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Η  ενέργεια  εντάσσεται  στο  Σχέδιο  Δράσης  «Δραστηριότητες  Πολιτισμικής  Ένταξης  – 
Γνωρίζουμε  την  Ελλάδα»  του  έργου  «Δράσεις  Ενίσχυσης  της  Απασχόλησης  με  την  Ενεργό 
Συμμετοχή  των  Μη  Κυβερνητικών  Οργανώσεων  (Μ.Κ.Ο.)»  του  Μέτρου  6  του  Άξονα 
Προτεραιότητας  1  του  Ε.Π.  «Απασχόληση  και  Επαγγελματική  Κατάρτιση».  Χρηματοδοτείται 
κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από το Υπουργείο Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας. 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

H  Εταιρεία  Κοινωνικής  και  Πολιτικής  Στήριξης  «Νόστος»  είναι  μια  αστική  μη 

κερδοσκοπική εταιρεία που δημιουργήθηκε το 1995 από ποντιακά σωματεία, με στόχο την 

καταπολέμηση  της  ανεργίας  και  του  κοινωνικού  αποκλεισμού  που  υφίστανται  ειδικές 

ομάδες πληθυσμού.  

Για  το  σκοπό  αυτό  αναπτύσσει  δραστηριότητες  κοινωνικού,  πολιτιστικού  και 

εκπαιδευτικού  χαρακτήρα,  ιδιαίτερα μέσω  της συμμετοχής  του  σε  εθνικά  και  ευρωπαϊκά 

προγράμματα. 

Την  περίοδο  αυτή  ο  φορέας  υλοποιεί  το  σχέδιο  δράσης  «Δραστηριότητες 

πολιτισμικής  ένταξης‐Γνωρίζουμε  την  Ελλάδα»  στο  πλαίσιο  του  Ε.Π.  «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  & 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ». 

Το  συγκεκριμένο  σχέδιο  απευθύνεται  σε  παιδιά  (8‐12  ετών)  που  λόγω  διαφόρων 

συνθηκών έχουν έλλειψη πρόσβασης σε μορφωτικά‐πολιτιστικά αγαθά της πρωτεύουσας. 

Στηριζόμενοι στην αντίληψη ότι η πολιτισμική ένταξη αποτελεί συστατικό της σχολικής και 

ευρύτερα  της  κοινωνικής  ένταξης,  σχεδιάσαμε  και    υλοποιούμε  δραστηριότητες 

μουσειακής και διαπολιτισμικής αγωγής που περιλαμβάνουν παιδαγωγικά παιχνίδια κατά 

τη διάρκεια επισκέψεων σε μουσεία, αρχαιολογικούς και άλλους χώρους υπό την εποπτεία 

ειδικών επιστημόνων‐συνεργατών του φορέα μας. Για έξι μήνες, δεκάδες παιδιά που έχουν 

δηλώσει  συμμετοχή  στο  πρόγραμμα,  θα  επισκεφθούν  τα  σημαντικότερα  μουσεία  της 

Αθήνας και θα αποκτήσουν, με πρωτότυπο τρόπο, γνώσεις για τον πολιτισμό, την  ιστορία 

και τη φύση. 

Το πρώτο Σάββατο του Δεκεμβρίου (1/12/07)  ξεκίνησε το πολιτιστικό ταξίδι με την 

επίσκεψη  στο  Αρχαιολογικό  Μουσείο.  Για  δύο  ώρες,  τα  παιδιά  περιπλανήθηκαν  στις 

αίθουσες  του  μουσείου,  ανάμεσα  σε  αγάλματα  και  επιτύμβιες  στήλες,  ψάχνοντας  και 

σημειώνοντας στοιχεία και πληροφορίες γύρω από τα εκθέματα. 

Το  δεύτερο  Σάββατο  του Δεκεμβρίου  (8/12/07)  το  πολιτιστικό  ταξίδι  συνεχίστηκε 

με  την  επίσκεψη  στην  Εθνική Πινακοθήκη.  Για  δύο ώρες  τα  παιδιά  περιπλανήθηκαν  στις 

αίθουσες,  ανάμεσα  σε  φημισμένους  πίνακες  Ελλήνων  ζωγράφων,  ψάχνοντας  και 
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σημειώνοντας χαρακτηριστικά και πληροφορίες, που θα τους βοηθούσαν να ανακαλύψουν 

τους «κρυμμένους» πίνακες. 

 Όλα  αυτά  στα  πλαίσια  παιδαγωγικών  παιχνιδιών  που  οργανώθηκαν  από  τους 

ειδικούς  επιστήμονες  του  φορέα.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  οι  μικροί  επισκέπτες  απέκτησαν 

γνώσεις  παίζοντας.  Μετά  το  τέλος  των  παιχνιδιών  ακολούθησε  συζήτηση  σχετικά  με  τις 

εντυπώσεις  των  παιδιών.  Οι  παιδαγωγοί  που  συνόδευσαν  τα  παιδιά,  έγιναν  αποδέκτες 

θετικών σχολίων για τις άριστα οργανωμένες επισκέψεις. 

Δραστηριότητα στο Αρχαιολογικό Μουσείο. 
Γνωριμία – Προετοιμασία παιχνιδιού.

Το παιχνίδι στο Αρχαιολογικό Μουσείο.

Το παιχνίδι στην Εθνική Πινακοθήκη.  Το παιχνίδι στην Εθνική Πινακοθήκη.

Κλείσιμο της δραστηριότητας στην Εθνική Πινακοθήκη
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