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Πολιτιστικός -αρχαιολογικός χάρτης Ελλάδας με πληροφορίες και στοιχεία για 

Μουσεία, Μνημεία – Αρχαιολογικούς  χώρους. 

Πλοηγηθείτε στο χάρτη της Ελλάδας, εξερευνήστε τις περιοχές που σας ενδιαφέρουν 

και ανακαλύψτε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους. Οι πολλαπλές 

λειτουργίες του χάρτη δίνουν δυνατότητες περιήγησης σε όλους τους νομούς της 

χώρας και επιτρέπουν τη συλλογή διοικητικών, γεωγραφικών και πολιτιστικών 

πληροφοριών 

Ενημερωμένοι κατάλογοι: 

| Θεματικός κατάλογος  

| Αλφαβητικός κατάλογος  

| Ιδιωτικές συλλογές 

| Αναλυτική αναζήτηση 

 

http://followodysseus.culture.gr/  

Εκπαιδευτική πύλη Ακολούθησε τον Οδυσσέα! 
Ο ταξιδευτής Οδυσσέας θα σας οδηγήσει σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον 
ελληνικό πολιτισμό από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. 
Καλεί για συνταξιδιώτες του μαθητές, εκπαιδευτικούς και όσους ενδιαφέρονται 
να μάθουν για την πολιτιστική μας κληρονομιά με πρωτότυπο και ψυχαγωγικό 
τρόπο. Διαθέτει:  
 
1. Αποθετήριο/μηχανή αναζήτησης: Εδώ μπορείτε να αναζητήσετε: 
- προτάσεις περιήγησης σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία σε όλη την Ελλάδα 

- εκπαιδευτικούς φακέλους 

- έντυπα για εκπαιδευτικούς και μαθητές 

- προτάσεις δραστηριοτήτων 

που προέρχονται από το αρχείο των Εφορειών Αρχαιοτήτων και των Δημοσίων 

Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

 

2. Εκπαιδευτικοί 

Εδώ μπορείτε να βρείτε: 
- ψηφιακά έντυπα με ενδιαφέροντα θέματα και οδηγούς περιήγησης για 

σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα 

- προτάσεις για να πραγματοποιήσετε με τους μαθητές σας ατομικές και 

ομαδικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παιχνίδια 
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- υποστηρικτικό υλικό για την καλύτερη αξιοποίηση του περιεχομένου του 

κόμβου, όπως προτάσεις επίσκεψης σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, 

εκπαιδευτικούς στόχους και λύσεις των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, 

σύνδεση των θεματικών ενοτήτων με τη σχολική ύλη και σχετική 

βιβλιογραφία. 

3. Μαθητές 

Εδώ μπορείτε να ταξιδέψετε στο χρόνο 
μαθαίνοντας για τον ελληνικό πολιτισμό και τη ζωή των ανθρώπων σε 

διάφορες εποχές με: 

- προτάσεις για πρωτότυπες ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες και 

παιχνίδια στο σπίτι ή στο σχολείο 

- ψηφιακά έντυπα με ενδιαφέροντα θέματα και οδηγούς περιήγησης για 

σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα. 

 

Και άλλα… 

 

 


