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Εκπαιδευτικά προγράμματα του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου                                           
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας 

26 έως 30 Νοεμβρίου 2013 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το ταξίδι του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου στην 
Ηγουμενίτσα, προσφέροντας μία μοναδική εμπειρία σε περισσότερους από 450 μαθητές, 
που είδαν από κοντά τις συλλογές του και έλαβαν μέρος στα εκπαιδευτικά προγράμματα 
που πραγματοποιήθηκαν από το έμπειρο προσωπικό του Παιδικού Μουσείου κατά τη 
διάρκεια της παραμονής του στην πόλη μας. Μία πρωτοβουλία του Δήμου Ηγουμενίτσας, 
που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Θεσπρωτίας, τη ΛΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και το Κέντρο 
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας "ΑΡΙΑΔΝΗ". 
Οι βαλίτσες με τις συλλογές και το εκπαιδευτικό υλικό του Ελληνικού Παιδικού 
Μουσείου φιλοξενήθηκαν στις αίθουσες του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας 
από τις 26 έως 30 Νοεμβρίου 2013, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για έναν διαρκή και 
ουσιαστικό διάλογο των παιδιών με το μουσείο και κατ’ επέκταση τη γνωριμία τους με 
την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους. 

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο πραγματοποιώντας προγράμματα "εκτός των τειχών" του 
στοχεύει να προσεγγίσει το κοινό που για γεωγραφικούς λόγους δεν μπορεί να το 
επισκεφθεί και να φωτίσει πολιτιστικές ιδιαιτερότητες, ομοιότητες και διαφορές μεταξύ 
των τόπων που επισκέπτεται. Με εργαλεία τις συλλογές του Ε.Π.Μ., τη γλώσσα, την 
τέχνη και την έρευνα, μέσα από ιστορίες, παιχνίδια, χάρτες, βιβλία-οδηγούς και 
εκπαιδευτικά φυλλάδια, αξιοποιώντας παράλληλα τα ευρήματα της έκθεσης του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παίξουν αλλά 
και να προβληματιστούν και να αναδείξουν τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά του τόπου 
τους και να ευαισθητοποιηθούν γύρω από θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, τοπικής 
ιστορίας και συλλογών. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στη βιωματική 
ενημερωτική συνάντηση ήρθαν σε επαφή με την εκπαιδευτική μεθοδολογία του Ε.Π.Μ. 
και ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και τις 
προτάσεις αξιοποίησής τους στην τάξη, έτσι ώστε να επιτευχθεί στο μέγιστο η 
εκπαιδευτική τους λειτουργία. Μοναδική εμπειρία απόλαυσαν και οι οικογένειες που 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα "Ξεφυλλίζοντας το κοινό μας ταξίδι", καθώς είχαν την 
ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους, να μοιραστούν κοινές εμπειρίες, να παίξουν με 
αντικείμενα από τις συλλογές του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου και να εξερευνήσουν 



τη μόνιμη έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας, να συνεργαστούν και να 
δημιουργήσουν χρησιμοποιώντας διαφορετικά υλικά και τεχνικές, γράφοντας και 
εικονογραφώντας το δικό τους πρωτότυπο οικογενειακό λεύκωμα.  
Οι υπεύθυνοι της εκδήλωσης θέλουν να ευχαριστήσουν δημόσια τους εκπαιδευτικούς, 
τους μαθητές και τους γονείς για την άρτια συνεργασία τους και να υποσχεθούν ανάλογες 
πρωτοβουλίες και στο μέλλον, προκειμένου να ικανοποιηθεί ο μεγάλος αριθμός των 
μικρών μας φίλων που δυστυχώς -λόγω του περιορισμένου χρόνου παραμονής του 
Ελληνικού Παιδικού Μουσείου στην πόλης μας- δεν μπόρεσαν να λάβουν μέρος στα 
προγράμματα.  
Θα ήταν επίσης παράλειψή μας, να μην ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς μας, 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΥ ΖΗΝ, ΜΑΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΑΦΟΙ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗ- 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ και ΜΠΟΥΑΤ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ, οι οποίοι σε μία 
ομολογουμένως δύσκολη οικονομική συγκυρία, στάθηκαν αρωγοί στην προσπάθειά μας 
και συνέβαλαν τα μέγιστα στην επιτυχημένη υλοποίηση του προγράμματος.  
 
Για τη Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσας 
Ο Πρόεδρος  
Χρήστος Μασούρας 
 
Για τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας 
H Υπεύθυνη  Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Π.Ε. Θεσπρωτίας 
Ειρήνη Παπαχρήστου 
 
Για τη ΛΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Γεώργιος Ρήγινος 
 
Για την «Αριάδνη» 
Ο Πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης 
Δηλαβέρης Αναστάσιος 
 


