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Εκπαιδευτικά Προγράμματα ΑΜΘ για χολεία 
Οδηγίες υμμετοχής για το σχολικό έτος 2015-2016 

 
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για το χρονικό διάστημα από Δεκέμβριο 

2015 έως και Μάιο 2016 θα ξεκινήσουν την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου 2015. Η 

πλατφόρμα κράτησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το 

προαναφερθέν χρονικό διάστημα θα ενεργοποιηθεί την Πέμπτη, 19 

Νοεμβρίου 2015, στις 08:00 π.μ. και θα παραμείνει ενεργή ως τις 13:00 

μ.μ. της ίδιας μέρας.  

 

 

ΕΙΔΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 
 Εφόσον το σχολείο σας συμμετέχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ο 

κωδικός απενεργοποιείται για το επόμενο σχολικό έτος. 

 Κάθε σχολείο μπορεί να δηλώνει συμμετοχή σε ένα (1) πρόγραμμα. 

Επιπλέον αιτήματα απορρίπτονται αυτομάτως από το σύστημα. 

 Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι τα 52 παιδιά και είναι 

αδιαπραγμάτευτος. Σο πρόγραμμα υλοποιείται δύο φορές διαδοχικά 

(δηλαδή με 26 παιδιά κάθε φορά). Το τμήμα των 26 παιδιών που 

περιμένει μπορεί να κάνει διάλειμμα στον αύλειο χώρο του μουσείου, 

μια σύντομη περιήγηση σε άλλες εκθέσεις του μουσείου ή να έχει 

προγραμματίσει επίσκεψη στα γειτονικά μουσεία (Λευκού Πύργου, 

Βυζαντινό, Πολεμικό, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-μέσα 

στη ΔΕΘ) με την εποπτεία των συνοδών-εκπαιδευτικών. 

 
Τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι αν τυχόν επιθυμείτε να οργανώσετε μόνοι 

σας μια εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΑΜΘ, μπορείτε:  

 

- να χρησιμοποιήσετε το υλικό (φυλλάδια, οδηγίες κα) που θα βρείτε στην 

ιστοσελίδα μας (www.amth.gr μενού εκπαίδευση, υλοποιήστε μόνοι σας), για 

να υλοποιήσετε κάποιο/α από τα τρέχοντα (ή παλαιότερα) προγράμματα του 

ΑΜΘ  

- να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: education@amth.gr για να σας 

δώσουμε πληροφοριακό υλικό για να σχεδιάσετε το δικό σας πρόγραμμα. 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε ερώτημα, αίτημα ή διευκρίνιση! 

 



ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΧΟΛΕΙΑ 2015-2016 
 

              
πληροφορίες: education@amth.gr και www.amth.gr,  
2313 310301, κα Τζιαμάγκα Εσμορφία, μοσζειοπαιδαγωγός – ΜΕd, ΑΜΘ  

 

 

 

 
► Μια θμζρα ςτον ηωολογικό κιπο του Μουςείου  

 
Το πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ τθσ οπτικισ αντίλθψθσ, τθσ αυτοπεποίκθςθσ και τθσ δθμιουργικότθτασ.  

Τα παιδιά ςε ομάδεσ περιθγοφνται ςτισ αίκουςεσ του Μουςείου προςπακϊντασ να εντοπίςουν απεικονίςεισ ηϊων ςε αγγεία, 
ειδϊλια και γλυπτά. Με ηωγραφικι και χειροτεχνία φτιάχνουν τα δικά τουσ μυκικά ηϊα.   

Το πρόγραμμα απευκφνεται ςε παιδιά προςχολικισ (προνιπια – νιπια) θλικίασ και υλοποιείται κάκε Τρίτθ. 

 

 

 
► Ανακαλφπτοντασ κεοφσ & ιρωεσ 

 
Το πρόγραμμα βαςίηεται κυρίωσ ςτθν πρϊτθ ενότθτα μακθμάτων τθσ ιςτορίασ τθσ Γϋ Δθμοτικοφ.  

Μζςα από περιιγθςθ ςτισ αίκουςεσ του Μουςείου και με τθ βοικεια εποπτικοφ υλικοφ τα παιδιά ανακαλφπτουν τουσ κεοφσ και 
τα ςφμβολα τουσ και προςπακοφν να εικονογραφιςουν τθ δθμιουργία του κόςμου και τουσ πολζμουσ των κεϊν.  

Το πρόγραμμα απευκφνεται ςε μακθτζσ/τριεσ Γϋ & Δϋ Δθμοτικοφ και υλοποιείται κάκε Τετάρτθ. 

 
 
 

 
 

 
► Η κακθμερινι ηωι ςτθν αρχαία Μακεδονία 

 
Ακλοφνταν οι αρχαίοι Μακεδόνεσ; Ζπαιηαν παιχνίδια τα παιδιά; Φρόντιηαν οι γυναίκεσ τθν εμφάνιςι τουσ; Πϊσ περνοφςαν τθ 
μζρα τουσ; Είχαν γιορτζσ και ποιοι ςυμμετείχαν ς’ αυτζσ; …αυτά και άλλα πολλά κα γνωρίςουν τα παιδιά μζςα από τισ 
επιλεγμζνεσ κεματικζσ ενότθτεσ τθσ μόνιμθσ ζκκεςθσ του ΑΜΘ «Η Μακεδονία από τον 7ο π.Χ. αιϊνα ωσ τθν φςτερθ 
αρχαιότθτα». 

  Το πρόγραμμα απευκφνεται ςε μακθτζσ/τριεσ Εϋ & Στϋ Δθμοτικοφ και υλοποιείται κάκε Πζμπτθ. 
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