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Δθπαηδεσηηθά θσιιάδηα γηα ηης επηζθέυεης ζε αρταηοιογηθούς τώροσς θαη κοσζεία 

 

Πξηλ από ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ επηζθέςεσλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα, κέζσ ηνύ πιηθνύ απηνύ, λα πξνεηνηκάζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο γηα ην αληίζηνηρν 
εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ. Σα έληππα απηά κπνξνύλ αθόκε λα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ σο έλα είδνο εηθνληθήο πεξηήγεζεο ζε ρώξνπο θαη κνπζεία ηα νπνία νη καζεηέο 
δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επηζθεθζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηήο ζρνιηθήο ρξνληάο.  

 
1. Σα κλεκεία ζηολ βράτο ηής Αθρόποιες 

Με επίθεληξν ηελ παξνπζίαζε ησλ κλεκείσλ ησλ θιαζηθώλ ρξόλσλ (5νο αη. 

π.Χ.), πνπ επεξέαζαλ ηνλ παγθόζκην πνιηηηζκό, γίλεηαη κηα αλαδξνκή ζηελ 
ηζηνξία ησλ κλεκείσλ επάλσ θαη γύξσ από ηνλ βξάρν ηήο Αθξόπνιεο από ηα 
πξντζηνξηθά έσο ηα λεόηεξα ρξόληα. 

 

 
2. Σο Νέο Μοσζείο Αθρόποιες  

Παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα αληηθείκελα πνπ εθηίζεληαη ζε θάζε επίπεδν ηνύ 
κνπζείνπ, εμεηάδεηαη ην νηθνδόκεκα σο δεκηνύξγεκα ηήο ζύγρξνλεο 
αξρηηεθηνληθήο θαη κέζα από ηα αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα ησλ αλαζθαθώλ 

πεξηγξάθεηαη ε δσή ζε κηα γεηηνληά ηήο Αζήλαο από ηα πξντζηνξηθά έσο ηα 
λεόηεξα ρξόληα.   
 

 
3. Αρταία Αγορά ηής Αζήλας  

Σν θέληξν ηήο πνιηηηθήο, δηθαζηηθήο, νηθνλνκηθήο, εκπνξηθήο, πλεπκαηηθήο θαη 
αζιεηηθήο δσήο ηήο πόιεο κειεηάηαη κέζα από ηα αξρηηεθηνληθά ιείςαλα ηνύ 
αξραηνινγηθνύ ρώξνπ θαη ηα εθζέκαηα ηνύ Μνπζείνπ ζηε ηνά ηνύ Αηηάινπ.  

  
 

4. Σο ζέαηρο ζηελ αρταία Διιάδα: Η γέλεζε ηού ζεάηροσ θαη ε ιαηρεία 

 ηού Γηολύζοσ ζηε λόηηα θιηηύ ηής Αθρόποιες  

Μειεηάηαη ην ηειεηνπξγηθό ησλ δηνλπζηαθώλ ενξηώλ πνπ νδήγεζαλ ζηε γέλεζή 

ηνύ ζεάηξνπ. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζην ζέαηξν θαη ζηα άιια νηθνδνκήκαηα 
ηνύ ηεξνύ ηνύ Γηνλύζνπ ζηε λόηηα θιηηύ ηήο Αθξόπνιεο από ηνλ 6ν αηώλα π.Χ. 
έσο ηελ ύζηεξε αξραηόηεηα.  

 

 

5. Ο Κερακεηθός ηής Αζήλας  
Ο Κεξακεηθόο ήηαλ ην όξην ηήο αξραίαο πόιεο θαηά ηνπο θιαζηθνύο θαη 

ειιεληζηηθνύο ρξόλνπο. Ήηαλ ν ρώξνο όπνπ βξίζθνληαλ ηα πεξηζζόηεξα 
εξγαζηήξηα θεξακηθήο, αιιά θαη ην Γεκόζηνλ ήκα, ην λεθξνηαθείν ηήο πόιεο. 
Ήηαλ επίζεο ν ρώξνο ζπγθέληξσζεο γηα ηελ έλαξμε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ηεξώλ 

πνκπώλ, ησλ Παλαζελαίσλ θαη ησλ Διεπζηλίσλ. 
  

