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Eκπαιδευτικά Προγράμματα  
του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου 

για σχολικές ομάδες Α΄- Στ΄ Δημοτικού 
2017-2018 

 

  στο «Παιδικό Μουσείο της Αθήνας»,  
Συνδιοργανωτές: «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων» 
(ΟΠΑΝΔΑ) & «Ελληνικό Παιδικό Μουσείο» 
Διεύθυνση: Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β΄ 17-19, 106 75  Αθήνα (κτίριο Ωδείου Αθηνών) 
 

 

Για Α’ και Β΄ Δημοτικού  
 
 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Ο προπαππούς και η προγιαγιά διηγούνται» 
Τα παιδιά μέσα από την παρατήρηση των παλιών αντικειμένων ανακαλύπτουν στοιχεία για την 
παλιά εποχή, έρχονται σε επαφή την έννοια της συνέχειας και της εξέλιξης και φτιάχνουν το δικό 
τους γενεαλογικό δέντρο. 
Αριθμός μαθητών: έως 25                                                                                                         
 
 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα:  «Εγώ κι εσύ μαζί!» 
Τα παιδιά με αφορμή ένα παραμύθι συζητούν για τη μοναδικότητα των ανθρώπων, τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες του καθενός από εμάς. Στη συνέχεια, δημιουργούν την 
αυτοπροσωπογραφία τους, τη διανθίζουν με τα ιδιαίτερα ταλέντα τους και συνθέτουν ένα 
ομαδικό κολλάζ που εκφράζει το πνεύμα της συνεργασίας στην τάξη τους.  
Αριθμός μαθητών: έως 25                                                                                                         
 
 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Πολλές φορές κι έναν καιρό» 
Ήρωες, αντίπαλοι, βοηθοί, μαγικά αντικείμενα και μέσα μεταφοράς συναντιούνται στο Παιδικό 
Μουσείο της Αθήνας και εμπνέουν τα παιδιά να δημιουργήσουν και να εικονογραφήσουν τη δική 
τους περιπέτεια!  
Αριθμός μαθητών: έως 50 
 
 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Αριθμομαγειρέματα» (μόνο για την Α΄ Δημοτικού) 
Με οδηγό μία συνταγή μαγειρικής και βοηθούς τα εκθέματα του Παιδικού Μουσείου της Αθήνας, 
τα παιδιά καλούνται να οργανώσουν, να απαριθμήσουν, να προσθέσουν, να αφαιρέσουν και να 
ακολουθήσουν τις οδηγίες μίας συνταγής και φυσικά… να τη δοκιμάσουν!  
Αριθμός μαθητών: έως 50 
 
 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Οι αριθμοί στην Αγορά και στην Κουζίνα» (μόνο για τη Β΄ 
Δημοτικού) 
Τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι στην «Αγορά» και την «Κουζίνα» του Παιδικού Μουσείου της 
Αθήνας προσθέτουν, αφαιρούν, ζυγίζουν, ταξινομούν και χρησιμοποιούν τον πολλαπλασιασμό 
...στην πράξη! 
Αριθμός μαθητών: έως 50 
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Για Γ’ και Δ΄ Δημοτικού  
 
 
 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Κάτι έχω να σας πω…»  
Πώς θα αισθανόταν ένα παλιό τηλέφωνο αν συνομιλούσε με ένα κινητό αφής; Τι θα έλεγε ένα 
σίδερο του 19ου αι. αν συναντούσε ένα ατμοσίδερο; Αντικείμενα της παλιάς εποχής που έχουν 
αλλάξει ή δεν υπάρχουν πια, συνομιλούν με αντίστοιχα σύγχρονά τους. Τα παιδιά εξοικειώνονται 
με την έννοια του χρόνου, εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές και… δίνουν φωνή στις δικές τους 
αφηγήσεις.  
Αριθμός μαθητών: έως 25                                                                                                         
 
