«Στο παλιό σπίτι με τα μυστικά»
Ένα θησαυροφυλάκιο της Ιστορίας στον
αρχαιότερο επώνυμο δρόμο της Ευρώπης
Eκπαιδευτικό πρόγραμμα για σχολικές ομάδες
Ε΄-ΣΤ΄Δημοτικού και Γυμνασίου από την
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
Ημέρες και ώρες: Δευτέρα-Παρασκευή 10.00-12.00
Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2019-Ιούνιος 2020
Υπεύθυνη: Λίλα Πατσιάδου
Ιστορικός-αρχαιολόγος
Έχετε προσπαθήσει ποτέ να αναζητήσετε έναν αρχαίο δρόμο μέσα στην πόλη; Θα μπορούσατε μήπως
και να αποτυπώσετε την πορεία του στον χάρτη; Τι θα λέγατε για ένα κυνήγι θησαυρού στο σπίτι της
Ιστορίας; Και πού να ακούσετε για το θαυμαστό του έργο!
Αυτά και άλλα πολλά θα ζήσουμε τη φετινή σχολική χρονιά στην Πλάκα, όπου η Ελληνική Εταιρεία
μάς προτείνει μια βουτιά… στην Ιστορία! Είναι ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ειδικά σχεδιασμένο
για σχολικές ομάδες, σε συνάρτηση με τη σχολική ύλη. Η πρωτότυπη αυτή αστική περιπέτεια έχει ως
στόχο τη βιωματική προσέγγιση της σπουδαίας οδού Τριπόδων, καθώς και τη γνωριμία με το ιστορικό
κτίριο της ΕΛΛΕΤ και το έργο που επιτελεί η Εταιρεία για την προστασία του Περιβάλλοντος και της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Τι θα κάνουμε: Με αφετηρία το διονυσιακό θέατρο, το πρώτο θέατρο του κόσμου, θα ξετυλίξουμε βιωματικά το νήμα του χρόνου στα γραφικά στενά, με κατάληξη στο κτίριο της ΕΛΛΕΤ. Έχοντας στις «αποσκευές»
μας παλιούς χάρτες, πολύχρωμα χρονολόγια, ιστορικές πηγές, αλλά, κυρίως, τις αισθήσεις μας, ενθαρρύνουμε τα παιδιά να γίνουν περιηγητές της πόλης, χωρισμένα σε ομάδες με ειδικές αποστολές. Η διαδρομή
στους αιώνες ολοκληρώνεται με ένα εικαστικό εργαστήριο, όπου οι συμμετέχοντες αποτυπώνουν στον
νοητικό χάρτη της ομάδας τους ατομικά βιώματα, απόψεις και συναισθήματα, δημιουργώντας μια ευφάνταστη ομαδική σύνθεση που παίρνουν μαζί τους στο σχολείο.

Οδηγίες για τους μικρούς περιηγητές της πόλης

• Διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος: 90 λεπτά
• Κόστος συμμετοχής: 5€/παιδί
• Κρατήσεις: Βάσια Κουρεμένου, τηλ. 210 3316955
•	Σημείο συνάντησης: Άγαλμα Μακρυγιάννη επί της Δ. Αρεοπαγίτου, κοντά στο μετρό της Ακρόπολης
•	Τι θα δούμε: το θέατρο του Διονύσου, το σπίτι του καδή, το μνημείο του Λυσικράτη, την οδό

Τριπόδων, τον Άγιο Νικόλαο Ραγκαβά, το ιστορικό κτίριο της ΕΛΛΕΤ. Κι ό,τι άλλο βάλουμε εμείς
στον χάρτη!
•	Τι θα χρειαστούμε: σακίδιο με κολατσιό, μολύβι, καπέλο και αντηλιακό, παγούρι με νερό,
φωτογραφική μηχανή
Σημείωση: Κ
 ατά την άφιξή τους στο κτίριο ή μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος τα παιδιά
έχουν τη δυνατότητα να φάνε το κολατσιό τους στους φιλόξενους χώρους της ΕΛΛΕΤ.

H Λίλα Πατσιάδου σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών στην αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά από το Πανεπιστήμιο του Leicester. Έχει εργαστεί ως αρχαιολόγοςμουσειοπαιδαγωγός στη Διεύθυνση Μουσείων του ΥΠΠΟΑ, καθώς και στο Μουσείο Κοσμήματος, όπου ήταν επιμελήτρια του εκπαιδευτικού
τμήματος. Επιπλέον, έχει συνεργαστεί με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού ως αρχαιολόγος-ερευνήτρια στην Τράπεζα Πληροφοριών για τη
Μικρά Ασία και με το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων-Διεύθυνση Δημοσιευμάτων ως επιμελήτρια κειμένων αρχαιολογικού περιεχομένου.
Επί του παρόντος σχεδιάζει και υλοποιεί βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες, οικογένειες και ενήλικες στο ιστορικό
κέντρο της Αθήνας σε συνεργασία με ιδιωτικά μουσεία και πολιτιστικούς φορείς, ενώ συγγράφει αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό.

