
 

  



Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2021-2022 για σχολικές ομάδες 
από το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 Το Παλιό Σχολείο Α, Β, Γ 
Γυμνασίου 
Α, Β, Γ 
Λυκείου 

Ελάτε να κάνουμε μια βουτιά στον χρόνο και να ζωντανέψουμε το παλιό 
σχολειό -όπου γράμματα μαθαίναν ο παππούς και η γιαγιά όταν ήτανε 
παιδιά. Στο πρόγραμμα αυτό τα παιδιά μεταφέρονται με βιωματικό τρόπο 
στο παλιό σχολειό.  

Μουσείο, Διαδικτυακά 

Το παλιό και το 
σύγχρονο σχολείο: 
Εξερευνώντας το 
παρελθόν! 

Α, Β, Γ 
Γυμνασίου 
Α, Β, Γ 
Λυκείου 

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. 

Μουσείο 

Περπατάω με την τάξη 
μου στην Πλάκα 
(Εκπαιδευτική 
περιήγηση/ξενάγηση) 

Α, Β, Γ 
Γυμνασίου 
Α, Β, Γ 
Λυκείου 

Πολλές ερωτήσεις και αναπάντεχες εκπλήξεις μας περιμένουν στο 
αγαπημένο αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα-περίπατο στα στενά της Πλάκας 
που δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να κάνουν ένα ταξίδι στον χρόνο και στην 
ιστορία. 

Πλάκα, Διαδικτυακά 

Ιστορίες μυστηρίου στην 
Πλάκα (Εκπαιδευτική 
περιήγηση/ξενάγηση) 

Α, Β, Γ 
Γυμνασίου 
Α, Β, Γ 
Λυκείου 

Ακολουθώντας μηνύματα, σημειώματα και ίχνη, ξετυλίγουμε σιγά – σιγά το 
νήμα της υπόθεσης. Ερευνώντας στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και 
Εκπαίδευσης, στο διαδίκτυο, στους δρόμους και στα κτίρια της Πλάκας 
βρίσκουμε διάφορα ίχνη που μπορούν να οδηγήσουν στη λύση αυτού του 
μυστηρίου και ταυτόχρονα θα μας γνωρίσουν την ιστορία των 
σημαντικότερων μνημείων της Πλάκας. 

Πλάκα 

Ανακαλύπτοντας 
την Ακρόπολη! 
(Εκπαιδευτική 
περιήγηση/ξενάγηση) 

Α, Β, Γ 
Γυμνασίου 
Α, Β, Γ 
Λυκείου 

ΑΚΡΟΠΟΛΗ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
Μια συναρπαστική ξενάγηση στο πιο διάσημο μνημείο σε όλο τον κόσμο, 
στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης με τη βοήθεια πιστοποιημένου ξεναγού. 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 

Αρχαιολογικός χώρος 
Ακρόπολης, 
Μουσείο Ακρόπολης 
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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. 

Ανακαλύπτοντας την 
Ιστορία μέσα από τα 
Μουσεία (Εκπαιδευτική 
περιήγηση/ξενάγηση) 

Α, Β, Γ 
Γυμνασίου 
Α, Β, Γ 
Λυκείου 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΤΟ 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΛΟΦΟΣ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ 
ΚΑΙ ΠΝΥΚΑ, ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 

Στο χώρο του κάθε 
Μουσείου ή 
Αρχαιολογικού χώρου 

 Το 1821 αλλιώς! Ταξίδι 
στην Αθήνα του 1821 
(Εκπαιδευτική 
περιήγηση/ξενάγηση) 

Α, Β, Γ 
Γυμνασίου 
Α, Β, Γ 
Λυκείου 

Η Πλάκα και η Αθήνα στο 1821! Ένα πρόγραμμα,  στο οποίο μέσα από ένα 
περίπατο, θα μεταφερθούμε στο κλίμα της εποχής του 1821. Αξιοποιώντας 
τη λογοτεχνία, τα έργα τέχνης, τα μνημεία, τα κτίρια, τον κινηματογράφο, 
ως ιστορικές πηγές, θα γνωρίσουμε μια άλλη μαγευτική ιστορία με 
ίντριγκες, πάθη, έρωτες και ηρωισμό!  

Πλάκα, Διαδικτυακά 

Να μαθαίνω γράμματα: 
ο ρόλος της εκπαίδευσης 
στο 1821 

Α, Β, Γ 
Γυμνασίου 
Α, Β, Γ 
Λυκείου 

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι οι μαθητές να κατανοήσουν  τον ρόλο 
της εκπαίδευσης στον αγώνα για την ανεξαρτησία. Μέσα από το πλούσιο 
αρχείο και το υλικό του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης με τη 
βοήθεια της λογοτεχνίας και οπτικουακουστικού υλικού οι μαθητές με 
ευχάριστο και βιωματικό τρόπο  θα δουν τις αλλαγές στην εκπαίδευση και 
τη σημασία της στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. 

Διαδικτυακά 

Η Επανάσταση του 1821 
μέσα από την Τέχνη 

Α, Β, Γ 
Γυμνασίου 
Α, Β, Γ 
Λυκείου 

Μια διαδρομή στην Επανάσταση μέσα από έργα τέχνης. Μεγάλοι 
καλλιτέχνες αποτύπωσαν τον ηρωισμό των ανθρώπων που πολέμησαν, τα 
γεγονότα και την ιστορία, άλλοτε με ρεαλισμό και άλλοτε με συμβολικές 
αναφορές. 

Μουσείο, Διαδικτυακά 

 

Διάρκεια προγραμμάτων: 1 ώρα  

Κόστος εισιτηρίου για τα προγράμματα που πραγματοποιούνται εντός του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης: 5 €  

Εκπαιδευτικές περιηγήσεις/ξεναγήσεις: 

Για περισσότερες πληροφορίες, κρατήσεις και κόστος προγραμμάτων: 2103250341 info@ekedisy.gr 
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