 
 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Όλοι μαζί στο τραπέζι» 
Από την Ασία, την Αυστραλία και την Αμερική έως την Αφρική και την Ευρώπη μαγειρικά σκεύη, 
εργαλεία κουζίνας και μπαχαρικά ταξιδεύουν τα παιδιά στον κόσμο, έτσι ώστε όλοι μαζί γύρω 
από ένα τραπέζι να καλλιεργήσουν την αποδοχή και τον αλληλοσεβασμό προς το διαφορετικό.  
Αριθμός μαθητών: έως 25                                                                                                         
 
 
 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Ας βγάλουμε τα μαθηματικά έξω απ’ το βιβλίο!» 
Αριθμητικές πράξεις, κλάσματα και δεκαδικοί βγήκαν από τα βιβλία και κρύφτηκαν στα εκθέματα 
«Κουζίνα και Αγορά» του Παιδικού Μουσείου της Αθήνας. Μέσα από το δημιουργικό παιχνίδι τα 
παιδιά αγοράζουν τα υλικά, εκτελούν μία συνταγή μαγειρικής και εφαρμόζουν μαθηματικές 
πράξεις… στην πράξη!  
Αριθμός μαθητών: έως 50 
 
 
 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Θα σου πω μια ιστορία… με το νι και με το σίγμα!» 
Τα γράμματα της αλφαβήτου δίνουν έμπνευση στους μαθητές να επιλέξουν πρωτότυπους ήρωες 
και να πλέξουν ιστορίες με αφορμή το πρώτο γράμμα του ονόματός τους. Τα παιδιά 
συνεργάζονται, συγγράφουν και εμψυχώνουν τη δική τους ιστορία!  
Αριθμός μαθητών: έως 50 
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Για Ε’ και ΣΤ΄ Δημοτικού 
 
 
 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Από την παλιά εποχή… στο μέλλον» 
Τα παιδιά συγκρίνουν σύγχρονα αντικείμενα καθημερινής χρήσης με αντίστοιχα του παρελθόντος 
και κατανοούν βιωματικά τις αλλαγές στην κατασκευή των αντικειμένων σύμφωνα με την εξέλιξη 
της τεχνολογίας και τις ανάγκες των χρηστών ανά εποχή.  
Αριθμός μαθητών: έως 25                                                                                                         
 
 
 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Η χαμένη βαλίτσα»  
Πόσα πράγματα έχει να μας πει μια βαλίτσα; Τι μπορούμε να καταλάβουμε για έναν άνθρωπο 
μέσα από τα πράγματά του; Τα παιδιά μέσα από τα αντικείμενα μιας βαλίτσας ανακαλύπτουν 
κοινά και διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία των ανθρώπων αλλά και στοιχεία της ταυτότητάς 
τους. Στη συνέχεια ανακαλύπτουν και αποκαλύπτουν στοιχεία της δικής τους προσωπικότητας 
επιλέγοντας τα αντικείμενα της δικής τους βαλίτσας…  
Αριθμός μαθητών: έως 25                                                                                                         
 
 
 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Μαγειρεύουμε… Μαθηματικά!»  
Κλάσματα, δεκαδικοί, ποσοστά κι αναλογίες γίνονται τα απαραίτητα συστατικά για μια συνταγή 
μαγειρικής. Τα παιδιά αξιοποιούν προϋπάρχουσες μαθηματικές γνώσεις και εφαρμόζουν 
καινούριες, ανακαλύπτοντας τη χρήση των μαθηματικών στην πραγματική ζωή.  
Αριθμός μαθητών: έως 50 
 
 
 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Κόμικ… ιστορίες στο Μουσείο!» 
Με αφορμή τη συλλογή των κόμικ του Κέντρου Έρευνας & Τεκμηρίωσης του Ελληνικού Παιδικού 
Μουσείου τα παιδιά αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αγαπημένου αυτού 
κειμενικού είδους μικρών και μεγάλων. Στη συνέχεια, εμπνεόμενοι από τις συλλογές των 
εκθεμάτων του μουσείου, επιλέγουν τους δικούς τους πρωτότυπους ήρωες και δημιουργούν τις 
περιπέτειές τους… καρέ-καρέ!  
Αριθμός μαθητών: έως 50 
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Εκπαιδευτικά προγράμματα στην αγγλική γλώσσα* 
 
Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα στην αγγλική γλώσσα 
για μη φυσικούς ομιλητές. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιούνται από αγγλόφωνους 
εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς τους Μουσείου (ερμηνευτές) αποκλειστικά στην αγγλική 
γλώσσα και σύμφωνα με τις αρχές της επικοινωνιακής μεθόδου.  
 

