
 
 

 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
Πατησίων 44, 106 82 Αθήνα 

Τηλ: 210 8217724, 210 8217717 Φαξ: 210 8230800, email: eam @culture.gr, 
www.yppo.gr 

 
Τίτλος εκπαιδευτικού προγράμματος: «Η μούμια του Νεσπακασούτι» 
Τάξη: Α΄  Γυμνασίου 
Διάρκεια προγράμματος: περίπου 2 ώρες (10:00 -12:00) 
Αριθμός μαθητών ανά πρόγραμμα: έως 30 
 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

 
• Ετοιμάστε μαζί με τα παιδιά καρτελάκια με το μικρό τους όνομα, για   

            να  τα φορούν κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος. 
• Ενημερώστε το τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Εθνικού   

            Αρχαιολογικού Μουσείου για ιδιαίτερες ανάγκες που μπορεί να υπάρχουν  
            στην ομάδα σας (π.χ. κινητικά προβλήματα ή άλλες αναπηρίες,    
            μαθησιακές δυσκολίες, όχι καλή κατανόηση της ελληνικής γλώσσας,   
            αλλεργίες κ.ά). 

• Εξασφαλίστε την άφιξή σας 15 λεπτά πριν την έναρξη του  
      προγράμματος.  
•  Σε περίπτωση ακύρωσης παρακαλούμε να ενημερώσετε το Μουσείο   

            τουλάχιστον μια βδομάδα πριν από την επίσκεψη.  
• Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας φωτογραφική μηχανή, ώστε να απαθανατίσετε 

τις δραστηριότητες των μαθητών! 
 

 
Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
1. Εισαγωγική ενότητα (10 λεπτά) Εισαγωγή στον αρχαίο Αιγυπτιακό πολιτισμό.  
Γνωριμία με τις έννοιες: ιερογλυφική γραφή, Φαραώ, μούμια, Νείλος, ταφικά κτερίσματα, 
πυραμίδες, σκαραβαίος, αρχαιοκαπηλία, μουσεία με αιγυπτιακές συλλογές. Συζήτηση για τη 
σχέση του Αιγυπτιακού με τον Ελληνικό πολιτισμό.  
2. Η ανακάλυψη του τάφου του Τουταγχαμών (20 λεπτά) Εξιστόρηση της ανακάλυψης 
του ασύλητου τάφου του Φαραώ Τουταγχαμών. Η αφήγηση συνοδεύεται από παρουσίαση 
σχετικών φωτογραφιών σε μορφή power point. Διάλογος με τα παιδιά σχετικά με τις 
συνθήκες ανακάλυψης του τάφου, τα ταφικά κτερίσματα, την αρχιτεκτονική του τάφου, τον 
Τουταγχαμών και την «κατάρα του Φαραώ».  
3. Ομαδική δραστηριότητα στον εκθεσιακό χώρο της Αιγυπτιακής Συλλογής (45 λεπτά) 
Τα παιδιά, μεταμφιεσμένα σε αρχαίους Αιγύπτιους, συμμετέχουν με τη χρήση εκπαιδευτικού 
φυλλαδίου σε ομαδική δραστηριότητα αναζήτησης αντικειμένων, σχετικών με τα ταφικά 
έθιμα της αρχαίας Αιγύπτου. 
4. Δραματοποιημένη αναπαράσταση μιας ταφικής τελετής της αρχαίας Αιγύπτου (30 
λεπτά) Τα παιδιά συμμετέχουν με ρόλους σε αναπαράσταση ενός αρχαίου Αιγυπτιακού 
ταφικού τελετουργικού.  
 
5. Καλλιτεχνική δραστηριότητα (15 λεπτά) 
 
6. Απολογισμός – αξιολόγηση προγράμματος (5 λεπτά) 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
 
Μπορείτε να προετοιμάσετε τα παιδιά για την επίσκεψή τους στο μουσείο με 

δραστηριότητες που στοχεύουν τόσο στην εξοικείωσή τους με το μουσείο και τις λειτουργίες 
του όσο και με το θέμα του εκπαιδευτικού προγράμματος.  

 
Σας προτείνουμε ενδεικτικά μερικές δραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε:  

 
• Συζητείστε με τα παιδιά για την έννοια του μουσείου π.χ. Τι νομίζετε ότι είναι ένα 

Μουσείο; Για ποιο λόγο υπάρχει; Ποια μουσεία έχετε επισκεφτεί; Πως 
συμπεριφερόμαστε ως επισκέπτες; Τι φαντάζεστε ότι περιέχει το Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο; Πώς μπορεί να απέκτησε τα αντικείμενα του;  

• Συζητείστε με τα παιδιά για τις έννοιες: αρχαιολόγος, συντηρητής αρχαιοτήτων, 
αρχαιοκάπηλος  

• Συζητείστε με τα παιδιά σχετικά με την Αίγυπτο και τον αρχαίο της πολιτισμό  
      πχ. πυραμίδες, ιερογλυφικά, ταρίχευση, Νείλος, Φαραώ  
• Συζητείστε με τα παιδιά για τις σχέσεις Ελλάδας –Αιγύπτου πχ. πώς επηρεαστήκαν οι 

δύο λαοί μεταξύ τους; ποια κοινά στοιχεία υπάρχουν στην τέχνη και στη θρησκεία 
τους; 

  
 
 

www.teacheroz.com/egypt.htm 
 

www.guardians.net/egypt/ 
(Περιέχουν πολλές διευθύνσεις ιστοσελίδων σχετικές με τον αρχαίο Αιγυπτιακό πολιτισμό) 
 

 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
• Συζητείστε με τα παιδιά την εμπειρία τους από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. 
• Συζητείστε  σχετικά με τα ταφικά έθιμα της σύγχρονης εποχής. Ποιες οι διαφορές με 

τις ταφικές τελετουργίες της αρχαίας Αιγύπτου; 
• Σκεφτείτε τι είδους κτερίσματα θα περιείχαν οι μεγαλόπρεπες ταφές των Φαραώ στις 

πυραμίδες πριν από τη σύληση τους.  
• Συγκεντρώστε υλικό και πληροφορίες και για άλλους τάφους Φαραώ και συγκρίνετε 

τις ταφές τους με αυτή του Τουταγχαμών. 
• Προσπαθήστε να ζωγραφίσετε μια τοιχογραφία σε ένα μεγάλο χαρτί επιλέγοντας ένα 

θέμα από την αρχαία Αίγυπτο.  
• Αναζητείστε στο διαδίκτυο ή στη βιβλιογραφία και άλλα Μουσεία του κόσμου που 

εκθέτουν αρχαία Αιγυπτιακά αντικείμενα. Κατόπιν μπορείτε να κατασκευάσετε ένα 
κολλάζ και να διακοσμήσετε την τάξη με τα πιο δημοφιλή εκθέματα! 

• Συγκεντρώστε φωτογραφικό υλικό από τοπία της Αιγύπτου και φτιάξτε 
αναμνηστικές κάρτες. 

 

                                         Καλή επιτυχία!          
 


