
 
 

1 

 

 

 

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ  

ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ 

ΓΙΑ ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2018-2019  

 

Τν Ιζηοπικό Μοςζείο Αλεξανδπούποληρ ζην πιαίζην ηεο 
εθπαηδεπηηθήο ηνπ πνιηηηθήο έρεη δηακνξθώζεη θαη πινπνηεί πνηθίια 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηε καζεηηθή θνηλόηεηα, ζε ζπλεξγαζία 
κε ηελ ηζηνξηθό ηέρλεο θαη κνπζεηνιόγν Κική Υπιζηοδούλος θαη κε ηελ 
ηζηνξηθό-αξραηνιόγν θαη ζεσξεηηθό ζεάηξνπ ζε κνπζεηαθό πεξηβάιινλ 
Αγνή Λ. Καπαγιάννη. 

Τα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζπλερίδνπλ λα εκπινπηίδνληαη ώζηε γηα 
ηε ζρνιηθή ρξνληά 2018-2019 λα πξνηείλνληαη λέεο ζεκαηηθέο 
κνπζεηαθώλ πξνγξακκάησλ. Παξάιιεια, πξόθεηηαη λα εμειηρζνύλ 
κνπζεηαθέο δξάζεηο κε αθνξκή όρη κόλν ηηο μόνιμερ, αιιά θαη ηηο 
πεπιοδικέρ εθζέζεηο πνπ ζα θηινμελνύληαη θαηά θαηξνύο από ην 
κνπζείν.  

Α. Δκπαιδεςηικά ππογπάμμαηα με εκκίνηζη ηιρ μόνιμερ εκθέζειρ 
ηος μοςζείος 

Τα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πινπνηνύληαη ζηο σώπο ηος Ιζηοπικού 
Μοςζείος, έλα ρώξν δηακνξθσκέλν θαηάιιεια θαη νξγαλσκέλν κε 
πνιπκέζα ώζηε λα πξνθαιείηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη 
λα ελεξγνπνηνύληαη πνιπηξνπηθά πνηθίιεο δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ. 
Αμηνπνηνύληαη νη κόληκεο ζπιινγέο ηνπ κνπζείνπ, όπσο απηέο 
δηακνξθώλνληαη ζε δύν απηόλνκεο αίζνπζεο.  

Σηνλ εκηόξνθν, παξνπζηάδεηαη η ζςλλογή ηηρ Δλένηρ Φιλιππίδη κε 
ζέκα ηελ παξαδνζηαθή θνηλσλία ησλ Σαξαθαηζάλσλ ηεο Θξάθεο, ζηελ 
νπνία πεξηέρεηαη θαη ε κνλαδηθή ζπιινγή από παλανύιεο. 

Σηνλ πξώην όξνθν βξίζθεηαη ε κόληκε ζπιινγή ηνπ κνπζείνπ κε ζέκα 
ηην ιζηοπία ηηρ Αλεξανδπούποληρ, ε νπνία πεξηέρεη πνιύηηκν 



 
 

2 

 

ηζηνξηθό θαη θσηνγξαθηθό αξρείν όπνπ νη καζεηέο γλσξίδνπλ ηελ 
ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκό ηεο πεξηνρήο κέζα από ηηο πξνζήθεο ησλ 
κνπζεηαθώλ εθζεκάησλ, ην πινύζην επηηνίρεην πιεξνθνξηαθό πιηθό θαη 
ηα ςεθηαθά κέζα (δηαδξαζηηθόο πίλαθαο κε ην ράξηε θαη ηα θηίξηα ηεο 
πόιεο, ςεθηαθέο νζόλεο κε θσηνγξαθηθό πιηθό).  

Τα πξνγξάκκαηα ζρεδηάζηεθαλ βάζε ηνπ κνπζεηνινγηθνύ ζρεδηαζκνύ 
θαη ησλ εθζεκάησλ ηνπ Ηζηνξηθνύ Μνπζείνπ, ιακβάλνληαο ππόςε ην 
Γιαθεμαηικό Ππόγπαμμα ποςδών (Γ.Δ.Π.Π.Σ) ηεο Πξσηνβάζκηαο 
θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηα εςπύηεπα ενδιαθέπονηα ησλ 
καζεηώλ. Κάζε εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζρεδηάδεηαη θαη πινπνηείηαη κε 
δνκή θαη εθπαηδεπηηθό πιηθό αληίζηνηρν κε ηε ζρνιηθή βαζκίδα ησλ 
καζεηώλ ζηνπο νπνίνπο απεπζύλεηαη.  

