
Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα 

Μουσείου Σχολικής Ζωής 
και Εκπαίδευσης

Εθνικό Κέντρο Έρευνας 
και Διάσωσης Σχολικού Υλικού

Υπό  την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων



Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και 
Διάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕΔΙΣΥ) στεγάζεται στην Πλάκα, στην οδό Τριπόδων 23, 
σε έναν από τους αρχαιότερους δρόμους της Αθήνας, σε ένα νεοκλασικό, διατηρητέο 
οίκημα του 1850.

Το Μουσείο είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και είναι μέλος του Δικτύου Μουσείων και Πολιτιστικών Φορέων 
Αθηνών.

Όλα τα προγράμματα του Μουσείου είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου σχεδιάζονται από διεπιστημονική 
ομάδα που αποτελείται από παιδαγωγούς, μουσειοπαιδαγωγούς, θεατρολόγους, 
συγγραφείς, εικαστικούς, μουσικούς ώστε να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ενός 
άρτιου παιδαγωγικά και τεχνικά προγράμματος. Υλοποιούνται από έμπειρους 
μουσειοπαιδαγωγούς, παιδαγωγούς και ερμηνευτές εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
-Απευθύνονται σε παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια 
–Υλοποιούνται εντός του Μουσείου και σε επιλεγμένα σημεία πολιτιστικού
ενδιαφέροντος και  αρχαιολογικούς χώρους της Πλάκας.
-Ειδικά προγράμματα για φοιτητές και σπουδαστές ΙΕΚ, για ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, ΚΑΠΗ και  
Πολιτιστικούς Συλλόγους.

Προγράμματα μπορούν να πραγματοποιηθούν και στον χώρο του σχολείου σας. 
Υλοποιούνται ακόμα:

•Θεματικά εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια (Χριστούγεννα, Απόκριες,
Πάσχα, Άνοιξη)
•Θεατρικές παραστάσεις (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια)
•Εκπαιδευτικές ξεναγήσεις (Μουσείο Ακρόπολης, Ακρόπολη, Σπηλιές και Ιερά
Ακρόπολης, Κεραμεικός, Ρωμαϊκή και Αρχαία Αγορά,  Αρχαιολογικό Μουσείο,
Βυζαντινό Μουσείο).

Για τις επισκέψεις των σχολείων είναι 
απαραίτητη η κράτηση στα τηλέφωνα 
2103250341, 6940995443  (2 εβδομάδες 
τουλάχιστον νωρίτερα).
Υπάρχει δυνατότητα αποστολής υλικού για 
την προετοιμασία της εκπαιδευτικής 
επίσκεψης. 
Έχει εύκολη πρόσβαση: Τα μεγάλα 
λεωφορεία σταματάνε Φιλελλήνων με 
Κυδαθηναίων (πεζόδρομος) και 
παραλαμβάνονται από το προσωπικό του 
Μουσείου. Τα μικρά λεωφορεία μπορούν να 
προσέλθουν έως την πόρτα του Μουσείου.



Το παλιό σχολείο ...

Ελάτε να κάνουμε μια βουτιά στον χρόνο και να ζωντανέψουμε το παλιό σχολειό -όπου γράμματα 
μαθαίναν ο παππούς και η γιαγιά όταν ήτανε παιδιά.  Μια φορά και χρόνια πριν, όχι όμως πάρα πολλά, οι 
μαθητές πήγαιναν στο σχολείο κρατώντας πάνινη, υφαντή ή δερμάτινη τσάντα, έγραφαν στην πλάκα με 
το κοντύλι, έκαναν μάθημα πρωί-απόγευμα και Σάββατο. Κάθονταν στα ξύλινα θρανία πολλοί μαζί, 
ζεσταίνονταν με ξυλόσομπα, αγόραζαν τα βιβλία, «έτρωγαν ξύλο» από τον δάσκαλο, αλλά έπαιζαν πολύ. 
Στο πρόγραμμα αυτό τα παιδιά μεταφέρονται με βιωματικό τρόπο στο παλιό σχολειό. Κάθονται στα 
παλιά ξύλινα θρανία και μέσα από αφηγήσεις, προβολές, αποσπάσματα από ταινίες και παιχνίδια 
γνωρίζουν:

