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Διαχρονικά ο πολιτισμός της Βοιωτίας και οι Διαχρονικά ο πολιτισμός της Βοιωτίας και οι 
πτυχές του ανθρώπινου βίουπτυχές του ανθρώπινου βίου

από το 33000 από το 33000 π.Χ.π.Χ. μέχρι το 19μέχρι το 19οο αι.αι.



Αρχαιολογικό Μουσείο ΘηβώνΑρχαιολογικό Μουσείο Θηβών
1000τμ 1000τμ –– μοναδικά εκθέματαμοναδικά εκθέματα

Η έκθεση υποστηρίζεται απόΗ έκθεση υποστηρίζεται από
 Ενημερωτικά κείμενα, φωτογραφίες, σχέδιαΕνημερωτικά κείμενα, φωτογραφίες, σχέδια
 Σχεδιαστικές αποκαταστάσειςΣχεδιαστικές αποκαταστάσεις

Αναπαραστάσεις μνημείων Αναπαραστάσεις μνημείων -- μακέτεςμακέτες Αναπαραστάσεις μνημείων Αναπαραστάσεις μνημείων -- μακέτεςμακέτες
 Βίντεο & Βίντεο & διαδραστικέςδιαδραστικές ψηφιακές εφαρμογέςψηφιακές εφαρμογές
 Φυλλάδια και ενημερωτικά έντυπαΦυλλάδια και ενημερωτικά έντυπα
 Δανειστικές Δανειστικές μουσειοσκευέςμουσειοσκευές



Ιστορία του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιστορία του Αρχαιολογικού Μουσείου 
& των ανασκαφών& των ανασκαφών



Τοπία και μύθοι της ΒοιωτίαςΤοπία και μύθοι της Βοιωτίας



Κάδμος Κάδμος –– Οιδίποδας Οιδίποδας –– Ηρακλής Ηρακλής -- Διόνυσος Διόνυσος 



Βίντεο για τους μύθους της Βοιωτίας &Βίντεο για τους μύθους της Βοιωτίας &
ψηφιακό ψηφιακό χρονολόγιοχρονολόγιο



Εποχή Λίθου Εποχή Λίθου –– παρουσία του ανθρώπου στη παρουσία του ανθρώπου στη 
Βοιωτία & οργάνωση πρώτων οικισμώνΒοιωτία & οργάνωση πρώτων οικισμών



Εποχή Λίθου Εποχή Λίθου –– ΑρχαιοπεριβάλλονΑρχαιοπεριβάλλον ΚωπαϊδαςΚωπαϊδας



30003000--1700 1700 π.Χ.π.Χ. Πρώιμη & Μέση Εποχή ΧαλκούΠρώιμη & Μέση Εποχή Χαλκού
17001700--1600 1600 π.Χ.π.Χ. Πρώιμοι Μυκηναϊκοί ΧρόνοιΠρώιμοι Μυκηναϊκοί Χρόνοι



14001400--1200 1200 π.Χ.π.Χ. Μυκηναϊκοί Ανακτορικοί ΧρόνοιΜυκηναϊκοί Ανακτορικοί Χρόνοι



Ανάκτορα Θήβας & ΟρχομενούΑνάκτορα Θήβας & Ορχομενού-- Ακρόπολη Ακρόπολη ΓλαΓλα ––
ΔιοίκησηΔιοίκηση

Βίντεο για τη Μυκηναϊκή ΑρχιτεκτονικήΒίντεο για τη Μυκηναϊκή Αρχιτεκτονική



Καθημερινή Ζωή ανδρών & γυναικών Καθημερινή Ζωή ανδρών & γυναικών –– Ταφικά Ταφικά 
Έθιμα Έθιμα -- ΛατρείαΛατρεία



Γραμμική Β΄ Γραφή Γραμμική Β΄ Γραφή –– Επαφές και κρατίδια της Επαφές και κρατίδια της 
ΜεσογείουΜεσογείου

ΔιαδραστικήΔιαδραστική εφαρμογή για τη Γραμμική Β Γραφήεφαρμογή για τη Γραμμική Β Γραφή



10501050-- 700 700 π.Χ.π.Χ. Πρωτογεωμετρικοί & Γεωμετρικοί Πρωτογεωμετρικοί & Γεωμετρικοί 
ΧρόνοιΧρόνοι



