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« Αγγίζω αντικείµενα της καθηµερινής ζωής, 

προσεγγίζω την καθηµερινότητα στην αρχαία Αθήνα…» 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
Η Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών 

πραγµατοποιεί εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε τον τίτλο « Αγγίζω αντικείµενα της 
καθηµερινής ζωής, προσεγγίζω την καθηµερινότητα στην αρχαία Αθήνα…» το οποίο 
εντάσσεται στα πλαίσια της δράσης «Τα αρχαία ..πάνε σχολείο..».  

 
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα βασίζεται στην ιδέα της γνωριµίας των µαθητών µε 

την κλασική αρχαιότητα µέσα από αντικείµενα της καθηµερινής ζωής προερχόµενα 
από ιδιωτική συλλογή. Αντικείµενα κατά κανόνα µικρού µεγέθους, πήλινα ή 
µετάλλινα, συνδέονται µε τις καθηµερινές ανάγκες και πρακτικές ανδρών και 
γυναικών κατά την αρχαιότητα.  

Η ιδιαιτερότητα του προγράµµατος έγκειται στο ότι η προσέγγιση της 
περιόδου γίνεται µέσα από τα ίδια τα υλικά κατάλοιπα. Τα παιδιά θα έχουν την 
ευκαιρία να δουν από κοντά και να αγγίξουν αντικείµενα, που χρησιµοποιούσαν οι 
άνθρωποι της κλασικής αρχαιότητας στην καθηµερινότητά τους. Με αυτόν τον τρόπο 
τα αντικείµενα «βγαίνουν» από το απρόσιτο και απρόσωπο µουσειακό περιβάλλον 
και έρχονται να συναντήσουν τα παιδιά στο σχολείο, στο καθηµερινό τους 
περιβάλλον. Το ιστορικό παρελθόν µ’ αυτόν τον τρόπο γίνεται προσιτό και πιο οικείο. 
Τα παιδιά θα ανακαλύψουν, µε την παράλληλη παρουσίαση διαφανειών, τον τρόπο 
ζωής, τον καλλωπισµό, την ένδυση, την διατροφή, τα παιδικά παιχνίδια, τον φωτισµό, 
τα εργαλεία, την οικιακή λατρεία, τις διαφορετικές δραστηριότητες γυναικών και 
ανδρών (οικιακές εργασίες, γεωργικές εργασίες, άθληση, πόλεµος).  

Μ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η σύνδεση αλλά και η σύγκριση µε το 
σήµερα, µε τις αντίστοιχες εκδηλώσεις του ανθρώπινου βίου στην καθηµερινότητά του. 
Οι µικροί µας φίλοι θα διαπιστώσουν ότι στην πραγµατικότητα πολλές από τις 
καθηµερινές δραστηριότητες του ανθρώπου έχουν ελάχιστα αλλάξει µε την πάροδο 
χιλιάδων ετών κι οι αρχαίοι µας πρόγονοι από τα σχολικά βιβλία ιστορίας γίνονται 
πρόσωπα χειροπιαστά.  



 
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα που απευθύνεται σε µαθητές της Δ΄ Τάξης του 7ου 
Δηµοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου, θα λάβει χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
σχολείου (Μουσαίου 12-14, Π. Φάληρο) την Τετάρτη 21 Μαϊου, στις 10.00 π.µ. 
 
 
Σχεδιασµός & οργάνωση του εκπ/κού προγράµµατος: Άννα Λέκκα. 
Παρουσίαση: Χρ. Κούτσικου, Α. Λέκκα,  
 
Όλα τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της ΕΑΙΑΣ τελούν υπό την αιγίδα της Alpha Bank και του 
Ιδρύµατος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. 
 


