Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
Φίλοι εκπαιδευτικοί,
Σκοπός µίας αυτόνοµης σχολικής επίσκεψης, αλλά και των εκπαιδευτικών προγραµµάτων στο
Μουσείο, είναι να µετατραπεί ο εκπαιδευτικός περίπατος σε µια γόνιµη και ευχάριστη
περιπέτεια. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται η αρµονική συνεργασία Μουσείου – Σχολείου,
και στις τρεις φάσεις του εκπαιδευτικού προγράµµατος: πριν από την επίσκεψη, κατά τη
διάρκεια της επίσκεψης και ύστερα από αυτήν.
1) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
Οργανώστε εγκαίρως την εκπαιδευτική επίσκεψη της τάξης σας στο Μουσείο. Η
εκπαιδευτική ξενάγηση οργανώνεται αυτόνοµα από τον εκπαιδευτικό και δεν περιλαµβάνει
ξενάγηση από το προσωπικό της ΕΦΑ Βοιωτίας. Απαιτείται τηλεφωνική κράτηση (τηλ.
επικοινωνίας: 2262027913)
Μέγιστος αριθµός ατόµων που µπορεί να συµµετάσχει σε εκπαιδευτική ξενάγηση είναι τα 25
άτοµα.
2) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η συµµετοχή σχολικής οµάδας σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα που προσφέρεται σε
συγκεκριµένες ηµεροµηνίες και υλοποιείται από το προσωπικό του Μουσείου προϋποθέτει
την έγκαιρη τηλεφωνική κράτηση (τηλ. επικοινωνίας: 22620 27913, 22620 23559)
Μέγιστος αριθµός ατόµων που µπορεί να συµµετάσχει σε εκπαιδευτική ξενάγηση ή σε ένα
εκπαιδευτικό πρόγραµµα είναι τα 25 άτοµα.
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα διεξάγεται στην αίθουσα εκπαιδευτικών προγραµµάτων του
Μουσείου Θηβών.
Εξασφαλίστε την άφιξή σας 15 λεπτά πριν την έναρξη του προγράµµατος. Τα παιδιά θα
χρειαστούν 5-10 λεπτά να αφήσουν τις τσάντες τους, να πάρουν τα µαξιλαράκια τους και να
γράψουν οι συνεργάτες µας τα ονόµατά τους σε καρτελάκια, τα οποία θα φοράνε κατά τη
διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράµµατος.
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα διαρκεί µιάµισι έως δύο ώρες (90-120 λεπτά) και δε γίνεται
διακοπή για διάλλειµα.

Η παρουσία σας και η ενεργός συµµετοχή σας στο πρόγραµµα, ως µέλος της οµάδας, είναι
απαραίτητη, τόσο για την εποπτεία της οµάδας, όσο και για να αξιοποιήσετε την εµπειρία
των παιδιών µετά το εκπαιδευτικό πρόγραµµα στην τάξη.
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να συµπληρώσετε το φύλλο αξιολόγησης που θα σας δοθεί, γιατί
έτσι συµβάλλετε στη βελτίωση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
3)ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ή/ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:
Για τον ενδιαφερόµενο εκπαιδευτικό
•

•
•

Χρήσιµη κρίνεται η προηγούµενη επίσκεψη του ενδιαφερόµενου εκπαιδευτικού στο
Μουσείο, ώστε να γνωρίσει από κοντά τις συλλογές, τις δυνατότητες και τους
περιορισµούς του χώρου, διευκολύνοντας έτσι την επίσκεψη της τάξης του.
Εναλλακτικά, µπορείτε να συµβουλευτείτε την εικονική πλοήγηση στο Μουσείο από
την ιστοσελίδα του Μουσείου http://mthv.gr
Στην αυλή του Μουσείου υπάρχει ασφαλής χώρος για την αναµονή των παιδιών.
Λειτουργεί επίσης ψύκτης για νερό.