Σπγθεθξηκέλα, ηα ηξέρνληα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ 
πξνζρνιηθή, Ππωηοβάθμια και Γεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη, κε βάζε 
ηηο ζεκαηηθέο ηνπο ελόηεηεο, είλαη ηα εμήο: 

 Σοπική Ιζηοπία 

Τα ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αθνξνύλ ζηελ ηζηνξία ηεο 
επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο από ηελ αξραηόηεηα κέρξη 
ζήκεξα, κέζα από δηαθνξεηηθέο νπηηθέο θαη πξνζεγγίζεηο. Σπλδένπλ ην 
ρζεο κε ην ζήκεξα, ην κνπζείν κε ηνλ θνηλσληθό ηζηό, αμηνπνηώληαο ηε 
δηάδξαζε, ηελ ςπραγσγία θαη ηε βησκαηηθή κάζεζε. 

1. Ταμίδη - Σηαζκόο - Πόιε (ππεύζπλε ζρεδηαζκνύ-πινπνίεζεο: Κ. 
Χξηζηνδνύινπ), καζεηέο Γ-ΣΤ΄ Τάμεο (κε δπλαηόηεηα ζεκαηηθήο 
πξνζαξκνγήο: ιηκάλη θαη θάξνο, ζηδεξόδξνκνο, ιεπηνκέξεηεο 
ηνπηθήο ηζηνξίαο, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο)  

2. Ζ πιαγγόλα ηεο κηθξήο Δπξπδίθεο (ππεύζπλε ζρεδηαζκνύ-
πινπνίεζεο: Α.Λ Καξαγηάλλε), καζεηέο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, 
Πξσηνβάζκηαο 

3. Απηή είλαη ε ζάιαζζά καο (ππεύζπλε: Α.Λ Καξαγηάλλε), καζεηέο 
πξνζρνιηθήο-Πξσηνβάζκηαο 

4. Αίλνο - Αιεμαλδξνύπνιε: ηόπνη ζπλάληεζεο (ππεύζπλε: Α.Λ 
Καξαγηάλλε), καζεηέο Δ΄-ΣΤ΄ Τάμεο, Γεπηεξνβάζκηαο 

5. Καινκνίξα: έλα ηζηνξηθό κπξίθη (ππεύζπλε: Α.Λ Καξαγηάλλε), 
καζεηέο Δ΄-ΣΤ΄ Τάμεο, Γεπηεξνβάζκηαο 
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6. Αξρηηεθηνληθή θαη ηνπηθή ηζηνξία (ππεύζπλε: Α. Λ. Καξαγηάλλε) 
καζεηέο Δ΄-ΣΤ΄ Τάμεο, Γεπηεξνβάζκηαο 

7. Ταμηδεύνληαο κε ηνλ Οδπζζέα (ππεύζπλε ζρεδηαζκνύ-
πινπνίεζεο: Α.Λ Καξαγηάλλε), καζεηέο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, 
Πξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο (νέο πρόγραμμα) 

 Ο ηόπορ και οι άνθπωποι 

Τα πξνγξάκκαηα απηά ζρεηίδνληαη κε ηελ αλζξώπηλε ηζηνξία θαη 
δξαζηεξηόηεηα ζηελ πεξηνρή ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο. Βάζε ηνπ 
θσηνγξαθηθνύ αξρείνπ ηνπ Ηζηνξηθνύ Μνπζείνπ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ 
ηεο κόληκεο έθζεζεο γλσξίδνπκε ηνπο αλζξώπνπο θαη ηνλ πνιηηηζκό 
πνπ δεκηνύξγεζαλ. 

