
  ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 

Εκπαιδευτικά προγράμματα 2022/23 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη  από 3/11/22 έως  27/4/23 

 

 Νηπιαγωγείο 

«Με τον λέοντα στο μουσείο». Εκπαιδευτική περιήγηση με δραστηριότητες.  

Ωράριο: 9.30 – 10. 30 και 10.30 – 11.30 

 

 Α΄ και Β΄ Δημοτικού 

«Η ιστορία μιας πλαγγόνας». Η ζωή των παιδιών και το παιχνίδι στην αρχαιότητα.  

Ωράριο: 9.30 – 10. 30 και 10.30 – 11.30 

 

 Γ΄ Δημοτικού 

«Ψίθυροι θεών». Τέσσερις χάλκινοι θεοί αφηγούνται τις ιστορίες τους.  

Ωράριο: 9.30 – 10. 30 και 10.30 – 11.30 

 

«Το τάμα του Γλαύκου». Λατρευτικά έθιμα, τελετές και τάματα στη μινωική εποχή.  

Ωράριο: 9.30 – 10. 30 και 10.30 – 11.30 

 

 Δ΄ Δημοτικού 

«Μια περικεφαλαία, ένας καθρέφτης και μια κούκλα». Η καθημερινή ζωή στον αρχαίο Πειραιά.  

Ωράριο: 9.30 – 10. 30 και 10.30 – 11.30 

 

«Με υφάδι και στημόνι». Η πανάρχαια τέχνη της υφαντικής και η μόδα στην αρχαία Ελλάδα.  

Ωράριο: 9.30 – 10. 30 και 10.30 – 11.30 

 

«Μουσικά ταξίδια στην αρχαία Ελλάδα»  Η μουσική στον δημόσιο και ιδιωτικό βίο των αρχαίων Ελλήνων. (Νέο 

πρόγραμμα) 

Ωράριο: 9.30 – 10. 30 και 10.30 – 11.30 

 

 Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού 

«Με φωτιά και με χαλκό φτιάχνω άγαλμα θεϊκό». Η τεχνική χύτευσης των χάλκινων αγαλμάτων.  

Ωράριο: 9.30 – 10. 30 και 10.30 – 11.30 

 

«Πρόσκληση σε συμπόσιο». Οι διατροφικές συνήθειες και η κοινωνική ζωή των αρχαίων Ελλήνων.  

Ωράριο: 9.30 – 10. 30 και 10.30 – 11.30 

 

«Πρόσωπα και προσωπεία, από το μουσείο στο θέατρο» Η λειτουργία του θεάτρου στο πλαίσιο της δημοκρατικής 

πόλης. (Νέο πρόγραμμα) 

Ωράριο: 9.30 – 11 



 

 

   

 Γυμνάσιο – Λύκειο (όλες οι τάξεις) 

«Δεσπότες και δούλοι». Ο θεσμός της δουλείας στην αρχαιότητα.  

Ωράριο: 9.30 – 10. 30 και 10.30 – 11.30 

 

«Ο Πειραιάς των ξένων και των μετοίκων: μια ματιά στην πολυπολιτισμική κοινωνία του αρχαίου Πειραιά».  

Ο ρόλος των μετοίκων στην αθηναϊκή κοινωνία.  

Ωράριο: 9.30 – 10. 30 και 10.30 – 11.30 

 

«…και έρμη μεσ’ το σπίτι είναι φρικτό κακό να κάθεται η γυναίκα» Όψεις της ζωής των γυναικών στην αρχαιότητα, 

μέσα από τα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά. (Νέο πρόγραμμα)  

Ωράριο: 9.30 – 10. 30 και 10.30 – 11.30 

 

«Πρόσωπα και προσωπεία, από το μουσείο στο θέατρο» Η λειτουργία του θεάτρου στο πλαίσιο της δημοκρατικής 

πόλης   (Νέο πρόγραμμα) 

 Ωράριο: 9.30 – 11 

 

«Ιππείς, ζευγίτες και θήτες. Το τελευταίο ταξίδι στο Φάληρο». Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της περιοδικής 

έκθεσης  «Φαληρόθεν. Ανάμεσα σε δύο κόσμους» όπου παρουσιάζονται ευρήματα από τις πρόσφατες ανασκαφές 

