Δ παρουσιάζονται αρχαιολογικές–εκπαιδευτικές εκθέσεις θεματικού χαρακτήρα
Δ σχεδιάζονται αρχαιολογικά εκπαιδευτικά προγράμματα που παρουσιάζονται σε
αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία του ιστορικού κέντρου της Αθήνας καθώς και
ποικίλες εκδηλώσεις για την ενημέρωση του κοινού
Δ λειτουργούν σεμινάρια μουσειακής εκπαίδευσης που απευθύνονται σε αρχαιολόγους που υπηρετούν στο ΥΠ.ΠΟ., σε εκπαιδευτικούς και σε φοιτητές πανεπιστημιακών σχολών
Δ παράγεται έντυπο και οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό που απευθύνεται
τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα όσο και στο ευρύ κοινό
Δ τηρείται αρχείο των ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των
Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ. και μικρή επιστημονική βιβλιοθήκη που
περιλαμβάνει το αρχείο των εκδόσεων του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας, εκδόσεις εκπαιδευτικών τμημάτων ελληνικών και ξένων
μουσείων καθώς και σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις
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Στον αριθμό 9
της οδού Πρυτανείου…

Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία
όπου πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα
για το έτος 2008-2009

Πρυτανείου

Πρυτανείου 9, 105 56 Πλάκα
Τηλ.: 210.32.51.787 | Fax: 210.33.10.474 | e-mail: tepe.dmeep@culture.gr

Υπουργείο Πολιτισμού
Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
∆ιεύθυνση Mουσείων, Eκθέσεων και Eκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων και Επικοινωνίας...
ανήκει στη ∆ιεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
του ΥΠ.ΠΟ. Πρόκειται για μια Υπηρεσία
που σχεδιάζει και υλοποιεί αρχαιολογικά
εκπαιδευτικά προγράμματα και εκθέσεις
καθώς και ποικίλες άλλες εκδηλώσεις ενημέρωσης που αποσκοπούν στην ενίσχυση
του έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
Παράλληλα υποστηρίζει επιστημονικά το

σχεδιασμό και την οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε αρχαιολογικούς
χώρους, μνημεία και μουσεία ανά την
επικράτεια.
Οι εκδηλώσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται στο ευρύ κοινό
αλλά και στη μαθητική κοινότητα των
τριών βαθμίδων εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με το Υπουργείο
Παιδείας καθώς και με εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παράλληλα εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνή
fora, επιτροπές και δίκτυα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που δραστηριοποιούνται για την
ενημέρωση του κοινού με σκοπό την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας λειτουργούν από το 1991 εκπαιδευτικά προγράμματα
με θέμα το δημόσιο και ιδιωτικό βίο των Αθηναίων τον 5ο αι. π.Χ.

Ο χώρος
Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
και Επικοινωνίας στεγάζεται από το 1985
στην Πλάκα, στην οδό Πρυτανείου 9, σε
ένα κτήριο των αρχών του προηγούμενου
αιώνα. Το μικρών διαστάσεων οίκημα με
την ποικιλία των όγκων, τα διαφορετικά
επίπεδα, τις χαριτωμένες αυλές, ιδανικό
για τη διαμόρφωση εκθεσιακών χώρων,
δημιουργεί στους επισκέπτες μια αίσθηση οικειότητας ώστε να διευκολυνθεί η
καλύτερη επαφή με το γνωστικό αντικείμενο της έκθεσης.
Η θέση του κτηρίου στους πρόποδες της
Ακρόπολης είχε ως αποτέλεσμα να ενταχθούν οι δραστηριότητες μιας δημόσιας
Υπηρεσίας στη ζωή της παραδοσιακής
γειτονιάς των Αναφιώτικων.
Ταυτόχρονα η γειτνίαση με όλα τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους του
ιστορικού κέντρου συνέβαλε καθοριστικά
στη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στους χώρους αυτούς.