• την κτιριακή υποδομή των σχολείων της μεταπολεμικής εποχής
• τις δυσκολίες των παιδιών να μορφωθούν (λόγω ανέχειας, έλλειψης φροντίδας εκ

μέρους των γονέων, απουσίας δωρεάν παιδείας κ.λπ.)
• το αυταρχικό παιδαγωγικό σύστημα και την αυθεντία του δασκάλου, όπως αυτή

αποτυπώνεται σημειολογικά και πολυτροπικά μέσω των εκθεμάτων
• τη χρησιμότητα συγκεκριμένων εκθεμάτων (ξυλόσομπας, εποπτικών μέσων,

αναρτημένων γνωμικών, αμμοδόχου κ.λπ.)
• τις δυσκολίες του έργου του δασκάλου, τον πολλαπλό ρόλο του στην τοπική κοινωνία,

καθώς και τον έλεγχο των εκπαιδευτικών καθηκόντων του από τον Επιθεωρητή, η
βαθμολογία του οποίου έπαιζε καταλυτικό ρόλο στην επαγγελματική ανέλιξη του
εκπαιδευτικού. Οι μαθητές στην αίθουσα αυτή ακόμα μπορούν να:

• θέτουν ερωτήματα
• αγγίζουν και ανοίγουν παλιές σάκες  και σχολικό υλικό (πλάκα με κοντύλι, πένα και

μελάνι, μπλοκ ιχνογραφίας, τετράδια καλλιγραφίας κ.λπ.)
• βλέπουν φωτογραφικά ντοκουμέντα
• δραματοποιούν τιμωρίες*

*Υπάρχει ευελιξία στην επιλογή των δραστηριοτήτων ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο και το
ηλικιακό επίπεδο της κάθε ομάδας.

Διάρκεια: 1 ώρα 
Κόστος εισιτηρίου: 4 ευρώ
Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο
To πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και στον χώρο του Σχολείου σας.



Παιχνίδι θησαυρού στα στενά της Πλάκας!

Διάρκεια: 1 ώρα 
Κόστος εισιτηρίου: 4 ευρώ
Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού και Α’, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου

Ο παππούς Λυσικράτης μας στέλνει μήνυμα να τον βοηθήσουμε! 
Ποιοι θα βοηθήσουν τον παππού Λυσικράτη να βρει την αγαπημένη του φίλη; 
Πώς θα βρούμε τα ίχνη της; 
Οι ομάδες ξεχύνονται σε ένα απολαυστικό ταξίδι στην ιστορία!

Ελάτε σε ένα απολαυστικό κυνήγι θησαυρού στα στενάκια της Πλάκας.
Ελάτε να γνωρίσουμε την ιστορία και τα μυστικά της πιο παλιάς γειτονιάς της Αθήνας 
και να περάσουμε καλά ένα πρωινό γεμάτο εκπλήξεις. 
Κι όταν το μυστικό ανακαλυφθεί, η ομάδα φυσικά θα ανταμειφτεί!
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσα από το οποίο τα παιδιά μαθαίνουν και εξερευνούν 
τη γειτονιά της Πλάκας παίζοντας και διασκεδάζοντας!



Περπατώ µε την τάξη µου στην Πλάκα!

•Πώς πήρε το όνομα της η Πλάκα;
•Πού συνάντησε μαύρους σκλάβους ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν;
•Πώς περιγράφουν οι ξένοι περιηγητές το ξέσπασμα της Επανάστασης στην Αθήνα;
•Πού πραγματικά βρισκόταν ο Λυκαβηττός;
•Ποια εκκλησία συνδέεται με τον Αθανάσιο Διάκο;
•Πώς βγήκε έκφραση «Χαιρέτα μας τον πλάτανο;»
•Ποια εκκλησία συνδέεται με την Ανάσταση και το Άγιο Φως;
•Ποιο ήταν το αγαπημένο εκκλησάκι του Παπαδιαμάντη;
•Πού βρίσκεται η καμπάνα που σήμανε την απελευθέρωση από τους Τούρκους;
•Πώς και γιατί γράφτηκε η «Ανθισμένη Αμυγδαλιά;»
•Πώς περιγράφεται σε ένα σύγχρονο μυθιστόρημα το πιο παλιό σπίτι της Αθήνας;
•Ποια είναι η σχέση της οδού Τριπόδων με το θέατρο και τον κινηματογράφο;

