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ΓΙΑ ΣΟΝ ΜΑΡΣΙΟ 2013 

 

 

Γεςηέπα 4-3-2013  

 

Β΄ ηάξη – Δπίζκεψη ζηο Μοςζείο ςναιζθημάηων 

Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: «Ο ζεζαπξόο ησλ ζπλαηζζεκάησλ» 

Σθνπόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη λα ελζαξξύλεη θαη λα εκπλεύζεη ηα 

παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηνλ θόζκν ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Τα παηδηά κε ηε βνήζεηα ησλ 

εθζεκάησλ ζα κπνξέζνπλ λα αλαγλσξίζνπλ, λα νλνκαηίζνπλ θαη λα μερσξίζνπλ 

δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα, λα αληηιεθζνύλ ηελ αμία όισλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

(επράξηζησλ θαη δπζάξεζησλ). παηδεπηηθό πξόγξακκα: «Ο ζεζαπξόο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ». 

 

Σεηάπηη 6-3-2013  

 

Γ΄ ηάξη – Δπίζκεψη  ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηηρ εκπ/κηρ ομάδαρ «Γπω»  

Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: «Ο Πξσηόγνλνο Άλζξσπνο» 

Σην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα δίλεηαη ε επθαηξία ζηα παηδηά λα έρνπλ ελεξγό 

ζπκκεηνρή ζηελ εμέιημε ηεο κηθξήο θνηλσλίαο ησλ πξντζηνξηθώλ αλζξώπσλ. Ζ δσή 

ζηε ζπειηά, ε έλδπζε, ηα εξγαιεία, ε θσηηά, νη ηέρλεο, νη θώδηθεο  επηθνηλσλίαο, ε 

νηθνγέλεηα είλαη νη βαζηθνί άμνλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.   

 

Παπαζκεςή 8-3-2013  

 

Α΄ ηάξη – Δπίζκεψη ζηο Μοςζείο Πειπαμάηων Scientifics   

Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: «Μέιηζζα: Τα κπζηηθά ηεο θπςέιεο»   

Έλα ζαπκαζηό δσάθη καο θαισζνξίδεη! Βιέπνπκε ηα κέξε ηνπ ζηα κηθξνζθόπηα θαη 

παίδνπκε παηρλίδηα γηα λα κάζνπκε ηα πάληα γη΄ απηό! Με έλα πείξακα βιέπνπκε εάλ 

ην κέιη είλαη ζξεπηηθό θαη κεηά…κκκκ ην δνθηκάδνπκε! Ψάρλνπκε ηα εξγαιεία θαη 

ηα πξντόληα πνπ μέραζε ν κειηζζνθόκνο. Αιιά ην θαιύηεξν; Έλα νινδώληαλν 

κειίζζη έξρεηαη κε αζθάιεηα κπξνζηά καο!  

   

Γ΄ 2 ηάξη – Δπίζκεψη ζηην Ακπόπολη 

 

Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: «Τα κλεκεία ηεο Αθξόπνιεο» 

Τα παηδηά επηζθέπηνληαη ηα κλεκεία θαη ην Μνπζείν ηεο Αθξόπνιεο. Μέζα από 

εηθόλεο θαη επνπηηθό πιηθό ε κνπζεηνπαηδαγσγόο «δσληαλεύεη» ηελ ηζηνξία θαη ηα 

κλεκεία ηεο Αθξόπνιεο. Τα παηδηά αλαθαιύπηνπλ ηνπο αξρηηεθηνληθνύο ξπζκνύο ηνπ 

5νπ αηώλα, παξαηεξνύλ ηα γιππηά ησλ αεησκάησλ ηνπ Παξζελώλα, γλσξίδνπλ ηα 

αληηπξνζσπεπηηθόηεξα εθζέκαηα ηνπ Μνζρνθόξνπ, ησλ Κόξσλ ηεο Ησλίαο, ηηο 

πιάθεο ηεο Εσθόξνπ θαη ηηο Καξπάηηδεο.  

 

Δ΄ 1 ηάξη – Δπίζκεψη ζηο Αηελιέ ηος πύπος Βαζιλείος   

Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: «Σην δσγξαθόζπηην ηνπ κπάξκπα–Σπύξνπ 

αλαθαιύπηνπκε..» 