Σα μμημεία ζηξμ βοάςξ
ηήπ Ακοόπξληπ

Τπηοεζία Γκπαιδερηικώμ Ποξγοαμμάηωμ
και Πξλιηιζηικώμ Δοαζηηοιξηήηωμ

2010  

ΣοΣο ΝέοΝέο ΜοσζείοΜοσζείο ΑκρόποληςΑκρόπολης

Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων

2010

 

Αοςαία Αγξοά ηήπ Αθήμαπ

Τπηοεζία Γκπαιδερηικώμ Ποξγοαμμάηωμ
και Πξλιηιζηικώμ Δοαζηηοιξηήηωμ

2008  

 

 

Σο θέαηρο
ζηημ αρταία Γλλάδα

Ε γέμεζη ηού θεάηροσ και
η λαηρεία ηού Διομύζοσ

ζηη μόηια κλιηύ ηής Ακρόπολης

Τπηοεζία Γκπαιδερηικώμ Ποξγοαμμάηωμ
και Πξλιηιζηικώμ Δοαζηηοιξηήηωμ

2009  

Ο Κεοαμεικόπ ηήπ Αθήμαπ

Τπηοεζία Γκπαιδερηικώμ Ποξγοαμμάηωμ
και Πξλιηιζηικώμ Δοαζηηοιξηήηωμ

Αθήμα 2009
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6. Δζληθό Αρταηοιογηθό Μοσζείο 

– Προχζηορηθές σιιογές: Νεοιηζηθά – Κσθιαδηθά 

Παξνπζηάδεηαη ε ηέρλε θαη ε δσή ηνύ αλζξώπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηήο 

Δπνρήο ηνύ Λίζνπ, από ην 6.000 έσο ην 3000 π.Χ. Μειεηάηαη ν θπθιαδηθόο 
πνιηηηζκόο, πνπ αλαπηύρζεθε ζηηο Κπθιάδεο θαηά ηελ Πξώηκε Δπνρή ηνύ 
Χαιθνύ (3000-2000 π.Χ.). 

 

 

– Μσθελαχθή σιιογή 

Η κπθελατθή επνρή (1600-1100 π.Χ.) δσληαλεύεη κέζα από ηα εληππσζηαθά 
επξήκαηα από ηνπο ηάθνπο θαη ηελ Αθξόπνιε ησλ Μπθελώλ.  

 

 

– Αίζοσζα Θήρας 

Σα νηθνδνκηθά θαηάινηπα από ηνλ νηθηζκό πνπ άθκαζε ζην Αθξσηήξη ηήο 
Θήξαο (3200-1650 π.Χ.), νη πεξίθεκεο ηνηρνγξαθίεο θαη ηα αληηθείκελα πνπ 

ππήξραλ ζηα θηήξηα ιίγν πξηλ ηελ θαηαζηξνθηθή έθξεμε ηνύ εθαηζηείνπ. 
 
 

 
 

– σιιογή αρταχθής θαη θιαζηθής ηέτλες 

Η εμέιημε ηήο αξρατθήο θαη ηήο θιαζηθήο γιππηηθήο από ηνλ 7ν έσο ηνλ 4ν 
αηώλα π.Χ. παξνπζηάδεηαη κε εύιεπην ηξόπν κέζα από ηα κνλαδηθά γιππηά 
ηνύ κνπζείνπ. 

 

 

– σιιογή ταιθώλ 

Ο ραιθόο, έλα πιηθό πνιύηηκν πνπ ζπάληα δηαζώδεηαη σο ηηο κέξεο καο, 
ρξεζηκνπνηήζεθε επξύηαηα θαηά ηελ αξραηόηεηα. ηε ζπιινγή απηή 
εθηίζεληαη γιππηά, αγγεία, όπια, ηαηξηθά εξγαιεία, θνζκήκαηα θαη πιήζνο 
άιισλ αληηθεηκέλσλ από ηνλ 9ν αηώλα π.Χ. έσο ηα ξσκατθά ρξόληα. 

