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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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Μαρούσι, 12-04-2018 

Εξ.Πρωτ.: 57773/Δ7 

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 

Βαθμός Ασφαλείας: - 

Να διατηρηθεί μέχρι: - 

Βαθμός Προτερ.: - 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ: 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝ: 

  
 
 
Θέμα: Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού 
 
Σας ενημερώνουμε ότι στον χώρο του Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού (στην οδό Ψαρομηλίγκου 22, περιοχή Κεραμεικού, Αθήνα), 
πραγματοποιούνται τα ακόλουθα εγκεκριμένα από το ΙΕΠ εκπαιδευτικά προγράμματα: 

 
1. «Ένα μικρό παραμύθι από την κουκουβάγια του Αρχείου» 

Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Νηπιαγωγείου, Α΄ και Β΄ Δημοτικού. Οι μαθητές/τριες εξερευνούν τις 
έννοιες του Μουσείου, του Αρχείου, των εγγράφων και της συντήρησης παρακολουθώντας την 
οπτικοποιημένη αφήγηση ειδικά σχεδιασμένου παραμυθιού και παίζοντας ομαδικά παιχνίδια 
παρατηρητικότητας και αναζήτησης. Το έντυπο «Ένα μικρό παραμύθι από την κουκουβάγια του 
Αρχείου» δίνεται στα παιδιά. Το έντυπο διατίθεται και ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://nam.culture.gr/images/deam/docs/ena_mikro_paramuthi_apo_thn_koukouvagia_toy_arxeioy.pdf    
  

2. «Το αλφαβητάρι του Αρχείου. Παίζοντας με λέξεις και σχέδια» 
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Στόχος του προγράμματος είναι να εισάγει τους 
μαθητές/τριες στην έννοια του Αρχείου και ειδικότερα του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας. Ξεκινώντας από οικείες έννοιες για το παιδί, όπως της συλλογής αντικειμένων για 
προσωπική ευχαρίστηση (χόμπι), γίνεται η αναγωγή σε προϊόντα συλλογικής ή εθνικής μνήμης, 
όπως τα αρχεία, τα οποία λειτουργούν όχι μόνο ως παρακαταθήκες γνώσης, αλλά και ως φορείς 
αισθητικής απόλαυσης και ψυχαγωγίας. Για την εφαρμογή της δράσης χρησιμοποιούνται 
ολιγόλεπτη περιήγηση στο χώρο του Αρχείου, εκπαιδευτικό έντυπο εργασίας και παιχνίδια. 
Σημαντικό στοιχείο του προγράμματος συνιστά το παραμύθι με τίτλο «Τα μαγικά χαλιά του 
Αρχειφίλη», το οποίο αναφέρεται στη γνωριμία ενός αγοριού με ένα μικρό ξωτικό, τον κρυφό 
φύλακα του Ιστορικού Αρχείου που μυεί το παιδί στα μυστικά της εργασίας του, το οποίο δίνεται 
στα παιδιά. Το έντυπο διατίθεται και ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://nam.culture.gr/images/deam/docs/Archeifilis.pdf  
 

3. «Σημάδια του Χρόνου σε χάρτινα τεκμήρια» 
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Ε’ και ΣΤ΄ Δημοτικού. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύσσεται 
σε δύο θεματικούς άξονες: τη σήμανση της χρονικής στιγμής στα έγγραφα (ημερομηνία) και το 
ζήτημα της φθοράς από το πέρασμα του χρόνου που, σε αρκετές περιπτώσεις, «σημαδεύει» το 
πολύτιμο αρχειακό υλικό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολή εικόνων, παιχνίδια, παζλ και 
περιήγηση στο εργαστήριο συντήρησης και στο αρχειοστάσιο του κτηρίου. Στους μαθητές δίνεται το 

http://nam.culture.gr/images/deam/docs/ena_mikro_paramuthi_apo_thn_koukouvagia_toy_arxeioy.pdf
http://nam.culture.gr/images/deam/docs/Archeifilis.pdf
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έντυπο με τον τίτλο «Χάρτινες Ιστορίες». Το έντυπο διατίθεται και ηλεκτρονικά στον ακόλουθο 
σύνδεσμο: http://nam.culture.gr/images/deam/docs/ekpaideutiko.pdf  
 

Στόχος των ανωτέρω εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι η γνωριμία με το πλουσιότατο 
Αρχείο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα και σημαντικότερα 
αρχεία της Ελλάδος, το οποίο περιλαμβάνει διοικητικά έγγραφα, φωτογραφίες, καταλόγους, σχέδια, 
προσωπικά σημειώματα και άλλα τεκμήρια, από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους έως σήμερα. 
 

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα διαρκούν περίπου μιάμιση ώρα και προσφέρονται 
δωρεάν σε σχολικές ομάδες που δεν ξεπερνούν τα 30 άτομα. Για τον καθορισμό ημερομηνίας 
απαραίτητη είναι η προηγούμενη συνεννόηση με τις κυρίες Αρχοντούλα Παπουλάκου 
(τηλ.2103234819) και Μαρία Φουντούλη (τηλ.2103238877). 
 

Η παρακολούθηση των τριών εκπαιδευτικών προγραμμάτων δύναται να πραγματοποιηθεί 
υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Να απαλειφθεί η παράθεση της αδόκιμης παιδαγωγικά αναφοράς που υπάρχει στο έντυπο 

υλικό (pdf) του Προγράμματος με τίτλο «Σημάδια του χρόνου σε χάρτινα τεκμήρια», το οποίο 

απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού: «Μια ωραία γυναίκα κάποτε θα τη 

βαρεθείς ενώ τη μακαρία αυτή τέχνη, τη βυζαντινή ζωγραφική, δεν θα τη βαρεθείς ποτέ». 

2. Η χρήση κάθε είδους φωτογραφιών, εικόνων, κείμενων, διαγραμμάτων, πινάκων 

οπτικοακουστικών αρχείων κ.λπ., που συνοδεύουν-πλαισιώνουν το προτεινόμενο πρόγραμμα/υλικό ́

να είναι σύμφωνη με το θεσμικό́ πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (Ν.4212/2013).  

3.  Το πρόγραμμα/υλικό́ να εφαρμοστεί́, χωρίς τροποποιήσεις, για το σχολικό́ έτος 2017-2018. 

4.  Η εκπαιδευτική επίσκεψη/μετακίνηση εκτός σχολείου που απαιτεί η υλοποίηση των 

Προγραμμάτων να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μόνο με απόφαση του 

Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου που έχει την ευθύνη της 

επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης των σχολικών μονάδων». 

 

   
  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
 
 
 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  
 

 
 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Εσωτερική Διανομή 

1. Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία - Τμήμα Γ’   

http://nam.culture.gr/images/deam/docs/ekpaideutiko.pdf
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

1 
Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης όλης της 
χώρας 

pde@sch.gr  

2 
Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της 
χώρας 

dipe@sch.gr  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

1 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Δ/νση 
Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων – 
Τμήμα Διαχείρισης Ιστορικού Αρχείου 
Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων (υπόψη κας 
Παπουλάκου) 

ddeam@culture.gr  
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