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Ιστορικό

Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Μουσείου της Ακρόπολης
Σας ενημερώνουμε ότι για τη συμμετοχή στα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου
Ακρόπολης ή για την οργάνωση ανεξάρτητης σχολικής επίσκεψης είναι απαραίτητη η κράτηση. Οι κρατήσεις
μπορούν να πραγματοποιηθούν :
α) Καλώντας στο 210 9000903, Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00 π.μ.- 5.00 μ.μ.
β)Αποστέλοντας το αίτημά σας είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση schoolbookings@theacropolismuseum.gr είτε
στο fax 211 8005307.
Η κάθε σχολική ομάδα των 25 μαθητών πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από δύο τουλάχιστον
εκπαιδευτικούς. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ξεκινούν τον Οκτώβριο 2013. Στόχος τους είναι η δημιουργική επαφή των παιδιών με τον αρχαίο
πολιτισμό, αλλά και με τους χώρους του Μουσείου.
Περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχονται από την ιστοσελίδα του Μουσείου
www.theacropolismuseum.gr στη θεματική ενότητα «ΜΑΘΗΣΗ».
Εκπαιδευτικά Προγράμματα/Επισκέψεις στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας
Το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο στεγάζεται στο Μέγαρο Αλέξανδρου
Διομήδη (οδός 3ης Σεπτεμβρίου 146), διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επισκέψεις τα οποία
απευθύνονται σε μαθητές και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να έρθουν σε
επαφή με πολύτιμα ιστορικά τεκμήρια (έγγραφα, φωτογραφίες, μηχανές γραφείου, σχέδια, χάρτες) μέσα από
τα οποία αναδεικνύονται το σύνολο της οικονομικής ιστορίας του νεότερου ελληνικού κράτους αλλά και
σημαντικές πτυχές της πολιτικής, πολιτισμικής και κοινωνικής μας ιστορίας.
Κατά το σχολ. έτος 2013-2014 θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα:
Για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:
Α) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικό με την έκθεση «Ιστορία του ελληνικού χαρτονομίσματος. Μια
διαδρομή, 1822-2001»
Β) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Αρχεία πηγές γνώσεις, πηγές μνήμης»
Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν σε όλους τους λειτουργικούς χώρους ενός σύγχρονου
αρχείου (Αίθουσα ερευνητών, βιβλιοθήκη, εργαστήριο συντήρησης, εργαστήριο μικροφωτογράφισης και
ψηφιοποίησης, χώροι εκκαθάρισης, επεξεργασίας, ταξινόμησης και αποθήκευσης του υλικού, μουσειακούς
χώρους).
Σημειώνουμε ότι πληροφορίες για εκπαιδευτικά προγράμματα/επισκέψεις έχουν αναρτηθεί και
στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. www.e-yliko.gr (αρχική σελίδα- εικονίδιο «Εκπαιδευτικές επισκέψεις»)
Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Μουσειοσκευές Εβραϊκού Μουσείου
Σας ενημερώνουμε ότι το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος (E.M.E.) διοργανώνει στο χώρο του Μουσείου
(οδός Νίκης 39, Αθήνα) προγράμματα που απευθύνονται και σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και
παρέχει εκπαιδευτικό υλικό και μουσειοσκευές για χρήση μέσα στην τάξη.
Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι να γνωρίσουν οι μαθητές το χώρο προσευχής, τις βασικές
γιορτές, τα ήθη και τα έθιμα της εβραϊκής θρησκείας καθώς και σημαντικά ορόσημα της Ιστορίας των Εβραίων
της Ελλάδος. Επίσης, υπάρχουν ειδικά προγράμματα και έντυπο / οπτικό-ακουστικό υλικό που αφορούν στη
διδασκαλία για το Ολοκαύτωμα και στην διαπολιτισμική εκπαίδευση.
Στο χώρο περιοδικών εκθέσεων του Ε.Μ.Ε. παρουσιάζεται η περιοδική έκθεση «Συναγωνιστής», η
οποία αναφέρεται στους Έλληνες Εβραίους στην Εθνική Αντίσταση και συνοδεύεται από ειδικά εκπαιδευτικά
προγράμματα και δραστηριότητες για σχολεία.
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για τα νέα προγράμματα του Ε.Μ.Ε. μπορούν να ενημερώνονται
από τις αναρτήσεις στην ιστοσελίδα www.jewishmuseum.gr
Η συμμετοχή των μαθητών στα προγράμματα του Μουσείου, οι μουσειοσκευές και το εκπαιδευτικό
υλικό παρέχονται δωρεάν. Για οποιαδήποτε πληροφορία και για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι
εκπαιδευτικοί μπορούν να καλούν την κα Οριέττα Τρέβεζα, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης του Μουσείου, στο τηλέφωνο
210 32 25 582 , e-mail: otreveza@jewishmuseum.gr