 

 

 

– σιιογή Αηγσπηηαθώλ θαη Αλαηοιηθώλ Αρταηοηήηφλ 

Παξνπζηάδνληαη όιεο νη εθθάλζεηο ηνύ αηγππηηαθνύ πνιηηηζκνύ, από ηελ 
θνηλσλία θαη ηελ πνιηηηθή έσο ηελ ηέρλε θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο 
ησλ αξραίσλ Αηγππηίσλ από ηελ πξντζηνξηθή επνρή (πεξ. 5000 π.Χ.) κέρξη 
ηνπο ρξόλνπο ηήο ξσκατθήο θαηάθηεζεο (30 π.Χ.-354 κ.Χ).   

Γθμικό Αοςαιξλξγικό Μξρζείξ
Νεξλιθικά-Κρκλαδικά

Τπηοεζία Γκπαιδερηικώμ Ποξγοαμμάηωμ
και Πξλιηιζηικώμ Δοαζηηοιξηήηωμ

2008  

Γθμικό Αοςαιξλξγικό Μξρζείξ
Μρκημαϊκή ρλλξγή

Τπηοεζία Γκπαιδερηικώμ Ποξγοαμμάηωμ
και Πξλιηιζηικώμ Δοαζηηοιξηήηωμ

2008  

ΓθμικόΓθμικό ΑοςαιξλξγικόΑοςαιξλξγικό ΜξρζείξΜξρζείξ
ΑίθξρζαΑίθξρζα ΘήοαπΘήοαπ

Τπηοεζία Γκπαιδερηικώμ Ποξγοαμμάηωμ
και Πξλιηιζηικώμ Δοαζηηοιξηήηωμ

Αθήμα 2008  

Γθμικό Αρταιολογικό Μοσζείο
σλλογή Αρταϊκής και

Ηλαζικής Σέτμης

Τπηοεζία Γκπαιδερηικώμ Ποξγοαμμάηωμ
και Πξλιηιζηικώμ Δοαζηηοιξηήηωμ

2008  

Γθμικό Αρταιολογικό Μοσζείο
σλλογή Υαλκώμ

Τπηοεζία Γκπαιδερηικώμ Ποξγοαμμάηωμ
και Πξλιηιζηικώμ Δοαζηηοιξηήηωμ

2008  

Γθμικό Αοςαιξλξγικό Μξρζείξ
ρλλξγή Αιγρπηιακώμ και
Αμαηξλικώμ Αοςαιξηήηωμ

Τπηοεζία Γκπαιδερηικώμ Ποξγοαμμάηωμ
και Πξλιηιζηικώμ Δοαζηηοιξηήηωμ

Αθήμα 2008  
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7. Σο Ιερό ηής Αρηέκηδος ζηε Βρασρώλα  

Σν Ιεξό ηήο Βξαπξώλαο απνηειεί έλα από ηα αξραηόηεξα θαη πην ζεβάζκηα ηεξά 
ηήο Αηηηθήο, πνπ ιεηηνπξγνύζε ηνλ 5ν θαη ηνλ 4ν αηώλα π.Χ. ύκθσλα κε ηελ 
παξάδνζε, ζην ηεξό ππήξρε ην άγαικα ηήο ζεάο πνπ είραλ κεηαθέξεη θαηόπηλ 

εληνιήο ηήο Αξηέκηδνο ν Οξέζηεο θαη ε Ιθηγέλεηα από ηελ Σαπξίδα. 
 
 

8. Μαραζώλας: ηο Μοσζείο θαη ο Σύκβος  

Πεξηήγεζε ζηνλ ηύκβν, όπνπ έγηλε ε ηηκεηηθή ηαθή ησλ Αζελαίσλ πνπ έραζαλ 
ηε δσή ηνπο πνιεκώληαο ζηελ ηζηνξηθή κάρε ηνύ Μαξαζώλα ην 490 π.Χ. Η 

επίζθεςε ζην κνπζείν ζθηαγξαθεί ηελ ηζηνξία ηήο πεξηνρήο από ηα πξντζηνξηθά 
έσο ηα ξσκατθά ρξόληα.    
 

 
9. Σο ηερό ηού Ακθηάραοσ ζηολ Ωρφπό (5ος π.Χ. – 3ος κ.Χ. αηώλας) 

Πεξηήγεζε ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν, όπνπ βξίζθεηαη ην ηεξό ηνύ Ακθηάξανπ, 
ελόο ήξσα πνπ ήηαλ γλσζηόο σο κάληεο θαη ζεξαπεπηήο. Με αθνξκή ηα 
επξήκαηα ζε απηό ην ηεξό νη καζεηέο θαηαλννύλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ηακαηηθώλ 

ηεξώλ ζηελ αξραηόηεηα. 
 
