
Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα 

Μουσείου Σχολικής Ζωής 
και Εκπαίδευσης

Εθνικό Κέντρο Έρευνας 
και Διάσωσης Σχολικού Υλικού

Υπό  την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού,  Παιδείας και Θρησκευμάτων

www.polarisekdoseis.gr



Kαλωσορίσατε στο  Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕΔΙΣΥ).

Σκοπός του Μουσείου είναι η διάσωση και η έρευνα του σχολικού υλικού και γι’ 
αυτό τον σκοπό συνεργαζόμαστε με μια ευρεία κοινότητα φορέων και 
εκπαιδευτικών που μοιράζονται το ίδιο όραμα.

‘Ενα νέο Μουσείο, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2015 στην καρδιά της 
Αθήνας, στην πιο ιστορική περιοχή, την Πλάκα, σε ένα πανέμορφο, διατηρητέο 
κτίριο του 19ου αιώνα. 

Το Μουσείο τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και είναι μέλος του Δικτύου Μουσείων και Πολιτιστικών Φορέων 
Ιστορικού Κέντρου Αθηνών. 

Σε ένα αυθεντικό περιβάλλον οι μαθητές θα γνωρίσουν πτυχές του παλιού σχολείου 
ενώ οι μεγαλύτεροι θα ξεναγηθούν και θα ξαναθυμηθούν το παλιό σχολείο.
Για τα σχολεία έχουν εκπονηθεί εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές κάθε 
βαθμίδας: νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων.

Οι μαθητές, λαμβάνοντας μέρος στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, θα έχουν τη 
δυνατότητα να κάνουν ένα διαδραστικό ταξίδι στο χρόνο ανακαλύπτοντας την ιστορία 
του παλιού σχολείου, αλλά και να συμμετάσχουν σε διαδρομές και δράσεις σχετικές με 
το περιβάλλον, την τέχνη, τη λογοτεχνία, το θέατρο, την παράδοση και τον πολιτισμό. 

Για τις επισκέψεις σχολείων είναι απαραίτητη η κράτηση στα τηλέφωνα 
2103250341 και 6940995443 τουλάχιστον 15 μέρες νωρίτερα.

Υπάρχει δυνατότητα αποστολής
υλικού για την προετοιμασία 
της εκπαιδευτικής επίσκεψης.



Το παλιό σχολείο ...



Ο Μίµης και η Άννα ... πάνε µουσείο!



www.polarisekdoseis.gr

Η κουκουβάγια των παλιών αναγνωστικών!



Παραµύθια του µουσείου, ζωγραφιές του βασιλείου!



Ο παππούς Λυσικράτης στα στενάκια της Πλάκας!



Περπατώ µε την τάξη µου στην Πλάκα!



Η ιδιωτική ζωή των βιβλίων
Σχεδίαση: Μαρέττα Σιδηροπούλου



Ζωντανεύοντας τα παλιά παιχνίδια
Σχεδίαση:  Άλκηστις Γεωργούλη

Πώς έπαιζαν τα παιδιά παλιά; Τι παιχνίδια είχαν;

Πριν από πολλά πολλά χρόνια, όταν δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, υπολογιστές και άλλα ακριβά 

παιχνίδια, τα παιδιά ξεχύνονταν στους δρόμους και στις γειτονιές για να παίξουν όλα 

μαζί…μέχρι να βραδιάσει. 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 του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης. 

Ελάτε να παίξουμε μαζί, κουτσό, βόλους, σχοινάκι και πολλά άλλα ομαδικά παιχνίδια. Εάν ο 

καιρός είναι καλός θα βγούμε να παίξουμε στις γειτονιές της Πλάκας.

Στο τέλος θα φτιάξουμε το δικό μας παιχνίδι από πηλό, θα το ζωγραφίσουμε, θα παίξουμε όλοι 

μαζί και φυσικά θα το πάρετε μαζί σας φεύγοντας!

Μαντέψτε ποιο θα είναι… 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται στο βιβλίο του ΕΚΕΔΙΣΥ «Παιδικά Παιχνίδια» από τα 

Παλιά Αναγνωστικά.

Διάρκεια: 1  ώρα

Κόστος εισιτηρίου: 4 ευρώ

Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται:  Νηπιαγωγείο και Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού.



Εξερευνώντας το παρελθόν: παιχνίδι θησαυρού στο µουσείο
Σχεδίαση: Σταύρος Γρόσδος-Χαρά Ανδρεάδου 
`

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. Ένα παιχνίδι θησαυρού με διαδοχικές ομαδικές 

δοκιμασίες-σταθμούς, ατελείωτη κίνηση, πολλά αινίγματα, πολλές εικόνες και ήχους κι 

ακόμα μεγαλύτερη φαντασία που οδηγούν σε έναν τελικό στόχο-θησαυρό. 

Ανακαλύπτοντας τον θησαυρό τα παιδιά, ταυτόχρονα, θα γνωρίσουν την καθημερινή 

ζωή στο παλιό σχολείο και θα τη συγκρίνουν με τη δική τους σχολική ζωή.

Διάρκεια: 1,5  ώρα

Κόστος εισιτηρίου: 5 ευρώ

Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Γ΄- Δ΄, Ε΄- Στ΄  Δημοτικού.



Εξερευνώντας το παρελθόν: Το παλιό και το σύγχρονο σχολείο
Σχεδίαση: Σταύρος Γρόσδος-Χαρά Ανδρεάδου 

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

ερευνητές και μελετώντας οπτικοακουστικές 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.







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. Ένα παιχνίδι θησαυρού με διαδοχικές ομαδικές 

δοκιμασίες-σταθμούς, ατελείωτη κίνηση, πολλά αινίγματα, πολλές εικόνες και ήχους κι 

ακόμα μεγαλύτερη φαντασία που οδηγούν σε έναν τελικό στόχο-θησαυρό. 

Ανακαλύπτοντας τον θησαυρό τα παιδιά, ταυτόχρονα, θα γνωρίσουν την καθημερινή 

ζωή στο παλιό σχολείο και θα τη συγκρίνουν με τη δική τους σχολική ζωή.

Διάρκεια: 1,5  ώρα

Κόστος εισιτηρίου: 5 ευρώ

Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Γ΄- Δ΄, Ε΄- Στ΄  Δημοτικού.
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Με την ευγενική χορηγία:



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

ερευνητές και μελετώντας οπτικοακουστικές 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.
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