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ΘΕΜΑ: Επιμορφωτική ημερίδα Πολιτιστικών Θεμάτων 

«Το Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών και η εκπαιδευτική του αξιοποίηση» 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, δια της 

Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων, σε συνεργασία με το Μουσείο Παιχνιδιών Μπενάκη 

(https://goo.gl/TPpyHV ),   διοργανώνουν επιμορφωτική ημερίδα με θέμα:  

«Το Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών και η εκπαιδευτική του αξιοποίηση» 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019, κατά τις ώρες 16:00 – 

18:00,  στο Μουσείο Παιχνιδιών Μπενάκη (Λεωφόρος Ποσειδώνος 14 & Τρίτωνος1,Παλαιό 

Φάληρο, χάρτης: https://goo.gl/maps/UUdSVwk2GEK2 ).  

           Σκοπός της ημερίδας  είναι η γνωριμία των εκπαιδευτικών με το νεότερο παράρτημα 

του Μουσείου Μπενάκη, που άνοιξε τις πύλες του για το κοινό και τις σχολικές ομάδες την 

προηγούμενη σχολική χρονιά. Το Μουσείο στεγάζεται στο κτήριο της οικίας Κουλούρα, μια 

αρχοντική έπαυλη - χαρακτηριστικό μνημείο της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του Παλαιού 

Φαλήρου, και φιλοξενεί περίπου 20.000 παιχνίδια και αντικείμενα της παιδικής ηλικίας, 

προερχόμενα από τον ελλαδικό χώρο, καθώς και από την Ευρώπη, την Αμερική, αλλά και την 

Αφρική και χώρες της Ανατολής, τα οποία χρονολογούνται από την αρχαιότητα μέχρι 

περίπου το 1970. Πυρήνα της πλούσιας συλλογής αποτελεί η δωρεά της Μαρίας Αργυριάδη. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα περιηγηθούμε στο Μουσείο και θα γνωρίσουμε τις 

ενότητες παρουσίασης των εκθεμάτων, από την αρχαιότητα και το Βυζάντιο μέχρι τη 

δεκαετία του 1960. Παράλληλα, θα προσεγγίσουμε ποικίλες πτυχές του θέματος «Παιδί και 

Παιχνίδι», που αφορούν το παιχνίδι στην Ελλάδα και την Ευρώπη διαχρονικά και την 

καθημερινή ζωή του παιδιού στην παραδοσιακή και αστική ελληνική κοινωνία. Επιπλέον, θα 

ενημερωθούμε για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις δράσεις που πραγματοποιεί το 

Τμήμα Εκπαίδευσης για σχολικές ομάδες, αλλά και για μεμονωμένα παιδιά και άλλες ομάδες 
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κοινού στο Μουσείο Παιχνιδιών. Τέλος, θα γνωρίσουμε την πρώτη περιοδική έκθεση του 

Μουσείου, «Παραδοσιακές Κούκλες και Παιχνίδια από την Ιαπωνία», που διοργανώνει σε 

συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιαπωνίας. 

 

          Εισηγήτρια θα είναι η κ. Αναστασία Φωτοπούλου-Πρίγκηπα, αρχαιολόγος-

μουσειοπαιδαγωγός (Εκπαιδευτικά Προγράμματα Μουσείου Μπενάκη).  

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι προαιρετική και χωρίς καμία οικονομική 
επιβάρυνση. Επειδή ο αριθμός συμμετοχής των εκπαιδευτικών είναι περιορισμένος (25) θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να αποστείλουν e-mail στο politistikab@gmail.com μέχρι τις 14  Μαΐου 2019 
αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό τους, ειδικότητα, το τηλέφωνό τους και το σχολείο στο 
οποίο υπηρετούν. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
επικοινωνούν με την Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Ελένη Κατσούφη στο τηλ. 
6936398486.  
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