Πολλές ερωτήσεις  και αναπάντεχες απαντήσεις μας περιμένουν στο αγαπημένο αυτό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα-περίπατο στα στενά της Πλάκας που δίνει την ευκαιρία στα παιδιά αλλά και στους γονείς τους
να κάνουν ένα ταξίδι στον χρόνο και στην ιστορία.
Οι μαθητές  περπατούν στην Πλάκα, γνωρίζουν τα αξιοθέατα, τα μνημεία και την ιστορία της πιο αρχαίας
γειτονιάς με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο τρόπο και στη συνέχεια, στον χώρο του Μουσείου
δημιουργούν τη δική τους ιστορία για όσα γνώρισαν.
Μπορείτε να επιλέξετε ακόμα έναν από τους θεματικούς εκπαιδευτικούς μας περιπάτους:
•Από το Μνημείο του Λυσικράτη στα Αναφιώτικα
•Μοναστηράκι
•Στα χρόνια τα Ρωμαϊκά
•Ο Λόρδος Βύρωνας και ο Έλγιν
•Οι Αέρηδες και οι Δερβίσηδες
•Ιστορίες ελευθερίας (για την 28η Οκτωβρίου)
•Η Απελευθέρωση της Αθήνας
•Η Πλάκα και η Επανάσταση του 1821
•Λογοτεχνικός περίπατος στην Πλάκα
•Εκκλησίες της Αθήνας
•Κινηματογραφικός περίπατος στην Πλάκα
•Μαγ(ειρ)ικές Ιστορίες: Η διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων
•Από την Ειλειθυία στον Άγιο Ελευθέριο

Διάρκεια: 1,5 ώρα
Κόστος εισιτηρίου: 5 ευρώ
Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Γυμνάσιο, Λύκειο



Ανακαλύπτοντας την Ακρόπολη!

Διάρκεια κάθε προγράμματος: 2  ώρες

Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται:  Δημοτικό, Γυμνάσιο.

Τα 2 προγράμματα μπορούν να συνδυαστούν και μαζί

ΑΚΡΟΠΟΛΗ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μια συναρπαστική ξενάγηση στο πιο  διάσημο μνημείο σε όλο τον κόσμο, στον Ιερό 
Βράχο της Ακρόπολης  με τη βοήθεια πιστοποιημένου ξεναγού. 
Μέσα από ένα αλληλεπιδραστικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στην ηλικία της ομάδας 
των μαθητών θα ακολουθήσουμε τα ίχνη της ιστορίας μέσα από τα  μνημεία του 
βράχου της Ακρόπολης:  Προπύλαια,  Ναός  Αθηνάς Νίκης, Ερέχθειο και φυσικά τον 
Παρθενώνα.
Γνωρίζουμε τα βασικά στοιχεία του κάθε μνημείου, καθώς και τον ρόλο της μυθολογίας. 
Σε παράλληλη δράση με τη χρήση φωτογραφικού υλικού «παρακολουθούμε» τις 
αλλαγές τους από το παρελθόν έως σήμερα.
Τα προγράμματα σχεδιάζονται από τη διεπιστημονική ομάδα του Μουσείου Σχολικής 
Ζωής και Εκπαίδευσης.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Μια απολαυστική ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης που θα δώσει την ευκαιρία  να 
γνωρίσουν οι μαθητές τα δημιουργήματα της Ακρόπολης, αλλά και της πόλης της 
αρχαίας Αθήνας.
Με τη βοήθεια του  πιστοποιημένου ξεναγού σε ένα αλληλεπιδραστικό πρόγραμμα, 
προσαρμοσμένο στην ηλικία των μαθητών, ξεκινώντας από τον εξωτερικό χώρο του 
Μουσείου οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν τις ιστορίες που κρύβουν 
σημαντικά εκθέματα του Μουσείου όπως  οι Κούροι και οι Κόρες, οι Καρυάτιδες, η 
Μέδουσα, η Σφίγγα. Η ξενάγηση θα κλείσει με την αίθουσα του Παρθενώνα έχοντας θέα 
την αρχαία αλλά και τη σύγχρονη πόλη της Αθήνας. 