Για Α’- Γ΄ Δημοτικού 
 
 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Χρώματα και αριθμοί κρύφτηκαν στο Μουσείο» 
Χρώματα και αριθμοί κρύβονται στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας. 
Ελάτε να εξερευνήσουμε το Μουσείο, να τα εντοπίσουμε και μέσα από το παιχνίδι να 
ανακαλύψουμε… πώς τα λέμε στα αγγλικά! 
Αριθμός μαθητών: έως 50 
 

Για Δ’- ΣΤ΄ Δημοτικού 
 
 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Από την Αγορά στο … πιάτο μας» 
Τα παιδιά μέσα από ένα παιχνίδι ρόλων στην «Αγορά» του Παιδικού Μουσείου της Αθήνας 
εξοικειώνονται με το λεξιλόγιο γύρω από τη διατροφή, συγκεντρώνουν τα απαραίτητα υλικά και 
παρασκευάζουν τη δική τους συνταγή στην «Κουζίνα».  
Αριθμός μαθητών: έως 25                                                                                                         
 
 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Η φύση στην ….πόλη μας» 
Οι συλλογές του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου της Αθήνας γίνονται πηγή έμπνευσης για να 
μιλήσουν τα παιδιά για τη ζωή και τα προβλήματα των μεγάλων πόλεων, να προτείνουν λύσεις 
και δράσεις και να κατασκευάσουν την πόλη των ονείρων τους!  
Αριθμός μαθητών: έως 25                                                                                                         
 
 
 
* Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στην αγγλική γλώσσα πραγματοποιούνται στο Παιδικό Μουσείο 
της Αθήνας κάθε Τρίτη.  
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Educational Programs in English *  
 
The Hellenic Children's Museum conducts educational programs in English for non-native 
speakers. These educational programs are implemented by specialized English-speaking museum 
educators (interpreters) exclusively in English, based on the principles of communicative language 
teaching. 
  

For students in 1st- 3rd grade, Primary Sector 
 
 Educational Program: "Colors and numbers are hidden in the Museum" 
Colors and numbers are hidden in the Children's Museum of Athens. 
Let’s explore the Children's Museum of Athens, find these colors and numbers, play with them and 
find out... what they are called in English! 
Number of students: up to 50 
 
 

For students in 4th – 6th grade, Primary Sector 
 
 Educational Program: "From the market to... our plate" 
Through a role-playing game in the "Market” of the Children's Museum of Athens, children 
familiarize themselves with the vocabulary about nutrition and gather the necessary ingredients to 
make their own recipe in the Museum’s “Kitchen”. 
Number of students: up to 25                                                                                                         
 
 Educational Program: "Nature... in our city" 
The collections of the Hellenic Children's Museum become a source of inspiration for children to 
talk about life and its problems in big cities, to suggest actions and solutions for those problems, 
and to construct the city of their dreams! 
Number of students: up to 25                   
 
                                                                                       
 
* The educational programs in English take place in the Children’s Museum of Athens every 
Tuesday.  
 

 

Ώρες διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων: 09:00 – 10:30 & 11:00 – 12:30 
Οικονομική συμμετοχή:  Η οικονομική συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα  
    είναι 5,00 ευρώ για κάθε παιδί & ενισχύει τους σκοπούς του 
    Ελληνικού Παιδικού Μουσείου 
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  Το Μουσείο ταξιδεύει… σε άλλους χώρους 
 

Για Α’, Β΄ & Γ΄ Δημοτικού  
 
 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Φοίνικες, κριάρια και παγώνια στο κέντρο της Αθήνας;» 
Ανάμεσα στις πολυκατοικίες, τα αυτοκίνητα και τον θόρυβο, στην καρδιά της πόλης βρίσκεται ο 
Εθνικός Κήπος. Ένας χάρτης, ένα φυλλάδιο και η διάθεση για εξερεύνηση είναι τα εργαλεία, για 
να ανακαλύψουμε τον πιο μεγάλο και πράσινο κήπο της πρωτεύουσάς μας.  
Αριθμός μαθητών: έως 50                                                                                                         
 
