
Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα 

Μουσείου Σχολικής Ζωής 
και Εκπαίδευσης

Εθνικό Κέντρο Έρευνας 
και Διάσωσης Σχολικού Υλικού

Υπό  την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων



Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και 
Διάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕΔΙΣΥ) στεγάζεται στην Πλάκα, στην οδό Τριπόδων 23, 
σε έναν από τους αρχαιότερους δρόμους της Αθήνας, σε ένα νεοκλασικό, διατηρητέο 
οίκημα του 1850.

Το Μουσείο είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και είναι μέλος του Δικτύου Μουσείων και Πολιτιστικών Φορέων 
Αθηνών.

Όλα τα προγράμματα του Μουσείου είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου σχεδιάζονται από διεπιστημονική 
ομάδα που αποτελείται από παιδαγωγούς, μουσειοπαιδαγωγούς, θεατρολόγους, 
συγγραφείς, εικαστικούς, μουσικούς ώστε να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ενός 
άρτιου παιδαγωγικά και τεχνικά προγράμματος. Υλοποιούνται από έμπειρους 
μουσειοπαιδαγωγούς, παιδαγωγούς και ερμηνευτές εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
-Απευθύνονται σε παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια 
–Υλοποιούνται εντός του Μουσείου και σε επιλεγμένα σημεία πολιτιστικού
ενδιαφέροντος και  αρχαιολογικούς χώρους της Πλάκας.
-Ειδικά προγράμματα για φοιτητές και σπουδαστές ΙΕΚ, για ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, ΚΑΠΗ και  
Πολιτιστικούς Συλλόγους.

Προγράμματα μπορούν να πραγματοποιηθούν και στον χώρο του σχολείου σας. 
Υλοποιούνται ακόμα:

•Θεματικά εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια (Χριστούγεννα, Απόκριες,
Πάσχα, Άνοιξη)
•Θεατρικές παραστάσεις (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια)
•Εκπαιδευτικές ξεναγήσεις (Μουσείο Ακρόπολης, Ακρόπολη, Σπηλιές και Ιερά
Ακρόπολης, Κεραμεικός, Ρωμαϊκή και Αρχαία Αγορά,  Αρχαιολογικό Μουσείο,
Βυζαντινό Μουσείο).

Για τις επισκέψεις των σχολείων είναι 
απαραίτητη η κράτηση στα τηλέφωνα 
2103250341, 6940995443  (2 εβδομάδες 
τουλάχιστον νωρίτερα).
Υπάρχει δυνατότητα αποστολής υλικού για 
την προετοιμασία της εκπαιδευτικής 
επίσκεψης. 
Έχει εύκολη πρόσβαση: Τα μεγάλα 
λεωφορεία σταματάνε Φιλελλήνων με 
Κυδαθηναίων (πεζόδρομος) και 
παραλαμβάνονται από το προσωπικό του 
Μουσείου. Τα μικρά λεωφορεία μπορούν να 
προσέλθουν έως την πόρτα του Μουσείου.



Το παλιό σχολείο ...

Ελάτε να κάνουμε μια βουτιά στον χρόνο και να ζωντανέψουμε το παλιό σχολειό -όπου γράμματα 
μαθαίναν ο παππούς και η γιαγιά όταν ήτανε παιδιά.  Μια φορά και χρόνια πριν, όχι όμως πάρα πολλά, οι 
μαθητές πήγαιναν στο σχολείο κρατώντας πάνινη, υφαντή ή δερμάτινη τσάντα, έγραφαν στην πλάκα με 
το κοντύλι, έκαναν μάθημα πρωί-απόγευμα και Σάββατο. Κάθονταν στα ξύλινα θρανία πολλοί μαζί, 
ζεσταίνονταν με ξυλόσομπα, αγόραζαν τα βιβλία, «έτρωγαν ξύλο» από τον δάσκαλο, αλλά έπαιζαν πολύ. 
Στο πρόγραμμα αυτό τα παιδιά μεταφέρονται με βιωματικό τρόπο στο παλιό σχολειό. Κάθονται στα 
παλιά ξύλινα θρανία και μέσα από αφηγήσεις, προβολές, αποσπάσματα από ταινίες και παιχνίδια 
γνωρίζουν:

• την κτιριακή υποδομή των σχολείων της μεταπολεμικής εποχής
• τις δυσκολίες των παιδιών να μορφωθούν (λόγω ανέχειας, έλλειψης φροντίδας εκ

