
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα  

«Από το βάθος του πηγαδιού στον πάγκο του συντηρητή. Η ιστορία ενός ευρήματος» 

Αρχαιολογική έκθεση «Στην επιφάνεια»  

Πύλης 8 και 34
ου

 Συντάγματος Πεζικού 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως θέμα τις ανασκαφές που έγιναν στο πλαίσιο του έργου 

κατασκευής του Μετρό στον Πειραιά, τα ευρήματα και την επίπονη εργασία συντήρησής τους. 

Με αφορμή ένα εξαιρετικό εύρημα, έναν πήλινο κρατήρα (αγγείο για το σερβίρισμα του 

κρασιού)  που βρέθηκε σπασμένος σε πολλά κομμάτια στον πάτο ενός αρχαίου πηγαδιού, οι 

μαθητές παρακολουθούν την ιστορία του αντικειμένου από τη δημιουργία του στο εργαστήρι 

του κεραμέα, έως την «ανα δημιουργία» του στο εργαστήριο συντήρησης.  

Η ιστορία του κρατήρα στηρίζεται στα δεδομένα της ανασκαφής αλλά και στις γενικότερες 

γνώσεις μας για την κατασκευή, την όπτηση και την διακόσμηση των πήλινων σκευών στα 

εργαστήρια του Κεραμεικού.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  διαρθρώνεται σε τρία μέρη:  

 

Α’ μέρος 

Εισαγωγή: αφήγηση της ιστορίας του κρατήρα, με προβολή διαφανειών 

 

  
 

 

 

 

 

 

Β’ μέρος 

Περιήγηση στην Έκθεση 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ξεναγούνται στην έκθεση και παρακολουθούν μία σύντομη ταινία 

με θέμα τις ανασκαφές που έγιναν στο πλαίσιο των μεγάλων έργων (Μετρό και Τραμ) στον 

Πειραιά  όπου  βλέπουν πώς αποκαλύπτονται τα αρχαία και πώς συντηρούνται τα ευρήματα.  

 

    
 



Μέρος Γ’  

Βιωματικό εργαστήριο 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες από τον όροφο όπου στεγάζεται η έκθεση, έχουν οπτική επαφή με 

το εργαστήριο του ισογείου όπου εργάζονται οι αρχαιολόγοι και οι συντηρητές, και έτσι τους 

δίνεται η ευκαιρία να έχουν εικόνες από ένα πραγματικό εργαστήριο συντήρησης.  Παράλληλα 

μπορούν να δουν «τον πάγκο του συντηρητή», μία προσομοίωση  που έχει στηθεί στον χώρο 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στη συνέχεια  χωρίζονται σε ομάδες και  δοκιμάζουν να 

κάνουν ανάταξη ενός σπασμένου (σύγχρονου) πήλινου αγγείου, συγκολλώντας  τα κομμάτια 

του. 

    
 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν.  

Απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Δ’ τάξης Δημοτικού, διαρκεί 90’ και παρουσιάζεται κάθε 

Τετάρτη, 9.30 – 11 και 11 – 12.30.  

Τα σχολεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος παρακαλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένο 

επισυναπτόμενο δελτίο συμμετοχής  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

ekpaideutikakstepka@gmail.com 

 


