχαιολόγοι. 
Δηλώσεις συμμετοχής: από 1 – 4 και από 7 έως 11 Οκτωβρίου 2019. 
Τηλέφωνα: 2610-275070, 2610-276207 (εσωτ. 124, Κασκαντίρη Σοφία). Ώρες: 9:00-14:00. 

 
 

KAΣΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ 
 «Γνωριμία με το Κάστρο της Πάτρας»  

Το πρόγραμμα αυτό είναι μία εκπαιδευτική περιήγηση στο Κάστρο Πατρών και έχει στόχο να 
φέρει τα παιδιά σε επαφή με ένα σημαντικό μνημείο της πόλης τους, το οποίο είναι στενά 
συνδεδεμένο με την ιστορία του τόπου. 
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Απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού  (Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού), Γυμνασίου (Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου) και 
Λυκείου (Α΄, Β΄, Γ΄) και έχει διάρκεια 2 ώρες. 9.00-11.00, 11.00-13.00 και θα πραγματοποιείται κατά 
τον μήνα Οκτώβριο (ημέρα Τετάρτη). 
Υπεύθυνη υλοποίησης προγράμματος: Ειρήνη Μαγκανιώτη (Αρχαιολόγος). 
Δηλώσεις συμμετοχής από 23 Σεπτεμβρίου έως  4 Οκτωβρίου 2019. 
Τηλέφωνο: 2610275070 (Ειρήνη Μαγκανιώτη). Ώρες: 9.00-14.00 
Σημείωση: Σε περίπτωση κακοκαιρίας το πρόγραμμα θα αναβάλλεται για νέα ημερομηνία κατόπιν 
συνεννόησης. 
 
 «Ταξίδι στα χρόνια του Βυζάντιου» 

Με αφετηρία επιλεγμένο εποπτικό υλικό και δημιουργικές δραστηριότητες το πρόγραμμα έχει 
στόχο να γνωρίσει στα παιδιά πτυχές της βυζαντινής εποχής με έμφαση στην καθημερινή ζωή στην 
Πάτρα των βυζαντινών χρόνων. 
    Απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού (Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης) και Γυμνασίου, έχει διάρκεια δύο ώρες 
(9:00-11:00 και 11:00-13:00) και θα πραγματοποιείται κατά τον μήνα Δεκέμβριο (ημέρες Τέταρτη και 
Πέμπτη).  
     Υπεύθυνες σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος: Αλεξία Μπαρδάκη, Εκπαιδευτικός-
Μουσειοπαιδαγωγός και Ειρήνη Μαγκανιώτη, Αρχαιολόγος.  
Δηλώσεις συμμετοχής από 23 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου 2019. 
Τηλέφωνο: 2610275070 (Ειρήνη Μαγκανιώτη). Ώρες: 9.00-14.00 
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 Ο αριθμός των παιδιών σε κάθε σχολική ομάδα που παρακολουθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 25 άτομα. 
 Τα παιδιά θα πρέπει να φορούν καρτελάκια με το μικρό τους όνομα γραμμένο με κεφαλαία 
ευδιάκριτα γράμματα. 
 Τα παιδιά είναι απαραίτητο να φορούν άνετα ρούχα και παπούτσια τόσο για τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα στο μουσείο όσο και γι’ αυτά στους αρχαιολογικούς χώρους. 
 Σε περίπτωση κακοκαιρίας τα προγράμματα στους αρχαιολογικούς χώρους θα αναβάλλονται για 
νέα ημερομηνία κατόπιν συνεννόησης. 
 Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας προσφέρονται δωρεάν. 
 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν σχετικά τους 
εκπαιδευτικούς των σχολείων τους. 
  
 
 
                           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                   
                  Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜ. Ε΄ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

 

            ΖΑΦΕΙΡΩ ΜΑΡΑΝΤΗ        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΡΑΤΗΣ 
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