Τέχνες Τέχνες –– Ιερά Ιερά –– Καθημερινή Ζωή Καθημερινή Ζωή –– Ταφικά έθιμαΤαφικά έθιμα
ΔιαδραστικήΔιαδραστική εφαρμογή για τη γεωμετρική κεραμικήεφαρμογή για τη γεωμετρική κεραμική



700700--480 480 π.Χ.π.Χ. Αρχαϊκοί ΧρόνοιΑρχαϊκοί Χρόνοι



Ιερά Ιερά –– γλυπτά γλυπτά –– αγγεία αγγεία -- τέχνεργατέχνεργα



Βοιωτικά εργαστήρια κεραμικής & κοροπλαστικήςΒοιωτικά εργαστήρια κεραμικής & κοροπλαστικής



480480--335 335 π.Χ.π.Χ. Κλασικοί ΧρόνοιΚλασικοί Χρόνοι



Ιερά Ιερά –– τέχνεςτέχνες-- καθημερινή ζωήκαθημερινή ζωή-- ταφικά έθιματαφικά έθιμα
Βίντεο για την κλασική πόληΒίντεο για την κλασική πόλη



338 338 π.Χ.π.Χ. Μάχη της ΧαιρώνειαςΜάχη της Χαιρώνειας



335 335 --31 31 π.Χ.π.Χ. Ελληνιστικοί χρόνοιΕλληνιστικοί χρόνοι



Ταναγραίες Ταναγραίες –– καθημερινή ζωή καθημερινή ζωή –– κεραμικήκεραμική--
αναστάτωση & θησαυροίαναστάτωση & θησαυροί



31 π.Χ.31 π.Χ.--33οςος αι. αι. μ.Χμ.Χ. Ρωμαϊκοί Χρόνοι. Ρωμαϊκοί Χρόνοι



Ιερό Ιερό ΑυλιδείαςΑυλιδείας Αρτέμιδος Αρτέμιδος –– Ανδριάντας ΑδριανούΑνδριάντας Αδριανού



44οςος--77οςος αι. αι. μ.Χμ.Χ. Πρώιμοι Βυζαντινοί Χρόνοι. Πρώιμοι Βυζαντινοί Χρόνοι



Λατρεία Λατρεία --ψηφιδωτό δάπεδο ψηφιδωτό δάπεδο –– καθημερινή ζωή καθημερινή ζωή ––
εργαστήρια εργαστήρια –– ταφικά έθιματαφικά έθιμα

βίντεο & βίντεο & διαδραστικήδιαδραστική εφαρμογή για τα ψηφιδωτάεφαρμογή για τα ψηφιδωτά



99οςος--1212οςος αι. αι. μ.Χμ.Χ. Βυζαντινοί Χρόνοι. Βυζαντινοί Χρόνοι



Βίντεο για τη βυζαντινή πόληΒίντεο για τη βυζαντινή πόλη



Καθημερινή ζωήΚαθημερινή ζωή



Τοιχογραφίες & Γλυπτά από ναούς της ΘήβαςΤοιχογραφίες & Γλυπτά από ναούς της Θήβας
Βίντεο για τα βυζαντινά μοναστήρια της ΒοιωτίαςΒίντεο για τα βυζαντινά μοναστήρια της Βοιωτίας



1212οςος –– 1414οςος αι. αι. μ.Χμ.Χ.  Οι Δυτικοί .  Οι Δυτικοί ΚύριαρχοιΚύριαρχοι



1515οςος--1616οςος αι. αι. μ.Χμ.Χ. Οθωμανική κυριαρχία. Οθωμανική κυριαρχία



Πνευματική ακτινοβολία της Βοιωτίας Πνευματική ακτινοβολία της Βοιωτίας ––
βίντεο για την σημασία της βίντεο για την σημασία της ΚωπαϊδαςΚωπαϊδας

διαδραστικήδιαδραστική εφαρμογή για την πνευματική ακτινοβολίαεφαρμογή για την πνευματική ακτινοβολία



Ο θηβαϊκός κύκλος στο αρχαίο δράμαΟ θηβαϊκός κύκλος στο αρχαίο δράμα
βίντεο για τις τραγωδίες του θηβαϊκού κύκλουβίντεο για τις τραγωδίες του θηβαϊκού κύκλου



