Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου, 157 84 Αθήνα
Τηλ. - Fax 210 - 72 77 561
E-mail: museum@arch.uoa.gr

Ακινα, 25 Σεπτεμβρίου 2012.
Αρ. πρωτ. 8

ΘΕΜΑ: «Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2012-13 ςτο Μουςείο Αρχαιολογίασ και Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ»
Το Μουςείο Αρχαιολογίασ και Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ του Πανεπιςτθμίου Ακθνών ςυνεχίηει τισ εκπαιδευτικζσ του
δράςεισ για μακθτζσ Δθμοτικοφ και Γυμναςίου με τα ακόλουκα προγράμματα:
Α. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Φρζατα, κρήνεσ, υδραγωγεία, δεξαμενζσ, βαλανεία: η διαχείριςη του νεροφ ςτην
αρχαία Αθήνα» ςτο Αρχαιολογικό Πάρκο ςτην Πανεπιςτημιόπολη.
Θα πραγματοποιθκεί από 1 Μαρτίου ζωσ 31 Μαΐου 2012. Απευκφνεται ςε μακθτζσ Α΄- Β΄ Γυμναςίου.
Οι μακθτζσ μζςω μιασ παρουςίαςθσ Powerpoint ζρχονται αντιμζτωποι με ζνα πρόβλθμα που είχαν οι κάτοικοι των Ακθνών
ιδθ από τθν αρχαιότθτα: τθσ εξαςφάλιςθσ και ορκισ διαχείριςθσ του νεροφ. Στθ ςυνζχεια, ζχουν τθν ευκαιρία να δουν από
κοντά τμιμα λουτρικοφ ςυγκροτιματοσ και αγωγοφσ που αποκαλφφκθκαν αρχικά κατά τισ αναςκαφζσ τθσ Γ΄ Εφορείασ
Προϊςτορικών και Κλαςικών Αρχαιοτιτων για τισ ανάγκεσ καταςκευισ του Μθτροπολιτικοφ Σιδθροδρόμου ςτθν Πλατεία
Συντάγματοσ και ςτθ ςυνζχεια αποςπάςκθκαν και μεταφζρκθκαν ςτθν Πανεπιςτθμιόπολθ. Το πρόγραμμα ολοκλθρώνεται με
εικαςτικι δραςτθριότθτα και ζνα εκπαιδευτικό παιχνίδι αρχαίασ τοπογραφίασ.

Β. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Από τη Σκφλλα ςτη Χάρυβδη κι ακόμη πιο πζρα… Συνάντηςη με τα τζρατα του
αρχαίου κόςμου ςτο Μουςείο Αρχαιολογίασ και Ιςτορίασ τησ Τζχνησ».
Θα πραγματοποιθκεί από 1 Μαρτίου ζωσ 31 Μαΐου 2012. Απευκφνεται ςε μακθτζσ Γ΄ - Ε΄ Δθμοτικοφ.
Στθν αρχι του προγράμματοσ μζςω μιασ παρουςίαςθσ Powerpoint οι μακθτζσ εξοικοιώνονται με τα γνωςτότερα τζρατα τθσ
ελλθνικισ μυκολογίασ, τισ αγωνίεσ και τουσ φόβουσ που τα δθμιοφργθςαν. Στθ ςυνζχεια, τα αναηθτοφν ςτο Μουςείο. Το τρίτο
μζροσ του προγράμματοσ είναι αφιερωμζνο ςε εικαςτικζσ δραςτθριότθτεσ.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, με ςτοιχεία βιωματικοφ χαρακτιρα, είναι δίωρθσ διάρκειασ και υλοποιοφνται για
ομάδεσ 25 / 50 μακθτών, Δευτζρα ζωσ Παραςκευι 9.30 ζωσ 11.30 ι 10.00 ζωσ 12.00. Το κόςτοσ ςυμμετοχισ είναι 1
ευρώ ανά μακθτι.
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα του Μουςείου Αρχαιολογίασ και Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ
http://museum.arch.uoa.gr/.
Δθλώςεισ ςυμμετοχισ α) με e-mail ςτθ διεφκυνςθ museum@arch.uoa.gr, β) τθλεφωνικά κάκε Τετάρτθ 09:00 ζωσ
15:00 ςτα τθλζφωνα 210 727 7561 (κ. Αλεξάνδρα Σφυρόερα), 210 727 7946 (κ. Χριςτοσ Τραγουδάρασ).
Παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ.