1. Παλανύια: ε εηθόλα κηαο παξαδνζηαθήο θνηλσλίαο (ππεύζπλε: 
Α.Λ Καξαγηάλλε), καζεηέο Γ΄-ΣΤ΄ Τάμεο, Γπκλαζίνπ 

2. Μέζα από κηα παιηά θσηνγξαθία (ππεύζπλε: Α. Λ. Καξαγηάλλε), 
πξνζρνιηθή θαη ζρνιηθή ειηθία, καζεηέο Γπκλαζίνπ 

3. Κνηλσλία θαη θύια: ε γπλαίθα κέζα από ην κνπζείν (ππεύζπλε: Α. 
Λ. Καξαγηάλλε), καζεηέο Γεπηεξνβάζκηαο 

  

 Γλώζζα και Ιζηοπία 

Μέζα από ηε γνεηεία ησλ ιέμεσλ θαη ησλ γξακκάησλ αλαθαιύπηνπκε 
ηε ζρέζε ηεο ιεθηηθήο έθθξαζεο κε ηελ ηζηνξηθή δηήγεζε θαη ηνλ θόζκν 
ησλ κνπζείσλ. 

1. Γξακκαηνκαρίεο ζην κνπζείν (ππεύζπλε: Α.Λ Καξαγηάλλε), 
καζεηέο πξνζρνιηθήο θαη πξώηεο ζρνιηθήο ειηθίαο Α΄- Γ΄ Τάμεο 

2. Ζ εμέιημε ηεο γιώζζαο κέζα από ηα κνπζεηαθά εθζέκαηα 
(ππεύζπλε: Α.Λ Καξαγηάλλε), καζεηέο Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ (νέο 
πρόγραμμα) 

 Σέσνη 

Τα παηδηά γλσξίδνπλ ηελ ηέρλε θαη έξρνληαη ζε δεκηνπξγηθή επαθή κε 
ηε δσγξαθηθή, ηα ρξώκαηα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα, ηα ζρήκαηα, ηελ 
δύλακε ηεο έθθξαζεο κέζα από ηελ ηέρλε, ηε κνπζηθή θαη ην ζέαηξν. 
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Μαζαίλνπλ λα γλσξίδνπλ ζύκβνια θαη θώδηθεο, λα εθθξάδνπλ ζθέςεηο 
θαη ζπλαηζζήκαηα. 

1. Εσγξαθίδνληαο ηηο 4 επνρέο (ππεύζπλε: Κ. Χξηζηνδνύινπ), 
καζεηέο πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο 

2. Τέρλε θαη Μαζεκαηηθά (ππεύζπλε: Κ. Χξηζηνδνύινπ), καζεηέο 
πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο 

3. Γξακαηνπνίεζε ζηελ εθπαίδεπζε (ππεύζπλε: Α.Λ Καξαγηάλλε), 
καζεηέο πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο (πξσηνβάζκηα θαη 
καζεηέο Γπκλαζίνπ). Δηδηθά γηα ηελ Γ΄ Γπκλαζίνπ, ππάξρεη 
πξόγξακκα ζεαηξηθήο δηεξεύλεζεο κέζα από ην έξγν ηνπ 
Δπξηπίδε Ελένη 

 

  Καλλιέπγεια και ςγεία  

Πξόγξακκα ζρεηηθό κε ηηο θπξηόηεξεο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο ζηελ 
πεξηνρή ηεο Θξάθεο θαη ηε ζρέζε ηνπο -θαιή ή θαθή- κε ηελ πγεία. 
Δμεηάδνπκε ηελ ηζηνξία θάπνησλ εηδώλ από ηελ αξραηόηεηα, ηε ζύλδεζε 
κε ιαηξεπηηθέο ζπλήζεηεο (εάλ θαη όηαλ ππάξρεη), ηελ εηζαγσγή θάπνησλ 
άιισλ θαιιηεξγεηώλ από άιιεο ρώξεο θαη ηε ρξήζε ησλ ηειηθώλ 
πξντόλησλ θάζε κίαο κέρξη ηηο κέξεο καο.  

