
  ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
Εκπαιδευτικά προγράμματα 2022/23

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 22,24,25,26/5/2023

• Νηπιαγωγείο
«Το παιχνίδι της ανασκαφής ή η ανασκαφή σαν παιχνίδι». Μια πρώτη επαφή με τον κόσμο του μουσείου, το 
επάγγελμα του αρχαιολόγου και του συντηρητή. 
Ωράριο: 10 - 11

• Γ’ Δημοτικού
«Το τάμα του Γλαύκου». Θρησκεία και λατρεία στους μινωικούς χρόνους. 
Ωράριο: 10 – 11 και 11 - 12

• Δ΄ Δημοτικού
«Με υφάδι και στημόνι». Η πανάρχαια τέχνη της υφαντικής και η μόδα στην αρχαία Ελλάδα. 
Ωράριο: 10 – 11 και 11 - 12

«Ιστορίες μικρών πραγμάτων: ένας δακτυλιόλιθος αφηγείται» Γνωριμία με την εντυπωσιακή τέχνη της 
σφραγιδογλυφίας και τη χρήση των σφραγιδολίθων μέσα από τα ευρήματα του ιερού της Αντιγραγονέρας. (Νέο 
πρόγραμμα)
Ωράριο: 10 – 11 και 11 - 12

• Ε΄ Δημοτικού
Το πιθάρι που έγινε χίλια κομμάτια» Από την ανασκαφή στον πάγκο του συντηρητή, η ιστορία ενός ευρήματος
«Ωράριο: 10 – 11 και 11 - 12

• Στ΄ Δημοτικού
«Ιστορίες του χαλκού και της φωτιάς» Η τέχνη της χαλκοπλαστικής στην αρχαιότητα 
Ωράριο: 10 – 11 και 11 - 12

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΣΗΜΩΝ, Κάστρο Κυθήρων

• Στ΄ Δημοτικού
«Ιστορίες παλαιών οικογενειών από τα ενετικά Κύθηρα». Τα κυθηραϊκά οικόσημα, καθρέφτης μιας κοινωνίας. 
Ωράριο: 10 – 11 και 11 – 12



ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ  ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ έχετε υπόψη τα ακόλουθα:

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων είναι δωρεάν. 
Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα γίνεται δεκτό ένα σχολικό τμήμα ή τάξη με ανώτατο όριο τους 25 μαθητές.

Οι δηλώσεις συμμετοχής αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Αφού επιλέξετε το πρόγραμμα και ενημερωθείτε 
για την περίοδο λειτουργίας και τα ωράρια, παρακαλούμε  να συμπληρώσετε το συνημμένο δελτίο συμμετοχής και 
να το αποστείλετε στο Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στη διεύθυνση ekpaideutikakstepka@gmail.com  
  
Σε περίπτωση ακύρωσης: παρακαλούμε ενημερώστε  εγκαίρως το Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με 
ηλεκτρονικό μήνυμα. Σε περίπτωση ακύρωσης την ίδια ημέρα, παρακαλούμε ενημερώστε το Μουσείο.  

Για περισσότερες πληροφορίες:
μπορείτε να απευθύνετε τα ερωτήματά σας στο Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων μέσω ηλεκτρονικού 
μηνύματος.  

Τηλέφωνα:
Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:  210-4590707, υπεύθυνη Εύη Πίνη    
Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων: 2736031739

mailto:ekpaideutikakstepka@gmail.com