μέρους των γονέων, απουσίας δωρεάν παιδείας κ.λπ.)
• το αυταρχικό παιδαγωγικό σύστημα και την αυθεντία του δασκάλου, όπως αυτή

αποτυπώνεται σημειολογικά και πολυτροπικά μέσω των εκθεμάτων
• τη χρησιμότητα συγκεκριμένων εκθεμάτων (ξυλόσομπας, εποπτικών μέσων,

αναρτημένων γνωμικών, αμμοδόχου κ.λπ.)
• τις δυσκολίες του έργου του δασκάλου, τον πολλαπλό ρόλο του στην τοπική κοινωνία,

καθώς και τον έλεγχο των εκπαιδευτικών καθηκόντων του από τον Επιθεωρητή, η
βαθμολογία του οποίου έπαιζε καταλυτικό ρόλο στην επαγγελματική ανέλιξη του
εκπαιδευτικού. Οι μαθητές στην αίθουσα αυτή ακόμα μπορούν να:

• θέτουν ερωτήματα
• αγγίζουν και ανοίγουν παλιές σάκες  και σχολικό υλικό (πλάκα με κοντύλι, πένα και

μελάνι, μπλοκ ιχνογραφίας, τετράδια καλλιγραφίας κ.λπ.)
• βλέπουν φωτογραφικά ντοκουμέντα
• δραματοποιούν τιμωρίες*

*Υπάρχει ευελιξία στην επιλογή των δραστηριοτήτων ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο και το
ηλικιακό επίπεδο της κάθε ομάδας.

Διάρκεια: 1 ώρα 
Κόστος εισιτηρίου: 4 ευρώ
Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο
To πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και στον χώρο του Σχολείου σας.



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 της  Πάκας και του Μουσείου». 
Ελάτε να παίξουμε μαζί παλιά παραδοσιακά παιχνίδια. Στο τέλος θα φτιάξουμε τα δικά 
μας  παιχνίδια, θα παίξουμε όλοι μαζί και φυσικά θα τα έχετε μαζί σας φεύγοντας! 
Μαντέψτε ποια θα είναι…

Το πρόγραμμα είναι βασισμένο στο βιβλίο του ΕΚΕΔΙΣΥ «Τα παιχνίδια των παλιών 
αναγνωστικών»

Διάρκεια: 1  ώρα

Κόστος εισιτηρίου: 4 ευρώ

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

To πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και στον χώρο του Σχολείου σας.



www.polarisekdoseis.gr

Η κουκουβάγια των παλιών αναγνωστικών!

Μια κουκουβάγια ξεπηδά απ’ τα παλιά αναγνωστικά και ζωντανεύει στα χέρια των 
παιδιών!  

Τι είναι αυτό που ξέρει η κουκουβάγια για τα παλιά αναγνωστικά; 
Γιατί φώλιαζε μέσα στις δερμάτινες τσάντες των μαθητών πρωί και βράδυ; 

Ελάτε να το ανακαλύψουμε μαζί, με μύθους, αινίγματα, παιχνίδι, χρώματα και μουσικές! 
Στο τέλος η κουκουβάγια θα ζωντανέψει στα χέρια των παιδιών.

Το πρόγραμμα θα κορυφωθεί με τη δημιουργία μιας ξεχωριστής κουκουβάγιας 
κούκλας από κάθε παιδί και φυσικά με την εμψύχωση της!

Διάρκεια: 1 ώρα
Κόστος εισιτηρίου: 4 ευρώ
Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται:  Νηπιαγωγείο και Α΄, Β΄ Δημοτικού.
To πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και στον χώρο του Σχολείου σας.



Το κανόνι και η παπαρούνα: Ένα πρόγραμμα 
για την "Ειρήνη"

Τι δουλειά έχει μια κατακόκκινη παπαρούνα σε έναν Πολεμικό Πίνακα; 
Γιατί άναψε καυγάς με το Κανόνι, το σπαθί του 21, το Τρομερό Ντουφέκι, τη Βίδα τη 
Χειροβομβίδα;
Οι μικροί μαθητές σε ρόλους «σπουδαίων βοηθών» μέσα από βιωματικές δράσεις, 
κουκλοθέατρο, αφήγηση, τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος και με τη συνεισφορά της 
μουσικής και της τεχνολογίας θα μπλεχτούν σε ένα βιωματικό, αλληλεπιδραστικό 
παιχνίδι  που θα τους οδηγήσει να ανακαλύψουν τα αγαθά της ειρήνης και  τις 
επιπτώσεις του πολέμου καλλιεργώντας ταυτόχρονα αξίες ενσυναίσθησης, 
αλληλοσεβασμού και αλληλεγγύης.