του Φαλήρου.  (Νέο πρόγραμμα) 

Ωράριο: 9.30 – 10. 30 και 10.30 – 11.30 

 

 



 

 

 ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ»  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Κάθε Τετάρτη   από 2/11/22 έως  26/4/23 

 

 Νηπιαγωγείο, Α΄ και Β΄ Δημοτικού 

«Το παιχνίδι της ανασκαφής ή η ανασκαφή σαν παιχνίδι». Μια πρώτη επαφή με τον κόσμο του μουσείου, το 

επάγγελμα του αρχαιολόγου και του συντηρητή.    

Ωράριο: 10 – 11.30 

Το εργαστήριο του εκπαιδευτικού προγράμματος (ανασκαφή) ακυρώνεται  σε περίπτωση κακών καιρικών 

συνθηκών και εναλλακτικά υλοποιείται εργαστήριο συντήρησης ευρημάτων. 

 

 Δ΄ Δημοτικού 

«Από το βάθος του πηγαδιού στον πάγκο του συντηρητή, η ιστορία ενός ευρήματος». Οι ανασκαφές για το 

 έργο της κατασκευής του Μετρό στον Πειραιά, τα ευρήματα και η επίπονη εργασία συντήρησής τους.  

Ωράριο: 10 – 11.30 και 11.30 - 1 

 

 

 Γυμνάσιο – Λύκειο (όλες οι τάξεις) 

 «Ύδωρ αείρροον». Η διαχείριση των υδάτινων πόρων στην αρχαιότητα και το σύστημα ύδρευσης του Πειραιά.  

Ωράριο: 10 – 11 και 11 – 12 

 

 

 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΗΕΤΙΩΝΕΙΑΣ ΠΥΛΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Κάθε Τρίτη   από 1 /11/22 έως  6/12/22 και 1/3/23 έως 25/4/23 

 

 

Δ΄ Δημοτικού 

«Οι φρουροί της Ηετιώνειας». Το φρούριο της Ηετιώνειας στο Λιμάνι του Πειραιά, η οχυρωματική τέχνη και ο 

πόλεμος στην αρχαία Ελλάδα.  

Ωράριο: 10.30 – 11.30  και 11.30 – 12.30 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ακυρώνεται  σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών 

 

Γυμνάσιο - Λύκειο (όλες οι τάξεις) 

«Από την Ηετιώνεια στο Καστράκι και από τον πελοποννησιακό πόλεμο στη μικρασιατική καταστροφή» Ιστορίες 

πολέμων και προσφυγιάς στον αρχαιολογικό χώρο της Ηετιώνειας Πύλης (Νέο πρόγραμμα, αφιέρωμα στα 100 

χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή) 

Ωράριο: 10.30 – 11.30  και 11.30 – 12.30 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ακυρώνεται  σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών 

 

 



 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ  ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ έχετε υπόψη τα ακόλουθα: 

 

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων είναι δωρεάν.  

Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα γίνεται δεκτό ένα σχολικό τμήμα ή τάξη με ανώτατο όριο τους 25 μαθητές. 

 

Οι δηλώσεις συμμετοχής αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Αφού επιλέξετε το πρόγραμμα και ενημερωθείτε 

για την περίοδο λειτουργίας και τα ωράρια, παρακαλούμε  να συμπληρώσετε το συνημμένο δελτίο συμμετοχής και 

να το αποστείλετε στο Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στη διεύθυνση ekpaideutikakstepka@gmail.com   

   

Σε περίπτωση ακύρωσης: παρακαλούμε ενημερώστε  εγκαίρως το Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με 

ηλεκτρονικό μήνυμα. Σε περίπτωση ακύρωσης την ίδια ημέρα, παρακαλούμε ενημερώστε το Μουσείο   

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

 μπορείτε να απευθύνετε τα ερωτήματά σας στο Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων μέσω 

ηλεκτρονικού μηνύματος.   

 

Τηλέφωνα: 

Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:  210-4590707, υπεύθυνη Εύη Πίνη     

Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά: 2104521598 

Ξυλαποθήκη: 2104127154 
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