
Οδηγίεσ για να οργανϊςετε την επίςκεψή ςασ ςτο Μουςείο 
 
Όςοι επικυμείτε να επιςκεφτείτε το Μουςείο, κα πρζπει να κλείςετε ραντεβοφ τθλεφωνικά, 

διευκρινίηοντασ ότι κα υλοποιιςετε μόνοι ςασ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Όψεισ τθσ 

κακθμερινισ ηωισ ςτθν παλαιοχριςτιανικι εποχι. 

ασ υπενκυμίηουμε ότι θ είςοδοσ ςτο Μουςείο για τα ςχολικά τμιματα και τουσ/τισ 

εκπαιδευτικοφσ που τα ςυνοδεφουν είναι δωρεάν. 

Τι πρζπει να γνωρίηετε  

 υμμετζχει ζνα μόνο ςχολικό τμιμα κάκε φορά (ωσ 25 άτομα). 

 Κατά τθν υλοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ καλό είναι να ςυμμετζχουν 

ενεργά δφο εκπαιδευτικοί. 

 Σο πρόγραμμα ςτο μουςείο διαρκεί περίπου μία ϊρα. 

Πϊσ να προετοιμαςτείτε για τθν επίςκεψι ςασ  

 Επικοινωνιςτε με το Μουςείο (τθλ. 2313 306 476), για να ορίςετε θμερομθνία και ϊρα 

επίςκεψθσ, διευκρινίηοντασ ότι κζλετε να υλοποιιςετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

 Προμθκευτείτε από τθν ιςτοςελίδα (www.mbp.gr/edu) και μελετιςτε το αντίςτοιχο 

εκπαιδευτικό υλικό. 

 Επιςκεφτείτε μόνοι ςασ το Μουςείο πριν τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ, για να 

εξοικειωκείτε με τθν αίκουςα και τα εκκζματα. 

Τι πρζπει να κάνετε ςτο ςχολείο πριν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  

 Προετοιμάςτε τουσ μακθτζσ/τριεσ ςασ ςχετικά με τθ ςυμπεριφορά τουσ ςτο Μουςείο 

(βλ. παρακάτω, ενότθτα Συμπεριφορά ςτο μουςείο). 

 Χωρίςτε τα παιδιά ςε ομάδεσ των 4 - 7 ατόμων. Προτείνουμε να ςχθματίςετε το πολφ 4 

ομάδεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τόςο τθν ανάγκθ υποςτιριξισ τουσ εκ μζρουσ ςασ όςο 

και τον τρόπο λειτουργίασ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςτον χϊρο του Μουςείου.  

 Τα φφλλα εργαςίασ του προγράμματοσ, ζνα για κάκε ομάδα, παρζχονται από το 

Μουςείο. Γενικά κεωροφμε ότι τα φφλλα εργαςίασ αρ. 9 και 11 είναι τα πιο δφςκολα, 

κακϊσ είναι ςχετικά απαιτθτικά από άποψθ γενικϊν γνϊςεων και κριτικισ ικανότθτασ 

και ζχουν αρκετζσ ερωτιςεισ.  

 Αν τα παιδιά πρόκειται να υλοποιιςουν εικαςτική δραςτηριότητα ςτο Μουςείο, φζρτε 

μαηί ςασ ξυλομπογιζσ, μολφβια και ςβθςτιρεσ και ηθτιςτε για τον ςκοπό αυτό φφλλα 

χαρτιοφ Α4 από το Μουςείο. 

http://www.mbp.gr/edu


Τι πρζπει να κάνετε μόλισ φτάςετε  ςτο Μουςείο   

 Ενθμερϊςτε το προςωπικό τθσ υποδοχισ ότι ζχετε κλείςει ραντεβοφ, για να 

υλοποιιςετε μόνοι ςασ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Όψεισ τθσ κακθμερινισ ηωισ ςτθν 

παλαιοχριςτιανικι εποχι. 

 υνεννοθκείτε για το ποφ κα αφιςουν οι μακθτζσ/τριεσ τα πράγματά τουσ (τςάντεσ, 

πανωφόρια). 

 Ζθτιςτε πινακίδεσ (ςκλθρζσ επιφάνειεσ για τα φφλλα εργαςίασ, ϊςτε να μποροφν 

πάνω τουσ να γράψουν τα παιδιά), μια για κάκε ομάδα, τα φφλλα εργαςίασ και 

μολφβια. 

 Πθγαίνετε ςτθν αίκουςα "Παλαιοχριςτιανικι πόλθ και κατοικία" (αίκουςα 2). Είναι 

ςθμαντικό να τοποκετιςετε τισ ομάδεσ μπροςτά ςτα αντικείμενα με βάςθ τα οποία κα 

δουλζψουν. Μθν αφιςετε τα παιδιά να τα αναηθτοφν ςε όλθ τθν αίκουςα, γιατί αυτό 

κα δθμιουργιςει αναςτάτωςθ ςτο χϊρο του Μουςείου και ς' εςάσ. Ωσ προσ τθν 

κατανομι των ομάδων ςτον χϊρο, δείτε τθν Εικόνα 1 για ςυνολικό αρικμό μζχρι 20 

άτομα και τθν Εικόνα 2 για ςυνολικό αρικμό πάνω από 20 άτομα. 