 

10.  Ρφκαχθή Αγορά ηής Αζήλας  

Η Ρσκατθή Αγνξά ηήο Αζήλαο, πνπ ηδξύεηαη ηνλ 1ν π.Χ. αηώλα, ζεκαηνδνηεί ην 

πέξαζκα ζηε ξσκατθή πεξίνδν. Οη Ρσκαίνη αθηέξσλαλ ζπρλά νηθνδνκήκαηα 
ζηελ πόιε ηήο Αζήλαο, ώζηε λα ζπλδέζνπλ ην όλνκά ηνπο κε ηελ πόιε πνπ 
έγηλε «Διιάδνο παίδεπζηο». 

 

 

11.  Βσδαληηλό θαη Χρηζηηαληθό Μοσζείο  

Μέζα από ηα αληηθείκελα ηνύ κνπζείνπ κειεηώληαη όςεηο ηήο θαζεκεξηλήο θαη 

δεκόζηαο δσήο, ηήο ηέρλεο, ησλ ζξεζθεπηηθώλ θαη πνιηηηθώλ αληηιήςεσλ ησλ 
Βπδαληηλώλ από ηα παιαηνρξηζηηαληθά ρξόληα κέρξη ηελ άισζε.  
 

 
 

12.  Μολή Καηζαρηαλής  

Σν κνλαζηήξη ηήο Καηζαξηαλήο (ηέιε 11νπ αηώλα) δίλεη ην έλαπζκα γηα λα 
κειεηεζεί ν κνλαρηζκόο ζηα βπδαληηλά θαη κεηαβπδαληηλά ρξόληα. Δμεηάδεηαη ην 

κνλαζηήξη σο νηθνδόκεκα, σο εζπραζηήξην ησλ κνλαρώλ, αιιά θαη σο κηα 
κηθξή θνηλσλία κε ζεκαληηθό έξγν. 
 

 
 

13.  Μολή Παληοθράηορος Σαώ (Νηαού) Πεληέιες  

Η Μνλή Πεληέιεο είλαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα κνλαζηήξηα ηήο Αηηηθήο, 
γλσζηή γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο σο ζρνιείν ζηα ρξόληα ηήο Σνπξθνθξαηίαο. ην 

έληππν γίλεηαη κηα ζύληνκε αλαθνξά θαη ζε άιια ζεκαληηθά κνλαζηήξηα ηήο 
Διιάδαο. 

Σξ ιεοό ηήπ Αοηέμιδξπ
ζηη Βοαροώμα

Τπηοεζία Γκπαιδερηικώμ Ποξγοαμμάηωμ
και Πξλιηιζηικώμ Δοαζηηοιξηήηωμ

Αθήμα 2009  

Ο Μαοαθώμαπ

Σξ Μξρζείξ και ξ Σύμβξπ

Τπηοεζία Γκπαιδερηικώμ Ποξγοαμμάηωμ
και Πξλιηιζηικώμ Δοαζηηοιξηήηωμ

Αθήμα 2009  

Σξ ιεοό ηξρ Αμθιάοαξρ
ζηξμ Ωοωπό

Τπηοεζία Γκπαιδερηικώμ Ποξγοαμμάηωμ
και Πξλιηιζηικώμ Δοαζηηοιξηήηωμ

Αθήμα 2009  

Ρωμαϊκή Αγξοά ηήπ Αθήμαπ

Τπηοεζία Γκπαιδερηικώμ Ποξγοαμμάηωμ
και Πξλιηιζηικώμ Δοαζηηοιξηήηωμ

2008  

ΒΤΔΑΝΣΖΝΟ ΗΑΖ
ΥΡΖΣΖΑΝΖΗΟ ΜΟΤΓΖΟ

ΤπηοεζίαΤπηοεζία ΓκπαιδερηικώμΓκπαιδερηικώμ ΠοξγοαμμάηωμΠοξγοαμμάηωμ
καικαι ΠξλιηιζηικώμΠξλιηιζηικώμ ΔοαζηηοιξηήηωμΔοαζηηοιξηήηωμ

