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Θέμα: Λειτουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχολικής χρονιάς 2022 - 2023
Σας ενημερώνουμε ότι για τη σχολική χρονιά 2022 –2023 το Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισμού προτείνει στους/στις εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα παρακάτω
εκπαιδευτικά προγράμματα για επίσκεψη στο μουσείο:


«Γνωρίζω τις βυζαντινές σφραγίδες – από τις βούλλες στις IP». Νέο πρόγραμμα.
Υλοποιείται από το προσωπικό του μουσείου και αφορά ένα σχολικό τμήμα κάθε φορά. Σε

περίπτωση που πρόκειται να έρθουν δύο τμήματα, το δεύτερο μπορεί να υλοποιήσει με τη
βοήθεια των συνοδών εκπαιδευτικών ένα από τα παρακάτω προγράμματα:


«Κάρτες επίσκεψης στο Μουσείο» (για ένα ή περισσότερα σχολικά τμήματα. Μπαίνουν
στο μουσείο με μικρή χρονική διαφορά). Το υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί μόνοι/μόνες με την
τάξη τους και αποτελεί μια εκπαιδευτική και ευχάριστη επίσκεψη. Με τις κάρτες οι
εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μαθαίνουν πώς να επισκέπτονται δημιουργικά ένα μουσείο.



«Αλλοτινά και τωρινά πρόσωπα του χρόνου» (για ένα ή περισσότερα σχολικά τμήματα.
Μπαίνουν στο μουσείο με μικρή χρονική διαφορά). Το υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί
μόνοι/μόνες με την τάξη τους και αποτελεί μια εκπαιδευτική και ευχάριστη επίσκεψη στο
μουσείο.
Το μουσείο παρέχει όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό για την υλοποίηση των
προγραμμάτων.
Δηλώσεις συμμετοχής την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 από ώρα 08.00 έως 13.30 στο

τηλέφωνο 2313 306419 και 2313 306476. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί, εφόσον έχουν ορίσει ημερομηνία επίσκεψης, παρακαλούνται να
επιβεβαιώνουν την επίσκεψή τους τηλεφωνικά, τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν.
Για αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα και τον τρόπο υλοποίησής τους μπορείτε
να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του μουσείου ακολουθώντας
τον σύνδεσμο:
http://www.edu.mbp.gr/ekpaideytika-programmata/1.3/ekpaideytika-programmata-mbp
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022, στις 14.30-16.00 θα
πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ημερίδα για τους/τις εκπαιδευτικούς που θέλουν να ενημερωθούν
για τις παραπάνω δράσεις και κυρίως για όσους/όσες έχουν κλείσει ή πρόκειται να κλείσουν
επίσκεψη στο μουσείο. Δηλώσεις συμμετοχής στο email: efourliga@culture.gr, αναφέροντας
ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και το πρόγραμμα για το οποίο ενδιαφέρεστε.

Η Προϊσταμένη
του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού
Αγαθονίκη Τσιλιπάκου
Αρχαιολόγος με βαθμό Α΄

