
“ ΤΑΞΙΔΕΥΩ  ΣΤΟΝ  ΧΡΥΣΟ  ΑΙΩΝΑ  ΤΟΥ  ΠΕΡΙΚΛΗ  ” 
 

Το «Στέκι Μελέτης-Μόρφωσης-Πολιτισμού», όπως σας είχαμε προαναγγείλει, 

αρχίζει το project βιωματικής-διαθεματικής μάθησης την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 

και ώρα 10:30 π.μ. 

Εκτός από την ιστορία που είναι ο βασικός άξονας, εμπλέκονται τα μαθήματα: 

γλώσσα, μαθηματικά και μελέτη περιβάλλοντος. 

Αφορά μαθητές Δ’ Δημοτικού χωρίς όμως να αποκλείονται οι μαθητές των 

υπόλοιπων τάξεων. (εξαιρούνται οι μαθητές της Α’ Δημοτικού). 

Το πρόγραμμα θα υλοποιείται την 1η Κυριακή κάθε μήνα. 

Για το 2017  

Κυριακή 5 Νοεμβρίου 

Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 
 

1η  ξενάγηση - βιωματική εμπειρία 

Get on Get  off  tour   στο   κέντρο  της  Αθήνας 
 

Τόπος συνάντησης:  

10:30 π.μ. απέναντι από την είσοδο της Ακρόπολης, πεζόδρομος Αγ. Διονυσίου 

Αρεοπαγίτου προς τον Αγ. Δημήτρη Λουμπαρδιάρη, στο περίπτερο. 

Στάσεις ξενάγησης μέσα από το λεωφορείο: 

• Πλατεία Συντάγματος 

• Πλάκα 

• Μουσείο Ακρόπολης 

• Ναός του Δία 

• Βουλή & Εθνικός Κήπος 

• Μουσείο Μπενάκη 

• Εθνική Βιβλιοθήκη 

• Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

• Πλατεία Ομόνοιας 

• Πλατεία Καραϊσκάκη 

• Θησείο 

• Πλατεία Κοτζιά 

PROJECT   ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ – ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ   ΜΑΘΗΣΗ 



Η διάρκεια της ξενάγησης είναι 90 λεπτά και 30 έως 45 λεπτά είναι η διάρκεια της 

στάσης στο Μοναστηράκι ( Θα κατεβούμε από το λεωφορείο και θα γυρίσουμε τα 

υπαίθρια μαγαζάκια. Στη συνέχεια θα πάρουμε το επόμενο τουριστικό λεωφορείο 

και θα συνεχίσουμε την ξενάγηση ). 

Το κόστος της ξενάγησης είναι 5 ευρώ για κάθε μαθητή και 8 ευρώ για κάθε 

ενήλικα (εκπτωτικό αφού κλείνουμε ως group). 

Tα ακουστικά και οι χάρτες δίνονται δωρεάν. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι καταπληκτικό. Τα παιδιά θα ενθουσιαστούν. 

Εμείς δεν έχουμε κανέναν άλλο λόγο να το υλοποιήσουμε πέρα από την αγάπη 

μας : 

• « να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν » τα παιδιά 

• να συγκρατούν γνώσεις στην μακροπρόθεσμη μνήμη 

• να μάθουν να εκφράζονται προφορικά και γραπτά 

• να γνωρίζουν σιγά σιγά την πολιτιστική μας κληρονομιά 

Περιμένουμε δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου. Τα χρήματα 

προπληρώνονται μέχρι την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου προκειμένου να κλείσουμε 

θέσεις αναχώρησης. 

Σε περίπτωση που ο καιρός είναι βροχερός μην πτοηθείτε, διότι τα συγκεκριμένα 

πούλμαν έχουν και κλειστό χώρο και τέντες. 

 

 

 

 

 