Απτική συλλογή με βοιωτικές αρχαιότητεςΑπτική συλλογή με βοιωτικές αρχαιότητες
αγγεία καλλωπισμού αγγεία καλλωπισμού –– αγγεία σερβιρίσματοςαγγεία σερβιρίσματος

ειδώλια ειδώλια –– λυχνάρι λυχνάρι -- καπνοσύριγγακαπνοσύριγγα



Αρχαιολογικός χώρος κάτω από το ΜουσείοΑρχαιολογικός χώρος κάτω από το Μουσείο
2500 2500 π.Χ.π.Χ. Τύμβος που καλύπτει Οικία & περίβολο Τύμβος που καλύπτει Οικία & περίβολο ––

Ομαδική ταφή Ομαδική ταφή ––
20002000--1700 1700 π.Χ.π.Χ. ΜεσοελλαδικέςΜεσοελλαδικές ταφές ταφές 

14001400--1200 1200 π.Χ.π.Χ. Μυκηναϊκό τείχος ακρόποληςΜυκηναϊκό τείχος ακρόπολης



Γλυπτοθήκη στον Γλυπτοθήκη στον αύλειοαύλειο χώροχώρο



Μεσαιωνικός Πύργος Σαντ Ομέρ, 13Μεσαιωνικός Πύργος Σαντ Ομέρ, 13οςος αι.αι.



Το μουσείο και το σύγχρονο ελληνικό σχολείοΤο μουσείο και το σύγχρονο ελληνικό σχολείο

Το μουσείο για τη σύγχρονη κοινωνία αποτελεί 
ένα σημαντικό στοιχείο της εκπαίδευσης. 

Τα ελληνικά μουσεία δέχονται χιλιάδες μαθητές 
κάθε χρόνο.

 Είναι πραγματικά επιμορφωτικές αυτές οι επισκέψεις;
????????????????????????

Μέσα σε ένα μουσείο ή σε ένα αρχαιολογικό χώρο Μέσα σε ένα μουσείο ή σε ένα αρχαιολογικό χώρο 
μπορούμε να δούμε : 

Μαθητές να κυκλοφορούν άσκοπα … να κάνουν 
φασαρία… να βιάζονται να βγουν έξω..

…Ή…. 
Μαθητές που συμμετέχουν σε μια εκπαιδευτική δράση



Ιδέες και προτάσεις για να γίνει η επίσκεψη Ιδέες και προτάσεις για να γίνει η επίσκεψη 
στο Μουσείο μία πραγματικά επιμορφωτική στο Μουσείο μία πραγματικά επιμορφωτική 

και ψυχαγωγική εμπειρίακαι ψυχαγωγική εμπειρία
Τα μουσεία συχνά προσφέρουν ως λύση 

εκπαιδευτικά προγράμματα, ειδικά προσαρμοσμένες 
στην παιδική ηλικία και τις σχολικές ανάγκες. 

Σε αυτά οι εκπαιδευτικοί συνοδεύουν απλά τους 
μαθητές, χωρίς να συμμετέχουν ενεργά στην μαθητές, χωρίς να συμμετέχουν ενεργά στην 

επίσκεψη. 
…ΟΜΩΣ…

Μόνο ο εκπαιδευτικός γνωρίζει τις ανάγκες, τις 
ικανότητες, αλλά και τις ελλείψεις των μαθητών του. 

Επομένως, η εμπλοκή του στη μουσειακή 
εκπαιδευτική πρακτική κρίνεται αναγκαία. 



Πώς διοργανώνουμε μια εκπαιδευτική περιήγηση Πώς διοργανώνουμε μια εκπαιδευτική περιήγηση 
σε ένα μουσείοσε ένα μουσείο

Α) Προετοιμασία του εκπαιδευτικού για την 
επίσκεψη 

1) Καθορισμός στόχων 
2) Γνωριμία με το μουσείο  (χώροι, ωράρια, εκθέματα)
3) Σχεδιασμός διαδρομής μέσα στο μουσείο 3) Σχεδιασμός διαδρομής μέσα στο μουσείο 
4) Επιλογή εκθεμάτων (συνιστάται)
5) Σχεδιασμός δραστηριοτήτων, φύλλα εργασίας κλπ. 
6) Ενημέρωση του μουσείου για την επίσκεψη, κλείσιμο 
ημερομηνίας.



