
 

  



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, Δ, Ε, 
ΣΤ 

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, Χώρος του 
σχολείου σας, 
Διαδικτυακά 

Ζωντανεύοντας τα παλιά 
παιχνίδια 

Α, Β, Γ Πώς έπαιζαν τα παιδιά παλιά; Τι παιχνίδια είχαν; Τα αγαπημένα τους 
παιχνίδια ήταν και τα πιο απλά, αυτά που έφτιαχναν μόνα τους! Σε αυτό το 
πρόγραμμα τα παιδιά θα γνωρίσουν αυτά τα παιχνίδια, τα ξεχασμένα στον 
χρόνο, που θα ζωντανέψουν και πάλι στη γειτονιά της Πλάκας και του 
Μουσείου». 

Μουσείο, Χώρος του 
σχολείου σας, 
Διαδικτυακά 

Οι Άθλοι του Ηρακλή… Α, Β, Γ Πόσους άθλους έκανε ο Ηρακλής; Ποια μυθολογικά τέρατα νίκησε; Στο 
πρόγραμμα αυτό οι μαθητές με μοναδικό υλικό από το Μουσείο θα έρθουν 
σε επαφή με τους άθλους Ηρακλή με έναν διαφορετικό τρόπο.  

Μουσείο, Χώρος του 
σχολείου σας, 
Διαδικτυακά 
 

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

Α, Β, Γ, Δ, Ε, 
ΣΤ 

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 

Ο Θεός Διόνυσος και οι 
Πειρατές: Ένα πειρατικό 
κυνήγι θησαυρού… στην 
Πλάκα (Εκπαιδευτική 
περιήγηση/ξενάγηση) 

Α, Β, Γ, Δ, Ε, 
ΣΤ 

Μια πειρατική περιπέτεια θα ξετυλιχτεί στα στενά της Πλάκας και 
ακολουθώντας τον «Χάρτη του Πειρατή Πεταλούδα» θα ανακαλύψουμε τα 
μνημεία και την ιστορία τους και στο τέλος θα βρούμε τι κρύβει ο θησαυρός. 
Το ταξίδι αυτό, μέσα από το κυνήγι του θησαυρού θα δώσει την ευκαιρία 
στους μαθητές/τριες να ανακαλύψουν με παιγνιώδη τρόπο πτυχές της 
μυθολογίας και της τοπικής ιστορίας 

Πλάκα 
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Ιστορίες μυστηρίου στην 
Πλάκα (Εκπαιδευτική 
περιήγηση/ξενάγηση) 

Α, Β, Γ, Δ, Ε, 
ΣΤ 

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 

Παιχνίδι θησαυρού στα 
στενά της Πλάκας!  

Δ, Ε, ΣΤ 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. 

Πλάκα 

Παιχνίδι θησαυρού στο 
Μουσείο: Εξερευνώντας 
το παρελθόν! 

Γ, Δ, Ε, ΣΤ Ένα παλιό κουδούνι, μια σχολική σάκα, οι ήρωες των παλιών αναγνωστικών, 
οι εικονογραφήσεις των παλιών βιβλίων, μια μαθητική ποδιά κι ένα 
μαθητικό πηλίκιο ζωντάνεψαν και κρύφτηκαν στο μουσείο. Τα παιδιά 
συμμετέχουν σε δράσεις - παιχνίδια, με σκοπό να προσεγγίσουν και να 
γνωρίσουν τα εκθέματα του μουσείου με παιγνιώδη και συμμετοχικό τρόπο. 

Μουσείο 

Ανακαλύπτοντας 
την Ακρόπολη! 
(Εκπαιδευτική 
περιήγηση/ξενάγηση) 

Α, Β, Γ, Δ, Ε, 
ΣΤ 

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 
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. 

Αρχαιολογικός χώρος 
Ακρόπολης, 
Μουσείο Ακρόπολης 

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

Α, Β, Γ, Δ, Ε, 
ΣΤ 

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 

Συναγερμός … 
απογείωση! 

Α, Β, Γ Οι μαθητές μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, γρίφους και αποστολές 
θα μάθουν την ιστορία, όχι μόνο των αεροπλάνων, αλλά και τις ιστορίες των 
ανθρώπων μέσα από αυτά κάνοντας ταυτόχρονα ένα όμορφο ταξίδι στην 
ιστορία και στα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια των μεγάλων 
πολεμικών συγκρούσεων στην Ελλάδα.  

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

Δ, Ε, ΣΤ 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. 

Πολεμικό Μουσείο 

 -Εθνικός Κήπος : Ένα 
πρόγραμμα για το 
περιβάλλον  
-Λόφος Φιλοπάππου : 
Ένας περίπατος στα ίχνη 
του Πικιώνη 
(Εκπαιδευτική 
περιήγηση/ξενάγηση) 

Α, Β, Γ Πρόγραμμα υπαίθριων δραστηριοτήτων στον Εθνικό Κήπο και τον Λόφο 
Φιλοπάππου  
 

Εθνικός Κήπος, Λόφος 
Φιλοπάππου  

Ιστορίες από Τέχνη Α, Β, Γ, Δ, Ε, 
ΣΤ 

Ένα ταξίδι στην Τέχνη με αφορμή το έργο σπουδαίων καλλιτεχνών. Οι 
μαθητές ανακαλύπτουν έργα, τεχνικές και τρόπους έκφρασης. Στόχος είναι 
η εξοικείωση των παιδιών με έννοιες και μορφικά στοιχεία που 
χρησιμοποιούνται στις εικαστικές τέχνες ώστε να μπορούν να τα 
ερμηνεύσουν και αργότερα να τα χρησιμοποιήσουν. 