 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Με τον Δημήτρη Πικιώνη στου Φιλοπάππου» * 
Μέσα από το παιχνίδι στο ύπαιθρο και μια σειρά δραστηριοτήτων κατάλληλα προσαρμοσμένων 
σε κάθε ηλικιακή ομάδα, τα παιδιά ενεργοποιούν τις αισθήσεις τους, έρχονται σε επαφή με τη 
φύση και την τέχνη, ψυχαγωγούνται, εξερευνούν κι ανακαλύπτουν στοιχεία για τον καλλιτέχνη 
Δημήτρη Πικιώνη. 
Αριθμός μαθητών: έως 50                                                                                                         
 

Για Δ΄, Ε΄& ΣΤ΄ Δημοτικού  
 
 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Ταξίδι στα αρχαία χρόνια»*  
(Χώρος υλοποίησης: Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, Χαρ. Τρικούπη 31, Πειραιάς) 
Πώς ντύνονταν οι αρχαίοι Έλληνες; Ποια αντικείμενα χρησιμοποιούσαν στην καθημερινότητά 
τους; Αλήθεια, τι θα μας έλεγαν τα αγάλματα αν είχαν φωνή; Ποια μυστικά κρύβει ένα αγγείο; Τα 
εκθέματα του μουσείου γίνονται η «χρονοκάψουλα», η οποία μεταφέρει τα παιδιά σε ένα ταξίδι 
πίσω στον χρόνο. Εξερευνώντας τους θησαυρούς του Αρχαιολογικού Μουσείου τα παιδιά 
ανακαλύπτουν  την καθημερινή ζωή των αρχαίων Ελλήνων.  
Αριθμός μαθητών: έως 50                                                                                                         
 
 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Οδοιπορικό Στην Πλάκα» 
Η αρχαία Ελλάδα, το Βυζάντιο, η εποχή της Τουρκοκρατίας συνυπάρχουν αρμονικά στην πιο 
όμορφη, ίσως, γειτονιά της Αθήνας, την Πλάκα.  Από τα Αναφιώτικα στο μνημείο του 
Λυσικράτους και από τον Μεντρεσέ στον ναό της Αγίας Αικατερίνης, οι μαθητές συνεργάζονται 
προκειμένου να εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν τις διαφορετικές περιόδους της ελληνικής 
ιστορίας μέσα από τα μνημεία της Πλάκας. 
Αριθμός μαθητών: έως 50                                                                                                         

 
 

*  Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πειραιά και στον λόφο του 
Φιλοπάππου πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη από ερμηνεύτριες του Ελληνικού Παιδικού 
Μουσείου, οι οποίες είναι διπλωματούχοι ξεναγοί του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ. 
 

Ώρες διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων: 09:00 – 10:30 & 11:00 – 12:30 
Οικονομική συμμετοχή:  Η οικονομική συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα  
    είναι 5,00 ευρώ για κάθε παιδί & ενισχύει τους σκοπούς του 
    Ελληνικού Παιδικού Μουσείου 
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  Το Μουσείο ταξιδεύει… με τις μουσειοσκευές του 
 
Οι μουσειοσκευές του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου είναι εκπαιδευτικά κουτιά σχεδιασμένα 
σύμφωνα με τις βασικές αρχές και τους στόχους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του 
Ελληνικού Παιδικού Μουσείου και καλύπτουν διάφορες θεματικές ενότητες. Μέσω των 
μουσειοσκευών το Μουσείο ταξιδεύει σε οποιονδήποτε χώρο φιλοξενούνται ομάδες παιδιών. Το 
υλικό της μουσειοσκευής υποστηρίζει τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης που 
ενθαρρύνει την έρευνα, τη συλλογή στοιχείων γύρω από τη θεματική της μουσειοσκευής, τη 
χρήση των αντικειμένων, την εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από παιχνίδι και άλλες 
δημιουργικές δράσεις. 
 