Πώς διοργανώνουμε μια εκπαιδευτική περιήγηση Πώς διοργανώνουμε μια εκπαιδευτική περιήγηση 
σε ένα μουσείοσε ένα μουσείο

Β) Προετοιμασία των μαθητών για την 
επίσκεψη 

1) Ενημέρωση για τους κανόνες συμπεριφοράς στο 
μουσείο 
2) Ενημέρωση για πρακτικά θέματα (ρουχισμός, 2) Ενημέρωση για πρακτικά θέματα (ρουχισμός, 
κολατσιό, κλπ).  
3) Εξάσκηση στην ομαδική δουλειά.
4) Ενημέρωση για το χώρο και το θέμα της επίσκεψης.
5) Προετοιμασία με δραστηριότητες και ομαδικές 
εργασίες.



Φυλλάδια, έντυπα & δανειστικές Φυλλάδια, έντυπα & δανειστικές μουσειοσκευέςμουσειοσκευές



Πώς διοργανώνουμε μια εκπαιδευτική περιήγηση Πώς διοργανώνουμε μια εκπαιδευτική περιήγηση 
σε ένα μουσείοσε ένα μουσείο

Γ) Η επίσκεψη  στο μουσείο

1) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Περιήγηση σε μικρές ομάδες των 20 
ατόμων.
2) Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως συντονιστής. 
Φροντίζει τις πρακτικές λεπτομέρειες. Δίνει αφορμές για Φροντίζει τις πρακτικές λεπτομέρειες. Δίνει αφορμές για 
διάλογο. Δημιουργεί ευχάριστο κλίμα. 
3) Υπενθυμίζει το θέμα και το σκοπό της επίσκεψης.
4) Παρουσιάζει, ρωτά, συζητά και καθοδηγεί … 
5) Αποφεύγει τις αξιολογικές παρατηρήσεις και τις 
προκαταλήψεις. 
6) Αποφεύγει την αποδοκιμασία μαθητών για γνωσιακές 
αδυναμίες. 



Πώς διοργανώνουμε μια εκπαιδευτική περιήγηση Πώς διοργανώνουμε μια εκπαιδευτική περιήγηση 
σε ένα μουσείοσε ένα μουσείο

Γ) Η επίσκεψη - μοντέλα περιήγησης
1ο) Περιήγηση με φύλλα εργασίας 
Οι μαθητές  μόνοι ή σε ομάδες μαθαίνουν πώς να 
κινούνται μέσα στο μουσείο, πώς εντοπίζουν τα 
εκθέματα, πώς αντλούν πληροφορίες.

2ο) Περιήγηση σε επιλεγμένα εκθέματα 
Καθοδηγούμε τα παιδιά με τις κατάλληλες ερωτήσεις 
να παρατηρήσουν, να εκφέρουν γνώμη και να 
καταλάβουν τι βλέπουν. Ενεργοποίηση των μαθητών.

3ο) Ξενάγηση με ξεναγό ή τον εκπαιδευτικό ως ξεναγό  
Οι μαθητές σύντομα χάνουν το ενδιαφέρον τους.



Πώς διοργανώνουμε μια εκπαιδευτική περιήγηση Πώς διοργανώνουμε μια εκπαιδευτική περιήγηση 
σε ένα μουσείοσε ένα μουσείο

Γ) Μετά την επίσκεψη 
Η μουσειακή εμπειρία δε σταματά στην έξοδο του 

μουσείου, αλλά συνεχίζεται στο σχολείο.

1) Ιδέες & δραστηριότητες
Εργασίες που συνδέουν τα μαθήματα με την Εργασίες που συνδέουν τα μαθήματα με την 
επίσκεψη, δράσεις καλλιτεχνικές, θεατρικές, 
δημιουργική γραφή, φιλαναγνωσία κλπ.

2) Επεξεργασία & Αξιολόγηση της επίσκεψης
Συζήτηση, καταγραφή εντυπώσεων, απολογισμός, 
μελλοντικός σχεδιασμός



Καλή επιτυχία! 