Το παλιό και το σύγχρονο σχολείο: 
Εξερευνώντας το παρελθόν!

Διάρκεια: 1,5  ώρα

Κόστος εισιτηρίου: 5 ευρώ

Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται:  Γυμνάσιο και Λύκειο.

Πώς ήταν το σχολείο παλιά;
Τι διαφορές έχει με το σημερινό σχολείο;
Ποιες αμοιβές και τιμωρίες χρησιμοποιούσαν;
Πώς ήταν οι εκπαιδευτικοί της εποχής εκείνης;

Στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες,  γίνονται 
ερευνητές: μελετούν αρχεία, φωτογραφίες, οπτικοακουστικές πηγές και μέσα από 
παιχνίδια ρόλων και δομημένες δραστηριότητες, με τη βοήθεια ερωτημάτων-
ερεθισμάτων προσεγγίζουν τις πηγές, συγκρίνουν το παλιό με το σύγχρονο σχολείο, 
οδηγούνται σε συμπεράσματα και τα ανακοινώνουν.

Η δραστηριοποίηση των μαθητών εκτυλίσσεται μέσα στη μαγευτική ατμόσφαιρα του 
κινηματογράφου, της φωτογραφίας, των προφορικών αφηγήσεων, των εικόνων και των 
ήχων.



Τι θα κάνουν οι μικροί ερευνητές στο Πολεμικό Μουσείο; Ποια αποστολή τους 
περιμένει; Τι κοινό μπορεί να έχει μια άγκυρα, ένα καπέλο, μια φωτογραφία;

Θέλεις να γίνεις και εσύ ένας μικρός ντετέκτιβ και να ανακαλύψεις  τα μυστήρια που 
κρύβει το Μουσείο; Μέσα από ομαδικές δραστηριότητες οι μαθητές θα αναλάβουν να 
γίνουν ερευνητές της ιστορίας, θα προσεγγίσουν επιλεγμένα εκθέματα του Μουσείου 
και με διασκεδαστικό τρόπο θα παρατηρήσουν, θα ερευνήσουν, θα 
αποκωδικοποιήσουν και θα ανακαλύψουν την πολύτιμη ιστορία που κουβαλάνε τα 
εκθέματα του Μουσείου.
Στο τέλος βέβαια, αφού περάσουν τις δοκιμασίες της αποστολής τους θα φύγουν 
φορώντας περήφανοι το σήμα του επίσημου ντετέκτιβ του Πολεμικού Μουσείου.

Διάρκεια: 1 ώρα 
Κόστος εισιτηρίου: 5 ευρώ
Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Δ’ , Ε΄ και ΣΤ' Δημοτικού και  Γυμνάσιο
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών

Μυστήρια στο Μουσείο. Ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα της ιστορίας… αλλιώς!







Ένα παιχνίδι ρόλων στο οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες μεταμορφώνονται σε 

ερευνητές και μελετώντας οπτικοακου τικές πηγές που υπάρχουν στο μουσείο και με 

τη βοήθεια ερωτημάτων-ερεθισμάτων προσεγγίζουν τις πηγές, συγκρίνουν το παλιό 

με το σύγχρονο σχολείο, οδηγούνται σε συμπεράσματα και τα ανακοινώνουν. 

Η δραστηριοποίηση των μαθητών/τριών εκτυλίσσεται μέσα στη μαγευτική 

ατμόσφαιρα του κινηματογράφου, της φωτογραφίας, των προφορικών αφηγήσεων, 

των εικόνων και των ήχων.

Διάρκεια: 1,5  ώρα

Κόστος εισιτηρίου: 5 ευρώ

Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται:  Γυμνάσιο και Λύκειο.

Τριπόδων 23, Πλάκα, 10558 Αθήνα    T 210 3250341    Ε info@ekedisy.gr    W www.ekedisy.gr