Διάρκεια: 1 ώρα 
Κόστος εισιτηρίου: 4 ευρώ
Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Νηπιαγωγείο, A',B' Δημοτικού.
To πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και στον χώρο του Σχολείου σας.

Σχεδίαση: Κατερίνα Καζέλα



Τα μυστικά της βαλίτσας

Τι να κρύβει άραγε η βαλίτσα; 
Πώς βρέθηκε στο μουσείο; 
Γιατί άραγε είναι λυπημένη; 
Τι σημαίνει το αρχικό γράμμα Ν που είναι χαραγμένο πάνω της; 
Τι σημαίνει προσφυγιά; 
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.

Βήμα - βήμα οι μαθητές θα αντιληφθούν το σκοτάδι και την καταστροφή  που 
επιφέρει ο  πόλεμος και θα εξερευνήσουν τις ιδέες της ανοχής, της δικαιοσύνης, της 
ειρηνικής συμβίωσης, της αμοιβαίας κατανόησης και του αλληλοσεβασμού. Στο τέλος, 
τα παιδιά θα φτιάξουν το καραβάκι της ελπίδας και φεύγοντας θα το πάρουν μαζί τους  
με σκοπό να τους ταξιδέψει στον κόσμο της ελπίδας και της αλληλεγγύης. 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται στο βιβλίο του Μουσείου «Τι θα πάρω μαζί μου 
φεύγοντας».

Διάρκεια: 1 ώρα 
Κόστος εισιτηρίου: 4 ευρώ
Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Νηπιαγωγείο, Δημοτικό
To πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και στον χώρο του Σχολείου σας.

Σχεδίαση: Νίκη Κάντζου, Φυλλιώ Νικολούδη



Τι κάνουν τα καλά παιδιά ... στ΄ αλφαβητάρια τα παλιά;
Σχεδίαση: Νίκη Κάντζου

Ένα γράμμα και δυο αλφαβητάρια σε μια παλιά δασκαλοσακούλα.
Τι γυρεύουν εκεί; 
Ποιος είναι ο Μίμης, η Άννα, η Λόλα και ο Ρήγας;
Ποιος μπορεί να λύσει τους γρίφους που έχουν σχέση με τις εικόνες από τα 
αλφαβητάρια «Τα καλά παιδιά» και «Αλφαβητάρι»;
Ποιος ζωγράφισε τις εικόνες τους;

Μέσα από αλληλεπιδραστικές διαθεματικές δραστηριότητες όπως παντομίμα με 
εικόνες από τα παλιά αλφαβητάρια, παιχνίδια οπτικής παρατηρητικότητας, γρίφους, 
παζλ, σκυταλοδρομία και δημιουργία ενός εικαστικού σελιδοδείκτη τα παιδιά 
ενθαρρύνονται να αναπτύξουν μια βιωματική σχέση με την εικονογράφηση των παλιών 
αναγνωστικών που αποτελούν έργα τέχνης.
Παράλληλα μαθαίνουν την ιστορία των σχολείων της εποχής εκείνης με τις δυσκολίες 
αλλά και τις ωραίες στιγμές.

Διάρκεια: 1 ώρα 
Κόστος εισιτηρίου: 4 ευρώ
Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Νηπιαγωγείο, Α',Β' Δημοτικού.
To πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και στον χώρο του Σχολείου σας.



Παιχνίδι θησαυρού στα στενά της Πλάκας!

Διάρκεια: 1 ώρα 
Κόστος εισιτηρίου: 4 ευρώ
Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού και Α’, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου

Ο παππούς Λυσικράτης μας στέλνει μήνυμα να τον βοηθήσουμε! 
Ποιοι θα βοηθήσουν τον παππού Λυσικράτη να βρει την αγαπημένη του φίλη; 
Πώς θα βρούμε τα ίχνη της; 
Οι ομάδες ξεχύνονται σε ένα απολαυστικό ταξίδι στην ιστορία!