1. Θξαθηθέο θαιιηέξγεηεο θαη πγεία (ππεύζπλε ζρεδηαζκνύ-
πινπνίεζεο Κηθή Χξηζηνδνύινπ), γηα καζεηέο πξσηνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο (νέο πρόγραμμα) 

 

Τα πξνγξάκκαηα πινπνηνύληαη κόλν κεηά από ηειεθσληθή ζπλελλόεζε 
κε ηηο ππεύζπλεο ζρεδηαζκνύ θαη ηε γξακκαηεία ηνπ κνπζείνπ. Γηα ηα 
πξνγξάκκαηα ηεο θ. Κ. Χξηζηνδνύινπ, επηθνηλσλείηε  ζην ηειέθσλν ηνπ 
Μνπζείνπ 2551028926. Γηα ηα πξνγξάκκαηα κε ππεύζπλε ζρεδηαζκνύ 
ηελ θ. Α. Καξαγηάλλε, επηθνηλσλείηε ζην 6936569950. Τα πξνγξάκκαηα 
πινπνηνύληαη από Σπίηη έωρ Παπαζκεςή κε δπλαηόηεηα ώξαο έλαξμεο 
ζηηο 09:30. Ζ δηεμαγσγή ησλ πξνγξακκάησλ γίλεηαη ζηηο κόληκεο 
εθζέζεηο ηνπ Ηζηνξηθνύ Μνπζείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο, ε διάπκεια κάθε 
ππογπάμμαηορ είναι 1 ώπα και 30 λεπηά κε κέγηζην αξηζκό παηδηώλ 
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αλά πξόγξακκα ηα 25 παιδιά. Τν θόζηνο ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο 
είλαη 2€ ανά μαθηηή.  

 
Β. Δκπαιδεςηικά ππογπάμμαηα με εκκίνηζη πεπιοδικέρ εκθέζειρ 
ηος μοςζείος 

Σε πξόζθαηε εκεξίδα κε ηίηιν «Εθήμεροι(;) ζτεδιαζμοί: εκπαιδεσηικές 
δράζεις ζηο πλαίζιο περιοδικών εκθέζεων» (Αζήλα, 4 Μαΐνπ 2018), 
πνπ δηνξγάλσζε ην Διιεληθό Τκήκα ICOM κε ζπλεξγαδόκελα κνπζεία, 
όπσο είλαη θαη ην Ηζηνξηθό Μνπζείν Αιεμαλδξνύπνιεο, ηέζεθε ν 
πξνβιεκαηηζκόο γηα ην ξόιν θαη ην πεξηερόκελν ησλ εξκελεπηηθώλ - 
εθπαηδεπηηθώλ δξάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζην πιαίζην 
πεξηνδηθώλ εθζέζεσλ από δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο πνιηηηζηηθνύο 
θνξείο. Μέζα από απηήλ ηελ νπηηθή, ην Ηζηνξηθό Μνπζείν 
Αιεμαλδξνύπνιεο εληζρύεη ηηο πεξηνδηθέο εθζέζεηο κε αλάινγεο 
κνπζεηαθέο δξάζεηο. Οη κνπζεηαθέο απηέο δξάζεηο ζα θνηλνπνηνύληαη 
ζηα ζρνιεία, ώζηε νη ππεύζπλνη εθπαηδεπηηθνί λα δειώλνπλ ελδηαθέξνλ 
ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ηνπο.  

 

Τν Ηζηνξηθό Μνπζείν Αιεμαλδξνύπνιεο θαιεί ηνπο 
εθπαηδεπηηθνύο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο ζηελ παξνπζίαζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 
πξνγξακκάησλ πνπ πξνηείλεη γηα ην ζρνιηθό έηνο 2018-
2019, ηελ Παπαζκεςή 21 επηεμβπίος ζηηο 19:30 ζηνλ 
ρώξν ηνπ κνπζείνπ. Οη ππεύζπλεο ζρεδηαζκνύ θαη 
πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θ. Χξηζηνδνύινπ θαη θ. 
Καξαγηάλλε ζα αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά ζηα εθπαηδεπηηθά 
πξνγξάκκαηα πνπ ζρεδηάζηεθαλ κε βάζε ηηο κόληκεο 
εθζέζεηο ηνπ κνπζείνπ ιακβάλνληαο ππόςε ην 
Γηαζεκαηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ θαη ηα επξύηεξα 
ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ.   

 

 

ΚΑΛΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ! 


