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Πενήντα καλλιτεχνικές δηµιουργίες

της εικαστικού Βιβής Ζώη

παρουσιάζονται στο Αρχαιολογικό

Μουσείο Πατρών, µε την ανθρώπινη

µορφή να αποτελεί σταθερά το

επίκεντρο της σπουδής αλλά και της

έµπνευσης της Πατρινής

καλλιτέχνιδος που έχει στο

ενεργητικό της επίσης εκθέσεις στο

εξωτερικό. Στα έργα της, που

διαπνέονται από µια διάθεση µάλλον

αφαιρετική, προσδίδει ιδιαίτερη

δυναµική η χρωµατική ένταση.



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τα παιδία παίζει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Στο πρώτο στάδιο του εκπαιδευτικού προγράµµατος, που

συνεχίζεται µετά την επιτυχία του κατά τη ∆ιεθνή Ηµέρα

Μουσείων, παρουσιάζονται τα εκθέµατα της αίθουσας

Ιδιωτικού Βίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών και

ιδιαίτερα η προθήκη µε τις καθηµερινές ασχολίες, όπου

εκτίθενται παιχνίδια της αρχαιότητας. Στη συνέχεια τα παιδιά

έχουν τη δυνατότητα να ενηµερωθούν, µέσω παρουσίασης

powerpoint, για τα ατοµικά και οµαδικά παιχνίδια εκείνης της

εποχής. Η παρουσίαση περιλαµβάνει απεικονίσεις

παιχνιδιών, ερµηνεία αυτών και κάποιες απλές ερωτήσεις

που θα πρέπει τα παιδιά να απαντήσουν. Στο τελευταίο

στάδιο τα παιδιά φτιάχνουν παζλ, στα οποία απεικονίζονται

τα αρχαία παιχνίδια του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών.

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε παιδιά

ηλικίας 9-12 ετών και θα διεξαχθεί στο

Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης

Παιδιών (Κ∆ΑΠ) Αρκτικού ∆ιαµερίσµατος

του Κοινωνικού Οργανισµού του ∆ήµου

Πατρέων (Κ.Ο.∆.Η.Π.) στις 2-7-2015, ώρα

11.00-12.30. Υπεύθυνη: Λίλα

Κουτσουµπελίτη. Σχεδιασµός - κατασκευή

παζλ: Θανάσης Θεµελής. Το πρόγραµµα

παρέχεται δωρεάν στα παιδιά και σε έναν

συνοδό αντίστοιχα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο κύκλος της ύλης

Με αφορµή τη φωτογραφική έκθεση «Επανάχρηση -

Ανακύκλωση κατά την Αρχαιότητα», που διοργάνωσε η

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, σχεδιάστηκε ένα

εργαστήρι δηµιουργικής απασχόλησης για παιδιά 7-11 

ετών µε τίτλο «Ο κύκλος της ύλης» διάρκειας τεσσάρων

ηµερών, από 7 έως 10 Ιουλίου 2015. 

Χρησιµοποιώντας υλικά ανακυκλώσιµα και οικεία

(πλαστικά µπουκάλια, καπάκια, τενεκεδάκια

αναψυκτικού, εφηµερίδες κλπ) τα παιδιά καλούνται να

δηµιουργήσουν τα δικά τους έργα τέχνης. Στο τέλος του

προγράµµατος θα δηµιουργηθούν συνθέσεις των

παιδιών εµπνευσµένες από τα εκθέµατα του Μουσείου.

Αφού θα έχει προηγηθεί το 1ο στάδιο της δράσης, στο

Κάστρο Πάτρας, όπου η οµάδα αναζητά και εξερευνά

δοµικά στοιχεία που εξηγούν την έννοια της

επανάχρησης/ανακύκλωσης, ξεκινά το επόµενο στάδιο, 

8 έως 10 Ιουλίου και ώρα 10:00-12:00, στο

Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών. Αντλώντας έµπνευση

από τα εκθέµατα, και ειδικότερα από τις προθήκες των

εργαστηρίων, των µυκηναϊκών αγγείων και του

πολεµικού εξοπλισµού, κάθε παιδί µπορεί να εκφράσει

τη φαντασία, τη µοναδικότητα και τη δηµιουργικότητά

του στον ειδικά διαµορφωµένο χώρο του Μουσείου.

Τα παιδιά καλούνται να έχουν

µαζί τους τα δικά τους καθαρά

ανακυκλώσιµα υλικά, τα οποία θα

τα χρησιµοποιήσουν για τις

δηµιουργίες τους.

Σχεδιασµός και υλοποίηση

δράσης: Γεωργία

Μανωλοπούλου, Θανάσης

Θεµελής, Πελαγία Κατσιµάρδου

Το πρόγραµµα παρέχεται

δωρεάν. Απαραίτητες οι

δηλώσεις συµµετοχής.