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. 
Κι όταν το μυστικό ανακαλυφθεί, η ομάδα φυσικά θα ανταμειφτεί!
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσα από το οποίο τα παιδιά μαθαίνουν και εξερευνούν 
τη γειτονιά της Πλάκας παίζοντας και διασκεδάζοντας!



Ο Θεός Διόνυσος και οι Πειρατές: Ένα πειρατικό 
κυνήγι θησαυρού… στην Πλάκα Σχεδίαση: Κώστας Στοφόρος

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται με αφορμή τη νέα έκδοση του Μουσείου Σχολικής 
Ζωής και Εκπαίδευσης με τίτλο «Ο Θεός Διόνυσος και οι πειρατές -ένα ταξίδι στον μύθο 
και στην ιστορία μέσα από το παραμύθι» του Κώστα Στοφόρου.

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 ευκαιρίς στους 
μαθητές/τριες να ανακαλύψουν με παιγνιώδη τρόπο πτυχές της μυθολογίας και της 
τοπικής ιστορίας. Ειδικότερα οι μαθητές/τριες επεκτείνουν τις γνώσεις του σχετικά με:
-Αρχαίο θέατρο
-Οδός Τριπόδων: αρχαιότερος δρόμος του κόσμου
-Μνημείο Λυσικράτη: το μοναδικό ολόκληρο σωζόμενο χορηγικό μνημείο από την 
εποχή της αρχαίας Αθήνας.
-Μυθολογία: αρπαγή του Θεού Διόνυσου από τους Τυρρηνούς πειρατές
-Νεότερη Ιστορία: Η Πλάκα στο 1821

Διάρκεια: 1,5 ώρα 
Κόστος εισιτηρίου: 5 ευρώ
Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Δημοτικό



Περπατώ µε την τάξη µου στην Πλάκα!

•Πώς πήρε το όνομα της η Πλάκα;
•Ποιος είναι ο πιο αρχαίος δρόμος στον κόσμο;
•Πώς οι πειρατές έγιναν δελφίνια;
•Πώς περιγράφουν οι ξένοι περιηγητές το ξέσπασμα της Επανάστασης στην Αθήνα;
•Πού πραγματικά βρισκόταν ο Λυκαβηττός;
•Ποια εκκλησία συνδέεται με τον Αθανάσιο Διάκο;
•Τι πραγματικά συνέβη στον Οδυσσέα Ανδρούτσο;
•Πώς βγήκε έκφραση «Χαιρέτα μας τον πλάτανο;»
•Ποια εκκλησία συνδέεται με την Ανάσταση και το Άγιο Φως;
•Ποιο ήταν το αγαπημένο εκκλησάκι του Παπαδιαμάντη;
•Πού βρίσκεται η καμπάνα που σήμανε την απελευθέρωση από τους Τούρκους;
•Ποια είναι η σχέση της οδού Τριπόδων με το θέατρο και τον κινηματογράφο;

Πολλές ερωτήσεις  και αναπάντεχες απαντήσεις μας περιμένουν στο αγαπημένο αυτό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα-περίπατο στα στενά της Πλάκας που δίνει την ευκαιρία στα παιδιά αλλά και στους γονείς
τους να κάνουν ένα ταξίδι στον χρόνο και στην ιστορία.
Μέσα από παιγνιώδη και διασκεδαστικό τρόπο οι μαθητές ξεναγούνται σε αξιοθέατα και μνημεία της
Πλάκας μαθαίνοντας την ιστορία της πιο αρχαίας γειτονιάς με έναν ευχάριστο τρόπο. Στη συνέχεια, στον
χώρο του Μουσείου, με τη βοήθεια της Μαγικής Τράπουλας των Παραμυθιών δημιουργούν τη δική τους
ιστορία για όσα γνώρισαν.

Μπορείτε να επιλέξετε ακόμα έναν από τους θεματικούς εκπαιδευτικούς μας περιπάτους:
•Από το Μνημείο του Λυσικράτη στα Αναφιώτικα
•Μοναστηράκι
•Στα χρόνια τα Ρωμαϊκά
•Οι Αέρηδες και οι Δερβίσηδες
•Ιστορίες ελευθερίας (για την 28η Οκτωβρίου)
•Η Απελευθέρωση της Αθήνας
•Η Πλάκα και η Επανάσταση του 1821
•Εκκλησίες της Αθήνας
•Κινηματογραφικός περίπατος στην Πλάκα
•Μαγ(ειρ)ικές Ιστορίες: Η διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων

Διάρκεια: 1,5 ώρα 
Κόστος εισιτηρίου: 5 ευρώ
Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Νηπιαγωγείο, Δημοτικό 



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.