 Φροντίςτε τα μζλθ κάκε ομάδασ να κακίςουν ςε κφκλο, ϊςτε να ςυνεργαςτοφν 

καλφτερα. 

Στο τζλοσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ  

 Παραδϊςτε ςτουσ φφλακεσ το υλικό που ςασ παρείχε το Μουςείο. Σα φφλλα εργαςίασ 

ανικουν ςε εςάσ. 

 Φροντίςτε να ςυμπλθρϊςετε το ζντυπο αξιολόγθςθσ. τθ ςυνζχεια, παραδϊςτε το ςτθν 

υποδοχι ι ςτείλτε το με email (mbp@culture.gr) ι με φαξ (2313-306 402) με τθ 

ςθμείωςθ "Αξιολόγθςθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ". Η ςυμμετοχι ςασ ςτθν 

αξιολόγθςθ είναι απαραίτθτθ για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςι ςασ! 

 

mailto:mbp@culture.gr


 

Εικόνα 1. Για ςυνολικό αρικμό μζχρι 20 άτομα. 

 

 

Εικόνα 2. Για ςυνολικό αρικμό πάνω από 20 άτομα. 



Συμπεριφορά ςτο Μουςείο 

Είναι πολφ ςθμαντικό πριν τθν επίςκεψι ςασ να ςυηθτιςετε ςτο ςχολείο με τα παιδιά, 

προκειμζνου να κατανοιςουν τθν ιδιαιτερότθτα του μουςειακοφ χϊρου. Σονίςτε το γεγονόσ ότι 

ςτο Μουςείο βρίςκονται τα αυκεντικά αντικείμενα, που είναι ςπάνια και πολφτιμα για μασ 

ςιμερα ωσ πθγι πλθροφοριϊν. Σα περιςςότερα από αυτά μάλιςτα εκτίκενται εκτόσ προκθκϊν 

ςε όλεσ τισ αίκουςεσ. Ρωτιςτε τουσ μακθτζσ/τριεσ τι κεωροφν ότι επιτρζπεται και τι όχι μζςα 

ςε ζναν τζτοιο χϊρο. Έχει ιδιαίτερθ ςθμαςία να αντιλθφκοφν ότι δεν μποροφν να αγγίηουν, 

ϊςτε να αποφευχκοφν ατυχιματα και να είναι αςφαλείσ τόςο οι ίδιοι/εσ όςο και τα εκκζματα. 

Θα πρζπει επίςθσ για τουσ ίδιουσ λόγουσ να προςζχουν πϊσ κινοφνται μζςα ςτο Μουςείο, 

δθλαδι να κατανοιςουν ότι δεν μποροφν να τρζχουν. Σονίςτε ακόμθ ςτα παιδιά ότι κατά τθν 

εργαςία ςε ομάδεσ ο ςτόχοσ είναι να ςυνεργαςτοφν, χωρίσ όμωσ να κάνουν φαςαρία, ϊςτε να 

μθν ενοχλοφνται οι υπόλοιποι επιςκζπτεσ.  

Μόλισ φτάςετε ςτον χϊρο τθσ υποδοχισ του Μουςείου, υπενκυμίςτε ςυνοπτικά όλα τα 

παραπάνω. Επίςθσ, καλό είναι να ζχετε χωρίςει τουσ μακθτζσ/τριεσ ςε ομάδεσ ιδθ από το 

ςχολείο, προκειμζνου να κερδίςετε πολφτιμο χρόνο αλλά και για να αποφευχκεί θ φαςαρία. 

Σζλοσ, πριν μπείτε ςτην αίθουςα 2, ενθμερϊςτε τα παιδιά ότι ςε δφο τθσ ςθμεία εκτίκενται 

διακοςμθμζνα παλαιοχριςτιανικά δάπεδα (ζνα ςτο κζντρο και άλλο ζνα ςτο αριςτερό τμιμα 

τθσ, ςτο ίδιο επίπεδο με το υπερυψωμζνο ξφλινο πάτωμα). Έχοντασ κατά νου τουσ λόγουσ για 

τουσ οποίουσ δε κα αγγίξουν κανζνα ζκκεμα ςτο Μουςείο, πρζπει αντίςτοιχα να προςζξουν να 

μθν πατιςουν τα δάπεδα αυτά, κακϊσ κινοφνται μζςα ςτον χϊρο. 

 

Σασ ευχαριςτοφμε για τη ςυνεργαςία! 


