
 

 

ΔΔηηµµοοττιικκόό  ΛΛααοογγρρααφφιικκόό  ΜΜοουυσσεείίοο  ΚΚααλλλλιιµµαασσιιάάςς  

Γυµνάσιο Καλλιµασιάς 

 

Υλοποίηση, για 7η συνεχή χρονιά, εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

στο Λαογραφικό Μουσείο Καλλιµασιάς 
 

 

1. Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «Αλωνίσµατα» 

 

       
 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «Αλωνίσµατα» ασχολείται µε ένα 

ταξίδι. Το ταξίδι του σιταριού. Πώς από σπόρος… γίνεται στάχυ… 

γίνεται αλεύρι… γίνεται ψωµί. Ταξίδι τόσο κουραστικό, όµως ταυτόχρονα 

δηµιουργικό και ευλογηµένο! 

Για συντροφιά του έχει το γεωργό. Ποιες εργασίες κάνει ο 

γεωργός (σπορά, όργωµα, θέρισµα, αλώνισµα…), µαζί και η φαµίλια του 

και τι εργαλεία χρησιµοποιεί. 

Όλα αυτά ζωντανεύουν στα µάτια των µαθητών, µπροστά στο 

αλώνι του Μουσείου, µε προβολή φωτογραφιών, µε αναβίωση εθίµων, µε 

αφήγηση λαϊκού παραµυθιού, µε παραδοσιακό χορό και τραγούδι, µε 

διάφορες άλλες δραστηριότητες, οι οποίες προσαρµόζονται στην ηλικία 

των παιδιών. 

Αγαπηµένη στιγµή των µαθητών το έθιµο της «Περπερούνα ή 

Πιρπιρού», που σκοπό είχε να προκαλέσει βροχή. 

  Και το ταξίδι ξεκινά… 



 

 

 

 

 

2. Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «Η ελιά» 

 

 
 
 
 

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Λαογραφικού Μουσείου 

Καλλιµασιάς, αφιερωµένο στο ευλογηµένο δέντρο, την ελιά. 

…Μ’ έχει ο Θεός ευλογηµένη 

Kι είµαι γεµάτη προκοπή· 

Eίµαι η ελιά η τιµηµένη… 

Η ελιά στην ελληνική µυθολογία, στους αρχαίους Ολυµπιακούς 

αγώνες, στη θρησκεία µας, στα έθιµά µας. 

Τα παιδιά µεταµορφώνονται σε δέντρα – ελιές , απλώνουν τα 

δίχτυα στο λιοστάσι και γνωρίζουν τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής 

λαδιού. 

 



 

3-4. Εκπαιδευτικά Προγράµµατα «Ο Μαστιχούλης»  

και «Δάκρυ µυροβόλο» 

 

 
 

Δύο προγράµµατα αφιερωµένα στο µαστίχι. Τα παιδιά,  µέσα από  

πολλή δράση, εικόνα και παιχνίδι, θα γνωρίσουν τα Μαστιχοχώρια-

Καστροχώρια, τα ήθη και τα έθιµά τους, την παραδοσιακή καλλιέργεια 

του µαστιχόδεντρου. 

Σκοπός του προγράµµατος είναι να εξοικειωθούν µε την 

παράδοση της νότιας Χίου, να καταλάβουν  την µοναδική αξία που έχει 

το µαστίχι στη ζωή της, έτσι ώστε να νοιάζονται γι΄αυτό και, 

µελλοντικά, να συνεχίσουν την καλλιέργειά του. 

Το πρόγραµµα µε τίτλο «Ο Μαστιχούλης» απευθύνεται στο 

Νηπιαγωγείο και στους µαθητές της Α΄ τάξης Δηµοτικού, ενώ το 

πρόγραµµα µε τίτλο «Δάκρυ µυροβόλο» απευθύνεται στους µαθητές 

της Β΄ έως και Στ΄ τάξης του Δηµοτικού και της Α΄ τάξης του 

Γυµνασίου. 
 
 

 

   O  Διευθυντής                                 Η υπεύθυνη καθηγήτρια 

     Νικόλαος Μηλιανός                                  Ασηµίνα Κρανάκη 

 



 

 
 

 
 

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράµµατα απευθύνονται σε µαθητές και µαθήτριες 

της Πρωτοβάθµιας και της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Α΄Γυµνασίου) 

Τα προγράµµατα υλοποιούνται κάθε Πέµπτη 

µε υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Ασηµίνα Κρανάκη. 

Μέγιστος αριθµός µαθητών: 25 - 30 

Χρόνος διάρκειας του κάθε προγράµµατος: 1 1/2  - 2 ώρες 

 

Για να παρακολουθήσετε τα προγράµµατα θα πρέπει να 

επικοινωνήσετε µε το Γυµνάσιο Καλλιµασιάς: τηλ. 22710-51373 

( Δευτέρα-Παρασκευή 8:30 π.µ-1:30 µ.µ ) 
  

 

 


