
ΘΕΜΑ: "Εκπαιδευτικές δράσεις Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας κατά τη διάρκεια της 
                τρέχουσας σχολικής περιόδου 2022-2023"

Για την καλύτερη ενημέρωση των σχολείων και τον έγκαιρο προγραμματισμό των επισκέψεών 
τους στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας, σας αποστέλλουμε πληροφορίες για τα μόνιμα 
εκπαιδευτικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν κατά την τρέχουσα σχολική περίοδο 2022-2023. Oι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα στην 
επίσημη ιστοσελίδα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsamuseum.gr, από 
όπου μπορούν να λαμβάνουν ενημερώσεις για όλες τις σχεδιαζόμενες εκπαιδευτικές δράσεις του 
μουσείου και συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό: 
 Άραγε τι έτρωγαν; (ηλικιακές ομάδες: Νηπιαγωγείο και Α΄- Δ΄ τάξεις Δημοτικού Σχολείου)
 Παίζω με τα ζώα του Μουσείου (ηλικιακές ομάδες: Νηπιαγωγείο και A΄- Β΄ τάξεις Δημοτικού 

Σχολείου)
 Στη Θεσπρωτία το 300 π.Χ. Επαγγέλματα και ασχολίες (ηλικιακές ομάδες: Νηπιαγωγείο και 

Α΄- Δ΄ τάξεις Δημοτικού Σχολείου)
 Παιχνίδια μέσα στον χρόνο (ηλικιακές ομάδες: Νηπιαγωγείο και A΄- Β΄ τάξεις Δημοτικού 

Σχολείου)
Υπεύθυνη για την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων είναι η κ. Λάζου Θεοδώρα, 
πληροφορίες στα τηλέφωνα 2665.0.28539, 21417 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση efathe@culture.gr 

 Ένα εύρημα...μία ιστορία (ηλικιακές ομάδες: Δ΄ - ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού Σχολείου και Α΄ 
Γυμνασίου)

 Μη με πετάς δεν είμαι σκουπίδι (ηλικιακές ομάδες: Ε΄- ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού και Α΄ 
Γυμνασίου)

 Φτιαγμένα από πηλό (ηλικιακές ομάδες: Γ΄- Ε΄ τάξεις Δημοτικού)
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

  ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ         
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 68 - Ηγουμενίτσα
Ταχ. Κώδ.: 461 00 ΠΡΟΣ: [βλ. πίνακα αποδεκτών]
Πληρ/ρίες:   Θ. Λάζου, Α. Τζωρτζάτου 
Τηλέφωνα: 2665.0.21417, 28539 (Μουσείο)
                    2665.0.29177, 29178 (Εφορεία)
E-mail:      efathe@culture.gr

http://www.igoumenitsamuseum.gr/
mailto:efathe@culture.gr


Υπεύθυνη για την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων είναι η κ. Τζωρτζάτου Αντωνία, 
πληροφορίες στα τηλέφωνα 2665.0.29177, 29178, 28539, 21417 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση 
efathe@culture.gr

    Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να συνδέσουν την επίσκεψη στο μουσείο με τη διδασκαλία της 
Βυζαντινής Ιστορίας, μπορούν να πραγματοποιούν ανεξάρτητα, με τη βοήθεια εκπαιδευτικού 
φυλλαδίου, το πρόγραμμα με τίτλο «Όψεις Βυζαντίου…. στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ηγουμενίτσας» για μαθητές Ε΄ - ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού Σχολείου και Α΄ Γυμνασίου. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το φυλλάδιο για τους μαθητές και έντυπο με σύντομες 
πληροφορίες για το ιστορικό πλαίσιο και τα σημαντικότερα γεγονότα που σηματοδοτούν τους 
αιώνες της βυζαντινής περιόδου στη Θεσπρωτία στην επίσημη ιστοσελίδα του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Ηγουμενίτσας στη διεύθυνση 
http://igoumenitsamuseum.gr/view_edprogram/9/29/75/opseis-vyzantioy-sto-arhaiologiko-moyseio-
igoymenitsas και http://igoumenitsamuseum.gr/view_edprogram/9/29/73/psifides-tis-vyzantinis-
thesprwtias (υπεύθυνη: Λάζου Θεοδώρα, πληροφορίες στα τηλέφωνα 2665.0.28539, 21417 ή την 
ηλεκτρονική διεύθυνση efathe@culture.gr)
   Για τους μαθητές των ειδικών σχολείων και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης θα υπάρχει 
η δυνατότητα συμμετοχής σε τρία από τα παραπάνω προγράμματα του μουσείου, το Άραγε τι 
έτρωγαν; Παιχνίδια μέσα στον χρόνο και το Παίζω με τα ζώα του Μουσείου, μετά τις 
απαραίτητες προσαρμογές στις δραστηριότητες, σε συνεννόηση με τους υπευθύνους 
εκπαιδευτικούς. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα 
τηλέφωνα 2665.0.28539, 21417 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση efathe@culture.gr (υπεύθυνη: Λάζου 
Θεοδώρα). 