Παιχνίδι θησαυρού στο Μουσείο: Εξερευνώντας 
το παρελθόν!



Ταξιδεύοντας με ένα βιβλίο...

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για μικρά παιδιά του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης δραπετεύουν από την Πλάκα, 
φτιάχνουν τη βαλίτσα τους και πετώντας πάνω σε ένα βιβλίο, προσγειώνονται στους Παιδικούς Σταθμούς και στα Νηπιαγωγεία όλης 
της Αθήνας. Βασικός σκοπός τους να διασκεδάσουν, παίζοντας και μαθαίνοντας όλους τους μικρούς μας φίλους, μετατρέποντας την 
εκπαιδευτική διαδικασία σε μια δημιουργική βιωματική εμπειρία.

-Μια κάμπια πολύ πεινασμένη, του Eric Carle. (Διάρκεια προγράμματος 1,5 ώρα)
Η Κάμπια είναι το αγαπημένο παραμύθι των παιδιών όλου του κόσμου από το 1969. Μέσα από μια ιστορία γεμάτη χρώματα τα 
παιδιά έρχονται σε επαφή με τη φύση, διεγείροντας τις αισθήσεις τους και καλλιεργώντας την αντίληψή τους για το ωραίο. Επίσης, 
προσεγγίζουν τις μαθηματικές έννοιες και ευαισθητοποιούνται σε θέματα σχετικά με την υγιεινή διατροφή.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Αφήγηση παραμυθιού με κουκλοθέατρο, Θεατρικό παιχνίδι, Δημιουργικές κατασκευές, ατομικές και 
ομαδικές,  που βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν τον κύκλο ζωής της πεταλούδας.

-Δέκα κίτρινα παπάκια, του Eric Carle. (Διάρκεια προγράμματος 1,5 ώρα)
Σαλπάρουμε… για χώρες μακρινές ... Συνταξιδιώτες μας 10 κίτρινα παπάκια… Οι μικροί μας θαλασσοπόροι θα ζήσουν 
συναρπαστικές ιστορίες περιπλανήσεων, γεμάτες καινούργιες εικόνες και ήχους από όλο τον κόσμο. Θα συναντήσουμε τα ζώα που 
κατοικούν σε κάθε γωνιά της γης, θα προσεγγίσουμε τις μαθηματικές έννοιες, καθώς και τις έννοιες του χώρου.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Αφήγηση παραμυθιού με συνοδεία οπτικοακουστικού υλικού, Θεατρικό παιχνίδι, Διασκεδαστικά 
τραγούδια και παιχνίδια, Δημιουργικές κατασκευές.

-Το σποράκι ταξιδεύει…, του Eric Carle. (Διάρκεια προγράμματος 1,5 ώρα)
Ένα συναρπαστικό παραμύθι του αγαπημένου συγγραφέα των παιδιών Eric Carle για το περιβάλλον, τις τέσσερις εποχές του 
χρόνου, τον κύκλο της ζωής των λουλουδιών. Είναι η  ιστορία ενός ηλιοτρόπιου που φύτρωσε από ένα μικρούτσικο σποράκι… Τα 
παιδιά γίνονται οι πρωταγωνιστές της ιστορίας κατανοώντας τη μαγεία της φύσης.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Αφήγηση παραμυθιού, Θεατρικό παιχνίδι και μουσικοκινητικές δραστηριότητες, Κατασκευές και 
διασκεδαστικά φυτέματα στην αυλή του σχολείου.

-Ο λύκος Ζαχαρίας θέλει να κάνει τον γύρο του κόσμου. (Διάρκεια προγράμματος 1,5 ώρα)
Ο λύκος Ζαχαρίας αποφάσισε να γνωρίσει τον κόσμο! Συνταξιδιώτες του στη μοναδική αυτή περιήγηση οι μικροί μας φίλοι. Ένα 
συναρπαστικό ταξίδι στις χώρες και τους πολιτισμούς στου κόσμου. Μέσα από εικόνες, μουσικές, ήθη και έθιμα, τα παιδιά θα 
έρθουν σε επαφή με τους ξένους πολιτισμούς και θα μάθουν τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Αφήγηση παραμυθιού με μουσική από κάθε χώρα, Οπτικοακουστικό υλικό από κάθε χώρα, 
Διασκεδαστικές κατασκευές.