Αριθµός συµµετεχόντων:15 

παιδιά

Τηλ. 2613 616100



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ

∆ιακοπές στο Μουσείο

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας διοργανώνει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών το 1ο
Summer Camp µε τίτλο «∆ιακοπές στο Μουσείο!» προσφέροντας στους µικρούς της φίλους

ένα πενθήµερο εκπαιδευτικών δράσεων που συνδυάζουν τη µάθηση µε το παιχνίδι και την

εικαστική δηµιουργία. Το σύνολο των δράσεων αποτελεί µια εναλλακτική πρόταση

προσέγγισης των αντικειµένων του Μουσείου, η οποία αξιοποιεί την προϋπάρχουσα εµπειρία

των παιδιών, ενισχύει τις δυνατότητές τους, ενεργοποιεί τις αισθήσεις τους και τους

προσφέρει γνώση και ψυχαγωγία µέσα από το παιχνίδι και τη δηµιουργική αλληλεπίδραση. 

Από 20 έως 24 Ιουλίου 2015 τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν πτυχές του

αρχαίου ελληνικού πολιτισµού µε όχηµα τις τέχνες και τα υλικά, να ταξιδέψουν στην εποχή

των µύθων και των θεών και να δηµιουργήσουν µε έµπνευση από τα αντικείµενα του

Μουσείου. 

Αναλυτικά το πρόγραµµα έχει ως εξής: 

Ηµέρα 1η : 

Η τέχνη του πηλού

Τα παιδιά, µε αφορµή ένα παραµύθι, 

έρχονται σε επαφή µε την τέχνη του πηλού

και γνωρίζουν τα στάδια κατασκευής των

πήλινων αγγείων. Στη συνέχεια

ανακαλύπτουν τα αγγεία της µυκηναϊκής

εποχής, σχεδιάζουν το αγγείο που τούς

έκανε εντύπωση και δηµιουργούν ένα

µικρό σκεύος από πηλό.

Ηµέρα 2η :

Η τέχνη της γλυπτικής

Και πάλι µε αφορµή ένα παραµύθι, τα

παιδιά προσεγγίζουν την τέχνη της

γλυπτικής, µαθαίνουν για τη διαδροµή του

µαρµάρου από το λατοµείο στο

εργαστήριο του γλύπτη, καθώς και για τα

στάδια δηµιουργίας ενός αγάλµατος. 

Παράλληλα ανακαλύπτουν τα αγάλµατα

των θεών που βρίσκονται στο Μουσείο.

Ηµέρα 3η :

Η τέχνη του ψηφιδωτού

Με αφορµή µια ψηφιδωτή ιστορία, τα

παιδιά εξοικειώνονται µε την τέχνη του

ψηφιδωτού, τα υλικά της κατασκευής του

και τη χρήση του. Ζωντανεύουν την

ιστορία που άκουσαν, δηµιουργώντας το

δικό τους ψηφιδωτό.

Ηµέρα 4η :

Η τέχνη της µεταλλουργίας

Ορµώµενα ακόµη µια φορά από ένα παραµύθι, τα παιδιά έρχονται

σε επαφή µε την τέχνη της µεταλλουργίας, γνωρίζουν τη διαδροµή

του µετάλλου από το ορυχείο στο εργαστήριο του τεχνίτη και την

κατασκευή πολύτιµων κοσµηµάτων και όπλων. Ανακαλύπτουν

όπλα και κοσµήµατα που βρίσκονται στο Μουσείο.

Ηµέρα 5η :

Ψάξε ψάξε και θα τα βρεις! 

Συµµετέχοντας σ’ ένα παιχνίδι ανακάλυψης µε γρίφους και

ερωτήσεις τα παιδιά αναζητούν τα αντικείµενα του Μουσείου που

γνώρισαν κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας και δηµιουργούν ένα

ενθύµιο από τις διαφορετικές «διακοπές» στο Μουσείο.

Η δράση απευθύνεται σε παιδιά 6-10 χρονών και παρέχεται δωρεάν.

Αριθµός ατόµων: 20 παιδιά, τα οποία θα πρέπει να παρακολουθήσουν

όλες τις προτεινόµενες δράσεις της εβδοµάδας, συνολικής διάρκειας 15 

ωρών.

∆ιάρκεια ηµερήσιας δράσης: 3 ώρες µε ένα µικρό διάλειµµα για ξεκούραση

και φαγητό.

Ώρες διεξαγωγής: 10:00-13:00.

Υπεύθυνη δράσης: Αλεξία Μπαρδάκη.

Απαραίτητες οι δηλώσεις συµµετοχής από 14 έως 17 Ιουλίου

Τηλ. 2613 616100 

∆ιευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας: ∆ρ Αναστασία Κουµούση

Τµηµατάρχης Μουσείων: ∆ρ Γεωργία Αλεξοπούλου

Επιµελητές Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών: Ιωάννης Μόσχος, ∆ρ Έλενα Παρτίδα, 

Λίλα Κουτσουµπελίτη

Εκπαιδευτικά προγράµµατα: Αλεξία Μπαρδάκη, Γεωργία Μανωλοπούλου

URL: http://www.efaacha.gr

E-mail: efaacha@culture.gr Τηλ. 2613-616100, -616158. Fax: 2610-423386