20082008  

Μξμή Καιζαοιαμήπ

Τπηοεζία Γκπαιδερηικώμ Ποξγοαμμάηωμ
και Πξλιηιζηικώμ Δοαζηηοιξηήηωμ

2008  

Μξμή Παμηξκοάηξοξπ Σαώ
(Νηαξύ) Πεμηέληπ

Τπηοεζία Γκπαιδερηικώμ Ποξγοαμμάηωμ
και Πξλιηιζηικώμ Δοαζηηοιξηήηωμ

Αθήμα 2008  
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14.  Δζληθό Ιζηορηθό Μοσζείο  

Πίλαθεο, όπια, πξνζσπηθά αληηθείκελα ησλ αγσληζηώλ ηνύ 1821 θαη άιια 
πνιύηηκα θεηκήιηα ζθηαγξαθνύλ ηελ ηζηνξία ηήο Διιάδαο από ηελ 
Σνπξθνθξαηία κέρξη θαη ηνλ Β΄ Παγθόζκην Πόιεκν. 

 
 
 

 
15.  Μοσζείο Μπελάθε: Νεοειιεληθή σιιογή  

πίηηα, έπηπια, ξνύρα, θνζκήκαηα θαη πιήζνο άιισλ αληηθεηκέλσλ δίλνπλ κηα 

πιήξε εηθόλα ηήο θαζεκεξηλήο δσήο, ησλ εζώλ θαη ησλ εζίκσλ θαηά ηελ 
πεξίνδν ηήο Σνπξθνθξαηίαο. 
 

 
 
 

16.  Βεργίλα. ύληοκε επηζθόπεζε ηού αρταηοιογηθού τώροσ θαη  
ηού κοσζείοσ  

Πεξηήγεζε ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηήο πξσηεύνπζαο ηνύ καθεδνληθνύ 
βαζηιείνπ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα ηνύ 4νπ  αηώλα 
π.Χ., θαη ζην κνπζείν πνπ ζηεγάδεη ηνπο καθεδνληθνύο ηάθνπο κε ηηο 

πεξίθεκεο ηνηρνγξαθίεο. 
 
 

 
 

17. Η ηζηορηθή πόιε ηού Νασπιίοσ 

Μηα ζύληνκε πεξηήγεζε ζηελ πόιε ηνύ Ναππιίνπ, ε νπνία θαηνηθείηαη από 
ηελ αξραηόηεηα, αιιά είλαη πεξηζζόηεξν γλσζηή γηα ηα λεόηεξα κλεκεία ηεο 

από ηηο πεξηόδνπο ηήο Δλεηνθξαηίαο, ηήο Σνπξθνθξαηίαο θαη από ηελ επνρή 
πνπ ήηαλ πξσηεύνπζα ηνύ ειιεληθνύ θξάηνπο. 

 

 

 

 

   

 

ΒΓΡΓΖΝΑΒΓΡΓΖΝΑ

ύμηομηύμηομη επιζκόπηζηεπιζκόπηζη
ηούηού αρταιολογικούαρταιολογικού τώροστώροσ

καικαι ηούηού μοσζείοσμοσζείοσ

Τπηρεζία Γκπαιδεσηικώμ Προγραμμάηωμ
και Πολιηιζηικώμ Δραζηηριοηήηωμ
ηής Φιλεκπαιδεσηικής Γηαιρείας

Αθήμα 2009  

ΓΘΝΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ
ΜΟΤΓΙΟ

Τπηοεζία Γκπαιδερηικώμ Ποξγοαμμάηωμ
και Πξλιηιζηικώμ Δοαζηηοιξηήηωμ

2008  

Μξρζείξ Μπεμάκη

Νεξελλημική ρλλξγή

Τπηοεζία Γκπαιδερηικώμ Ποξγοαμμάηωμ
και Πξλιηιζηικώμ Δοαζηηοιξηήηωμ

Αθήμα 2009  

Η ιζηξοική πόλη
ηξύ Ναρπλίξρ

Πεοιήγηζη ζηα ανιξθέαηα ηήπ πόληπ

Τπηοεζία Γκπαιδερηικώμ Ποξγοαμμάηωμ
και Πξλιηιζηικώμ Δοαζηηοιξηήηωμ

Αθήμα 2010

 