Μηα θαληαζηηθή ζπλάληεζεο κε ηνλ άλζξσπν-θαιιηηέρλε Σπύξν Βαζηιείνπ πνπ έρεη 

σο ζηόρν ηελ ηρλειάηεζε ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδξνκήο ηνπ θαη ηελ εμνηθείσζε ησλ 

παηδηώλ κε ηελ εηθαζηηθή ηνπ γιώζζα. Τν πξόγξακκα ζηεξίδεηαη ζηε δηαδξαζηηθή 



κάζεζε θαη ην πεξηερόκελν ηνπ ζπλδέεηαη κε ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη 

ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ησλ Δηθαζηηθώλ γηα ηηο ηάμεηο Γ΄- Δ’ Γεκνηηθνύ. 

 

Σπίηη 12-3-2013   

 

Δ΄ 2 ηάξη – Δπίζκεψη ζηο Αηελιέ ηος πύπος Βαζιλείος   

Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: «Σην δσγξαθόζπηην ηνπ κπάξκπα–Σπύξνπ 

αλαθαιύπηνπκε..» 

Μηα θαληαζηηθή ζπλάληεζεο κε ηνλ άλζξσπν-θαιιηηέρλε Σπύξν Βαζηιείνπ πνπ έρεη 

σο ζηόρν ηελ ηρλειάηεζε ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδξνκήο ηνπ θαη ηελ εμνηθείσζε ησλ 

παηδηώλ κε ηελ εηθαζηηθή ηνπ γιώζζα. Τν πξόγξακκα ζηεξίδεηαη ζηε δηαδξαζηηθή 

κάζεζε θαη ην πεξηερόκελν ηνπ ζπλδέεηαη κε ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη 

ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ησλ Δηθαζηηθώλ γηα ηηο ηάμεηο Γ΄- Δ’ Γεκνηηθνύ. 

 

Γ΄ 1 ηάξη – Δπίζκεψη ζηην Ακπόπολη 

Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: «Τα κλεκεία ηεο Αθξόπνιεο» 

Τα παηδηά επηζθέπηνληαη ηα κλεκεία θαη ην Μνπζείν ηεο Αθξόπνιεο. Μέζα από 

εηθόλεο θαη επνπηηθό πιηθό ε κνπζεηνπαηδαγσγόο «δσληαλεύεη» ηελ ηζηνξία θαη ηα 

κλεκεία ηεο Αθξόπνιεο. Τα παηδηά αλαθαιύπηνπλ ηνπο αξρηηεθηνληθνύο ξπζκνύο ηνπ 

5νπ αηώλα, παξαηεξνύλ ηα γιππηά ησλ αεησκάησλ ηνπ Παξζελώλα, γλσξίδνπλ ηα 

αληηπξνζσπεπηηθόηεξα εθζέκαηα ηνπ Μνζρνθόξνπ, ησλ Κόξσλ ηεο Ησλίαο, ηηο 

πιάθεο ηεο Εσθόξνπ θαη ηηο Καξπάηηδεο. 

 

Σεηάπηη 13-3-2013   

 

η΄ ηάξη – Δπίζκεψη ζηο Ιζηοπικό Μοςζείο  

Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: «Ηζηνξηθά θαη ιανγξαθηθά θείκελα ηεο λεόηεξεο  

ειιεληθήο ηζηνξίαο»  

Οη ζπιινγέο ηνπ Δζληθνύ Ηζηνξηθνύ Μνπζείνπ πεξηιακβάλνπλ ηζηνξηθά θαη   

ιανγξαθηθά θεηκήιηα πνπ αθνξνύλ ζηε λεόηεξε ειιεληθή ηζηνξία από ηελ άισζε  

ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο έσο ηνλ Β΄ Παγθόζκην Πόιεκν θαη απνηεινύλ ηεθκήξηα  

ησλ θνηλσληθώλ, πνιηηηθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ εθθάλζεσλ ηνπ Διιεληζκνύ. Μέζα από 

ηα πνιύηηκα αληηθείκελα ησλ ζπιινγώλ ηνπ Μνπζείνπ, νη καζεηέο γλσξίδνπλ 

αληηπξνζσπεπηηθέο ζηηγκέο ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη εκπινπηίδνπλ, κε νπηηθέο 

παξαζηάζεηο, όζα έρνπλ δηδαρζεί ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο.   

 


