
Η ΛΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ 
στο πλαίσιο της έκθεσης «Ανακυκλώνοντας την ιστορία» σας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιήσει 
έναν κύκλο εκπαιδευτικών δράσεων και περιηγήσεων  στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας έως 
και τις 31-1-2014. 
Η έκθεση περιλαμβάνει έργα των μελών της εικαστικής ομάδας του θεραπευτικού προγράμματος 
ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ εμπνευσμένα από εκθέματα του Μουσείου κατασκευασμένα από 
ανακυκλωμένα  υλικά. Η ιστορία, οι μνήμες, η τέχνη συνυπάρχουν αρμονικά με το συναίσθημα, τη 
δύναμη και την πίστη για ζωή. 

Στόχος των δράσεων αυτών είναι να γνωρίσουν οι μαθητές το Μουσείο, τα εκθέματα και την ιστορία 
τους, να δημιουργήσουν δικά τους έργα και αντικείμενα, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους από τα 
σχολικά μαθήματα αλλά και τις πληροφορίες από την περιήγησή τους στο μουσείο. Παράλληλα να 
διοχετεύσουν τη δημιουργικότητά τους σε κατασκευές αξιοποιώντας αντικείμενα που συνήθως πετάμε 
στην καθημερινότητά μας και να μπουν στη λογική της ανακύκλωσης.

Ένας δεύτερος στόχος είναι η πραγματοποίηση μιας νέας έκθεσης- εκδήλωσης στη λήξη της 
σχολικής χρονιάς, στην οποία θα παρουσιαστούν τα νέα έργα που θα προκύψουν από την 
συνεργασία με τις σχολικές ομάδες.

 Προτεινόμενες δράσεις στο Μουσείο

1. Εκπαιδευτική περιήγηση και δημιουργική γραφή: Τα παιδιά ανακαλύπτουν έργα της έκθεσης, 
αναγνωρίζουν τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένα συζητούν για τα συναισθήματα που 
τους προκαλούν και κατά ομάδες αναζητούν τίτλους για να τους δώσουν. Επιλέγουν ένα 
εικαστικό έργο και αναζητούν στο μουσείο το έκθεμα από το οποίο είναι εμπνευσμένο. Η 
εκπαιδευτική δράση προτείνεται για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου (με ανάλογες 
προσαρμογές)
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(διάρκεια μιάμιση ώρα)
Νοέμβριος  2013- Ιανουάριος 2014

2. Εκπαιδευτικό Παιχνίδι «Πετώντας με την Ιστορία».  
Περιήγηση στην έκθεση και παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού με οδηγό τα μοτίβα από τα 
πουλιά της έκθεσης στο χώρο του Μουσείου. Η εκπαιδευτική δράση προτείνεται για μαθητές 
Δημοτικού και Γυμνασίου. Το πρόγραμμα θα υλοποιείται από τον συνοδό εκπαιδευτικό με την 
βοήθεια οδηγιών και σχετικού πληροφοριακού υλικού. Είναι δυνατόν να υλοποιηθεί επίσης και 
από οικογένειες με παιδιά.
(διάρκεια περ. 1 ώρα)
Νοέμβριος  2013- Ιανουάριος 2014

3. Δημιουργικό εργαστήρι δύο ομάδων
1η ομάδα:  «το Κολάζ της Ιστορίας» 

Ξενάγηση στην έκθεση και δημιουργικό εργαστήρι κατασκευής 2 πινάκων/κολάζ                         
από ανακυκλωμένα υλικά με τίτλους: «Ντύνω το ειδώλιο» και  «Ταξιδεύω με τον Ιππόκαμπο». 
Το κολάζ θα είναι ομαδικό από όλα τα σχολεία που θα συμμετέχουν στη δράση, θα δημιουργείται 
δηλ. σταδιακά στον χώρο της έκθεσης με την καθοδήγηση της εικαστικού Αστάρτης 
Μαρκοπούλου (εθελόντρια ΚΕΘΕΑ) και μελών της ειαστικής ομάδας ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ. Οι 
μαθητές  θα αναγνωρίζουν  τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένα όλα τα έργα της έκθεσης, θα 
τα επεξεργάζονται και θα κολλούν διάφορα ανακυκλωμένα υλικά σε συγκεκριμένα σημεία του 
πίνακα που έχει σχεδιαστεί. Η εκπαιδευτική δράση προτείνεται για μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου 
( ομάδα έως 10 άτομα)

        (διάρκεια μία ώρα )
 Νοέμβριος  2013- Ιανουάριος 2014
        
2η ομάδα:  «Άφησε  το δικό σου μήνυμα»
Ξενάγηση στην έκθεση και δημιουργικό εργαστήρι σχεδιασμού και ζωγραφικής          
αξιοποιώντας  τα σύμβολα της γραμμικής Β΄. Οι μαθητές χωρίζονται  σε ομάδες 2-3 ατόμων, 
παρατηρούν το έργο της έκθεσης και αποτυπώνουν το δικό τους μήνυμα χρησιμοποιώντας το 
συλλαβολόγιο και τα ιδεογράμματα της Γραμμικής Β΄. Η εκπαιδευτική δράση προτείνεται για 
μαθητές Γυμνασίου ( έως 15 άτομα).
(διάρκεια μία ώρα )
Νοέμβριος  2013- Ιανουάριος 2014

Προτεινόμενη δράση στα σχολεία 

Εικαστικό εργαστήρι στο σχολείο: «φτιάξε το δικό σου έκθεμα»
Ξενάγηση στην έκθεση και συνεργασία με τον καθηγητή εικαστικών του σχολείου με στόχο τη 
δημιουργία έργου/ κατασκευής από τους μαθητές κατά τη διάρκεια των σχολικών μαθημάτων, το 
οποίο θα αποτελείται από ανακυκλωμένα υλικά και θα είναι εμπνευσμένο από  τα έργα που 
υπάρχουν στην έκθεση. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα προτείνεται η λήψη φωτογραφιών, 
ώστε να υπάρχει στη συνέχεια υλικό για την υλοποίηση των έργων. Η εκπαιδευτική δράση 
προτείνεται για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου και Λυκείου.  

Νοέμβριος  2013- Απρίλιος  2014 (παράδοση των έργων την 30η  Απριλίου)

Οι εκπαιδευτικές δράσεις θα πραγματοποιούνται μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου (Κ. Τζαμουράνη, Μ. Τσουλάκου,Π. Τσακανίκου) και 
του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ (Α. Ταμπάκη) στα τηλέφωνα 27210-63100 (εσωτ. 3).
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Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Την έκθεση μπορούν να επισκεφθούν και ανεξάρτητα από τις παραπάνω δράσεις μικρές σχολικές 
ομάδες τηρώντας τις οδηγίες περιήγησης που επισυνάπτονται.
 
Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς της αρμοδιότητάς σας 
ώστε να κάνουν έγκαιρα τον προγραμματισμό τους. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Συνημ.: Οι οδηγίες περιήγησης. 
 

                                                                 Η αν. Προϊσταμένη της Εφορείας 
                                                                 Άννα –Βασιλική Καραπαναγιώτου                                                                             

                                      Αρχαιολόγος
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