
 

  



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

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Το Παλιό Σχολείο Παιδικός στ., 
Νηπιαγωγείο 

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 

Παιδικός στ., 
Νηπιαγωγείο 

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… Νηπιαγωγείο 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)  

Νηπιαγωγείο 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 

Μια διαφορετική ξενάγηση στο 
Νέο Μουσείο της Ακρόπολης με 
οδηγό την κουκουβάγια, Σοφία  

Νηπιαγωγείο Τα παιδιά με τη βοήθεια της κουκουβάγιας Σοφίας, θα έχουν την 
ευκαιρία να μάθουν τις ιστορίες που κρύβουν σημαντικά 
εκθέματα του μουσείου όπως ο Τρισώματος, ο Μοσχοφόρος, οι 
Καρυάτιδες, η Μέδουσα, ο Ιππέας, η Σφίγγα και τόσοι άλλοι 
θησαυροί του μουσείου. Η κουκουβάγια θα βοηθήσει τα παιδιά 
να σκεφτούν για τη ζωή των αρχαίων Ελλήνων, τα υλικά, τα 
χρώματα, την τέχνη και τη φιλοσοφία τους! 

Μουσείο Ακρόπολης 
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Συναγερμός … απογείωση! Νηπιαγωγείο 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 

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

Νηπιαγωγείο Πρόγραμμα υπαίθριων δραστηριοτήτων στον Εθνικό Κήπο και 
τον Λόφο Φιλοπάππου 
 

Εθνικός Κήπος, Λόφος 
Φιλοπάππου  

Ταξιδεύοντας με ένα βιβλίο... Παιδικός στ., 
Νηπιαγωγείο 

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που μας ταξιδεύει μέσα από 
αγαπημένα παιδικά παραμύθια σε έναν κόσμο μαγικό. 
Βιωματικές δραστηριότητες, παιχνίδια και κατασκευές 
περιμένουν τους μικρούς μας φίλους.  

Μουσείο, Χώρος του 
σχολείου σας 

Ιστορίες από Τέχνη Νηπιαγωγείο 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 
 

 Η Παπαρούνα το έσκασε: Ένα 
πρόγραμμα για την Ειρήνη 

Νηπιαγωγείο 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 
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Τα μυστικά της βαλίτσας Νηπιαγωγείο 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 

 Οι ήρωες του 1821 Νηπιαγωγείο 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 

Επιχείρηση Χριστούγεννα Παιδικός στ., 
Νηπιαγωγείο 

Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι-έκπληξη με τραγούδια, παιχνίδια, 
αφήγηση παραμυθιών και κατασκευές, τα παιδιά θα 
διασκεδάσουν, θα δημιουργήσουν και θα νοιώσουν τη μαγεία 
των γιορτών. 

Μουσείο, Χώρος του 
σχολείου σας, 
Διαδικτυακά 

Το ταξίδι του χαρταετού Παιδικός στ., 
Νηπιαγωγείο 

Ένας χαρταετός ταξιδεύει σε μέρη της Ελλάδας και μας συστήνει 
διάφορα έθιμα, μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες. Τα 
παιδιά γνωρίζουν αποκριάτικα έθιμα της χώρας μας, 
μοιράζονται αστείες στιγμές, διασκεδάζουν και κατασκευάζουν, 
τον δικό τους, ξεχωριστό χαρταετό, έτοιμο για νέα ταξίδια... 

Μουσείο, Χώρος του 
σχολείου σας, 
Διαδικτυακά 

Πάσχα με την Πασχαλίτσα Παιδικός στ., 
Νηπιαγωγείο 

Αυτό το Πάσχα η φίλη μας η Φιλίτσα η πασχαλίτσα μας μιλάει 
για τη ζωή της και μας λέει τη μοναδική της ιστορία, η οποία είναι 
πολύ ενδιαφέρουσα! Θα μας πει πράγματα που δεν έχουμε 
ξανακούσει και θα μας ταξιδέψει σε διαδρομές που δεν έχουμε 
ξαναπάει! Μέσα από το πρόγραμμα αυτό τα παιδιά παίζουν, 
διασκεδάζουν, δημιουργούν και εξοικειώνονται με τις 
μαθηματικές έννοιες. 

Μουσείο, Χώρος του 
σχολείου σας, 
Διαδικτυακά 

Εθ
νι

κο
ί 

επ
έτ

ει
ο

ι 
κα

ι 
εο

ρ
τα

σ
τι

κά
 π

ρ
ο

γρ
ά

μ
μ

α
τα

 
Εν

δ
ια

φ
έρ

ο
μ

α
ι 

κα
ι 

εν
ερ

γώ
 



Μύρισε Πάσχα Νηπιαγωγείο Τι ήταν η «κουτσούνα»; Αναβιώνοντας το παλιό πασχαλινό έθιμο 
και με απλά υλικά και φαντασία θα ζυμώσουμε τις δικές μας 
Κουτσούνες! Μέσα από παιχνίδι και βιωματικές δραστηριότητες 
θα ανακαλύψουν το νόημα της γιορτής του Πάσχα. 

Μουσείο, Χώρος του 
σχολείου σας, 

 
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 