Ενηµερώστε το προσωπικό του Μουσείου…
•
•

σε περίπτωση που στην οµάδα υπάρχει παιδί µε αναπηρία ή µε µαθησιακές δυσκολίες
και γενικότερα παιδί που για οποιοδήποτε λόγο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.
αν εκπονείτε σχετικό πρόγραµµα µε τους µαθητές σας, µέρος ή δράση του οποίου θα
θέλατε να παρουσιάσετε στη διάρκεια της επίσκεψής σας στο Μουσείο.

Τα παιδιά
•
•
•

Φοράνε άνετα ρούχα και παπούτσια
Φέρουν ταµπελίτσες / αυτοκόλλητα µε τα µικρά τους ονόµατα γραµµένα µε µεγάλα
γράµµατα
Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια του προγράµµατος

ΣΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:
Ανάλογα µε τη σχολική βαθµίδα και το διαθέσιµο χρόνο, µπορείτε να αξιοποιήσετε πλήθος
τεχνικών (όπως τη µέθοδο του καταιγισµού ιδεών, έρευνα, συγκέντρωση φωτογραφικού
υλικού, το διαθέσιµο δανειστικό υλικό του Μουσείου* κ.ά.) προκειµένου να προετοιµάσετε
άρτια τους µαθητές σας για την επίσκεψη.

* Ενηµερωθείτε εγκαίρως για το επιπλέον υποστηρικτικό υλικό µε τη µορφή δανειστικής
µουσειοσκευής που διατίθεται από την ΕΦΑ Βοιωτίας. Περιλαµβάνει ενηµερωτικό υλικό και
προτάσεις δραστηριοτήτων, για να υλοποιηθούν στη σχολική αίθουσα.

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
•

•
•
•

Κατανόηση της έννοιας του Μουσείου και αναφορά στις διαφορετικές θεµατικές των
Μουσείων (αρχαιολογικά, λαογραφικά, φυσικής ιστορίας, τέχνης, ιστορικά, θεµατικά
µουσεία π.χ. νερού, αφιερωµένα σε συγκεκριµένο δηµιουργό κ.λπ.)
Διευκρίνιση της έννοιας της συλλογής
Ενηµέρωση για το Μουσείο που θα επισκεφθούν και για το θέµα του προγράµµατος
Συζητήστε µε τα παιδιά τι είναι ένα µουσείο, για πιο λόγο υπάρχει, αν έχουν
επισκεφτεί άλλα µουσεία.

και κυρίως:
•

•

Έµφαση στους κανόνες συµπεριφοράς που ακολουθούµε, όταν επισκεπτόµαστε
χώρους πολιτισµού (τι µπορούµε και τι δεν µπορούµε να κάνουµε σε ένα Μουσείο ή
Αρχαιολογικό Χώρο). Οι κανόνες αυτοί ισχύουν καθόλη τη διάρκεια παραµονής της
οµάδας στο Μουσείο (πρόγραµµα, διάλειµµα, πιθανή παραµονή και µετά το πέρας του
προγράµµατος)
Συζητήστε τι µπορείτε και τι δεν µπορείτε να κάνετε στο µουσείο κατά τη διάρκεια
της επίσκεψής σας.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
• Συζητήστε το θέµα του εκπαιδευτικού προγράµµατος/ξενάγησης µε τα παιδιά.
Εξηγήστε τις εµπλεκόµενες έννοιες και αναφερθείτε σε πιθανές διαφορές και
οµοιότητες µε τη σύγχρονη εποχή.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
•

Συζητήστε µε τα παιδιά για τις εντυπώσεις τους από την επίσκεψη ή τη συµµετοχή
στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Υλοποιήστε σχετικές δράσεις ή καλλιτεχνικές
δραστηριότητες, εµπνευσµένες από τη θεµατική της επίσκεψης.

Ευχαριστούµε θερµά για τη συνεργασία σας!