Μουσείο, Χώρος του 
σχολείου σας, 
Διαδικτυακά 
 

 Τα μυστικά της βαλίτσας Α, Β, Γ, Δ, Ε, 
ΣΤ 

Οι μαθητές γίνονται ερευνητές και ανακαλύπτουν το μυστικό της βαλίτσας. 
Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, αφηγήσεις, παιχνίδια 
ενσυναίσθησης, υπόδυση ρόλων, μουσικοκινητικά παιχνίδια και παιχνίδια 
θησαυρού θα βιώσουν τι σημαίνει «πρόσφυγας» και θα συνειδητοποιήσουν 
ότι υπάρχουν και ταξίδια που είναι διαφορετικά, δεν είναι ευχάριστα, αλλά 
αναγκαστικά.  

Μουσείο, Χώρος του 
σχολείου σας, 
Διαδικτυακά 
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Η Παπαρούνα το 
έσκασε: Ένα πρόγραμμα 
για την Ειρήνη 

Α, Β Ένα βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μικρά παιδιά που θα τα 
βοηθήσει να αντιληφθούν ότι η Ειρήνη είναι το πολυτιμότερο αγαθό για τον 
άνθρωπο. Μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες, ομαδικά παιχνίδια, 
εικόνες και μουσική τα παιδιά θα ευαισθητοποιηθούν, θα εκφράσουν ιδέες 
και συναισθήματα και θα αναπτύξουν αισθήματα σεβασμού και 
αδελφικότητας για όλους τους ανθρώπους. 

Μουσείο, Χώρος του 
σχολείου σας, 
Διαδικτυακά, Πολεμικό 
Μουσείο 
 

 Οι ήρωες του 1821 Α, Β, Γ, Δ, Ε, 
ΣΤ 

Το υλικό από τις Συλλογές του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης 
(χάρτες, αφίσες ηρώων, παλιά βιβλία, γραμματόσημα) γίνεται αφορμή για 
ένα συναρπαστικό ταξίδι στην ιστορία. Τα παιδιά με διασκεδαστικό τρόπο 
θα μάθουν τους ήρωες και τις ηρωίδες της Επανάστασης αλλά και 
σημαντικές στιγμές του αγώνα του 1821. 

Μουσείο, Χώρος του 
σχολείου σας, 
Διαδικτυακά 

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

Δ, Ε, ΣΤ 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. 

Πολεμικό Μουσείο 

Μια μέρα με τους ήρωες 
του '21….! 

Δ, Ε, ΣΤ Οι μαθητές σε ρόλο ερευνητών θα ανακαλύψουν σημαντικούς σταθμούς 
από την ιστορία του 1821 και τους «ήρωες» της και θα μάθουν τον ρόλο και 
τη δράση τους μέσα από τα εκθέματα του Πολεμικού Μουσείου. Θα 
γνωρίσουν Ήρωες που πολέμησαν όχι μόνο με όπλα αλλά και με το μυαλό 
και την πένα τους. 

Πολεμικό Μουσείο 

Να’ τανε το  ’21: Ταξίδι 
στην Αθήνα του 1821 
(Εκπαιδευτική 
περιήγηση/ξενάγηση) 

Α, Β, Γ, Δ, Ε, 
ΣΤ 

Η Πλάκα και η Αθήνα συνδυάζεται με στιγμές της ιστορίας του 1821! Στο 
πρόγραμμα αυτό, μέσα από έναν περίπατο, θα ξετυλιχτεί μια ιστορία μέσα 
από έργα τέχνης, μνημεία, αγάλματα και ιστορίες. 

Πλάκα, Διαδικτυακά 

Η Επανάσταση του 1821 
μέσα από την Τέχνη 

Α, Β, Γ, Δ, Ε, 
ΣΤ 

Μια διαδρομή στην Επανάσταση μέσα από έργα τέχνης. Μεγάλοι 
καλλιτέχνες αποτύπωσαν τον ηρωισμό των ανθρώπων που πολέμησαν, τα 

Μουσείο, Χώρος του 
σχολείου σας, 
Διαδικτυακά 
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γεγονότα και την ιστορία, άλλοτε με ρεαλισμό και άλλοτε με συμβολικές 
αναφορές. 

Μαγικά Χριστούγενννα Α, Β, Γ Ένα εκπαιδευτικό χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα όπου τα παιδιά ταξιδεύουν 
από το παρελθον στο μέλλον βιώνοντας τη μαγεία των Χριστουγέννων. Ήθη 
και έθιμα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς όχι μόνο από την 
αρχαιότητα αλλά και από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. 

Μουσείο, Χώρος του 
σχολείου σας, 
Διαδικτυακά 

Το γαϊτανάκι της 
Αποκριάς 

Α, Β, Γ Γύρω από ένα γαϊτανάκι, πλέκω ένα παραμυθάκι. Μια ιστορία ξεκινά, για 
ήθη κι έθιμα πολλά... Ιστορίες και αποκριάτικα έθιμα της χώρας μας, 
ξεδιπλώνονται μέσα από το παιχνίδι. 

Μουσείο, Χώρος του 
σχολείου σας, 
Διαδικτυακά 

Καλώς ήρθες Λαμπρή Α, Β, Γ Τα παιδιά θα ανακαλύψουν βιωματικά τα ήθη και τα έθιμα της Λαμπρής 
ταξιδεύοντας σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και θα δημιουργήσουν 
τη δική τους πασχαλινή κατασκευή. 

Μουσείο, Χώρος του 
σχολείου σας, 
Διαδικτυακά 

 

Διάρκεια προγραμμάτων: 1 ώρα  

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

Εκπαιδευτικές περιηγήσεις/ξεναγήσεις: 6 € 

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

 