Για τον καλύτερο συντονισμό των επισκέψεων των σχολικών ομάδων, σας ενημερώνουμε ότι 
την τρέχουσα σχολική χρονιά τα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα θα είναι διαθέσιμα από την 
1 Νοεμβρίου 2022.  

Με την ευκαιρία του παρόντος, σας ενημερώνουμε ότι όποιοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν μπορούν 
να εντάξουν στη διδασκαλία τους ανεξάρτητες επισκέψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο και να 
συνδυάσουν τις επιμέρους θεματικές ενότητες της μόνιμης έκθεσης με το αναλυτικό πρόγραμμα 
σπουδών, είτε πραγματοποιώντας το μάθημά τους στις αίθουσες του Μουσείου είτε ξεναγώντας οι 
ίδιοι τους μαθητές τους, καθημερινά από τις 8.30 έως τις 2.00 (εκτός Τρίτης). Για τη σχετική 
ενημέρωσή τους μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν τα έντυπα (τρίπτυχα φυλλάδια και 
αρχαιολογικούς οδηγούς) που έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία μας στο εκδοτήριο εισιτηρίων του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Μουσείου, 
καθώς και σχετικό πληροφοριακό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή για την ξενάγηση.

Για τη συμμετοχή στα οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα του μουσείου και για τον 
ημερολογιακό προγραμματισμό των επισκέψεων σχολικών ομάδων είναι απαραίτητη η δήλωση 
συμμετοχής στους υπεύθυνους αρχαιολόγους, από τους οποίους θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

                                                                                           Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
                                                                                              κ.α.α.

                                                                                               Γεωργία Πλιάκου
                                                                                                Αρχαιολόγος

                                                                                           



Πίνακας αποδεκτών

1. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
            Θεσπρωτίας
            Κύπρου 60 - 461 00  Ηγουμενίτσα
            [mail@dipe.thesp.sch.gr]

2. Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
            Θεσπρωτίας
            Ευροίας 1 -  461 00  Ηγουμενίτσα
           [mail@dide.thesp.sch.gr]

3. Περιφερειακή Δ/νση  Α΄/θμιας &           
            Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου
            Ανεξαρτησίας 146
            454 44  Ιωάννινα, Τ.Θ. 1035
            [mail@ipeir.pde.sch.gr]

4. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας           
           Αλυκές Ποταμού – 491 00 Κέρκυρα
           [mail@dipe.ker.sch.gr]

5. Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Kέρκυρας
           Αλεπού – 491 00 Κέρκυρα       
           [mail@dide.ker.sch.gr]

6. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας           
           Περδικάρη 1 – 481 00 Πρέβεζα
           [mail@dipe.pre.sch.gr]

7. Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας
           Οδός Κολοκοτρώνη Περιοχή Νοσοκομείου – 481 00 Πρέβεζα       
           [mail@dide.per.sch.gr]

8. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας           
           Περιφερειακή Οδός – 471 31 Άρτα
           [mail@dipe.art.sch.gr]

9. Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας
           Ταγματάρχη Παπακώστα (1ος όροφος) – 471 32 Άρτα       
           [mail@dide.art.sch.gr]

10. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων           
           Λουκή Ακρίτα & Φιλικής Εταιρείας 15Α  – 454 44 Ιωάννινα
           [mail@dipe.ioa.sch.gr]

11. Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
           Ανεξαρτησίας 146Α & Φιλικής Εταιρείας – 454 44 Ιωάννινα 
           [mail@dide.ioa.sch.gr]

mailto:mail@ipeir.pde.sch.gr
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