Οι μουσειοσκευές του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου για μαθητές Δημοτικού είναι:  
«Από τη θεά Δήμητρα… στα δημητριακά»  
«Τα Ιάματα του Ασκληπιού»  
«Ανακυκλωπράγματα»  
«Φυσαλίδες»  
«Τα Δόντια μας»  

 
 

Περίοδος διάθεσης: Κάθε μουσειοσκευή διατίθεται για ένα (1) μήνα προς 40 ευρώ.  
 
Τα έξοδα μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται. Η μεταφορά γίνεται με ευθύνη των εκπαιδευτικών. 

 
 
 
 
 

Σημείωση: Εάν κριθεί απαραίτητο, ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στα προγράμματα  
κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 
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Τι είναι το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο; 
Είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο κοινωφελούς χαρακτήρα με εκπαιδευτικό και πολιτιστικό 
σκοπό και ιδρύθηκε το 1987.  
Ο σκοπός του είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν όλο τους το δυναμικό, ώστε να γίνουν 
πολίτες οι οποίοι με σεβασμό στην ατομικότητά τους θα αποκτήσουν και κοινωνική συνείδηση 
και την αίσθηση της ανάγκης να συμβάλλουν στην κοινότητα που ζουν. 
 

Τι είναι το Παιδικό Μουσείο; 
Το Παιδικό Μουσείο είναι ένας οργανισμός που υπάρχει για να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντα των παιδιών, αναπτύσσοντας εκθέματα και προγράμματα που κεντρίζουν την 
περιέργεια και κινητοποιούν τη μάθηση.(Association of Youth Museums, 1992) 
Tο 1994, στην οδό Κυδαθηναίων 14, στην Πλάκα ξεκίνησε να λειτουργεί το Παιδικό Μουσείο με 
τη συνεργασία του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και 
του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου.  

Το Παιδικό Μουσείο υπάρχει για να βοηθά τα παιδιά  
να καταλάβουν και να χαρούν τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν 

Η φιλοσοφία του βασίζεται στην πεποίθηση ότι τα πραγματικά αντικείμενα, οι άμεσες εμπειρίες 
και η ψυχαγωγία υποστηρίζουν και ενισχύουν τη διαδικασία της μάθησης. 
Το 2017, το Παιδικό Μουσείο της Αθήνας άλλαξε γειτονιά, στο κτίριο του Ωδείου Αθηνών, επί 
των οδών Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β΄ 17-19.  
 
Τι είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο μουσείο; 
Ένας εναλλακτικός τρόπος επίσκεψης στο Μουσείο, μια εκπαιδευτική διαδικασία που δίνει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στο παιδί και στην ανάπτυξη της σχέσης του με το μουσείο. Είναι ένας 
συμμετοχικός ερευνητικός τρόπος μάθησης, με διαθεματική και διεπιστημονική διάσταση. 
 
Πώς σχεδιάζονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα; 
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου είναι αποτέλεσμα 
διεπιστημονικής συνεργασίας και διαθεματικής προσέγγισης. Σχεδιάζονται σύμφωνα με τις 
ανάγκες και τις δυνατότητες του κοινού, τις δυνατότητες & τους περιορισμούς του χώρου, τα 
αναλυτικά προγράμματα. 
 
Ποιες είναι οι βασικές αρχές ενός εκπαιδευτικού προγράμματος; 
 Να εξοικειωθούν τα παιδιά με το μουσειακό χώρο, το έργο τέχνης, την πολιτιστική, 

τεχνολογική και φυσική κληρονομιά 
 Να  γίνει η επίσκεψη στο Μουσείο μια ευχάριστη εμπειρία προσαρμοσμένη στις ανάγκες 

και δυνατότητες του κοινού 
 Να εξελιχθούν  μέσα από τα εκθέματα του Μουσείου οι ικανότητες του κοινού για 

παρατήρηση, πρόβλεψη, υπόθεση, γενίκευση, σύγκριση, διάκριση, αξιολόγηση 
 Να εφοδιαστούν τα παιδιά με τρόπους ανεξάρτητης μάθησης και μελέτης για επόμενες 

επισκέψεις 
 Να κατανοήσουν καλύτερα το φυσικό και τον τεχνητό κόσμο 
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