Διάρκεια: 1,5 ώρα 
Κόστος εισιτηρίου: 4 ευρώ
Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Παιδικός σταθμός, Νηπιαγωγείο,
To πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και στον χώρο του Σχολείου σας.

Σχεδίαση: Αναστασία Ιορδάνη



Θεματικά εκπαιδευτικά προγράμματα

Εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για τις περιόδους των Χριστουγέννων, της Αποκριάς και του Πάσχα που 
μπορούν να πραγματοποιηθούν και στον χώρο του σχολείου σας.

Επιχείρηση Χριστούγεννα (Παιδικός σταθμός, Νηπιαγωγείο, Α',Β',Γ' Δημοτικού)
Περιμένοντας με ανυπομονησία τα Χριστούγεννα, την αγαπημένη γιορτή όλων των μικρών και μεγάλων παιδιών, από 
αρχές Δεκεμβρίου ξεκινάμε να μετράμε αντίστροφα τον χρόνο. Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι-έκπληξη με τραγούδια, 
παιχνίδια, αφήγηση παραμυθιών και πολλές κατασκευές, τα παιδιά θα διασκεδάσουν, θα δημιουργήσουν και θα 
νοιώσουν τη μαγεία των γιορτών.

Το ταξίδι του Χαρταετού (Παιδικός σταθμός, Νηπιαγωγείο)
Μέσα από το μαγικό ταξίδι του Χαρταετού και του φίλου του Πολύβιου (γαντόκουκλα), τα παιδιά γνωρίζουν τα ήθη και 
τα έθιμα της Αποκριάς. Θα παίξουμε, θα διασκεδάσουμε, θα τραγουδήσουμε και στο τέλος θα φτιάξουμε αστεία 
αποκριάτικα καπέλα και χαρταετούς! Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Γνωριμία με τα ήθη και τα έθιμα της Αποκριάς, κουκλοθέατρο, κατασκευές αποκριάτικων καπέλων και χαρταετών.

Πάσχα με την Πασχαλίτσα (Παιδικός σταθμός, 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.  
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Κουκλοθέατρο - Θέατρο σκιών: παρουσίαση ιστορίας με κούκλες. Μουσική: Τραγούδι για 
την πασχαλίτσα. Εικαστικά: Κατασκευή πασχαλίτσας.

Το γαϊτανάκι της Αποκριάς (Α',Β',Γ' Δημοτικού)
Το πολύχρωμο γαϊτανάκι μας ταξιδεύει σε περιοχές της Ελλάδας και μας μαθαίνει τα έθιμα και τις διασκεδαστικές 
παραδόσεις της Αποκριάς.  Τα παιδιά μέσα από ένα αλληλεπιδραστικό βιωματικό πρόγραμμα έρχονται σε επαφή με 
λαογραφικές παραδόσεις και έθιμα της Αποκριάς απ’ όλη την Ελλάδα και κατασκευάζουν περίτεχνες μάσκες και  
αποκριάτικα καπέλα!Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Γνωριμία με τα ήθη και τα έθιμα της Αποκριάς. Κατασκευές μάσκας 
και αποκριάτικων καπέλων.

Μύρισε Πάσχα (Νηπιαγωγείο, Α',Β',Γ' Δημοτικού)
Τι ήταν η «κουτσούνα»; Αναβιώνοντας το παλιό πασχαλινό έθιμο της Κουτσούνας κάνουμε μαγειρική με απλά υλικά 
μαγειρικής αλλά με πολύ φαντασία!Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το ξεχασμένο πασχαλινό έθιμο, δημιουργούν 
τσουρεκάκια σε σχήμα κούκλας (κουτσούνας), πειραματίζονται και διασκεδάζουν παίζοντας.

Διάρκεια προγραμμάτων: 1,5 ώρα 
Κόστος εισιτηρίου: 5 ευρώ
Τα προγράμματα μπορούν να πραγματοποιηθούν και στον χώρο του Σχολείου σας.

Σχεδίαση: Αναστασία Ιορδάνη, Φιλαρέτη Ισταμπουλούογλου







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

ερευνητές και μελετώντας οπτικοακου τικές 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.

Τριπόδων 23, Πλάκα, 10558 Αθήνα    T 210 3250341    Ε info@ekedisy.gr    W www.ekedisy.gr




