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 €
Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Παιδικός σταθμός, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο
To πρόγραμμα πραγματοποιείται και στον χώρο του Σχολείου σας (κόστος 5€)

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

Τι θα κάνουν οι μικροί ερευνητές στο Πολεμικό Μουσείο; Ποια αποστολή τους
περιμένει; Τι κοινό μπορεί να έχει μια άγκυρα, ένα καπέλο, μια φωτογραφία;
Θέλεις να γίνεις και εσύ ένας μικρός ντετέκτιβ και να ανακαλύψεις τα μυστήρια που
κρύβει το Μουσείο; 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.
Στο τέλος βέβαια, αφού περάσουν τις δοκιμασίες της αποστολής τους θα φύγουν
φορώντας περήφανοι το σήμα του επίσημου ντετέκτιβ του Πολεμικού Μουσείου.

Διάρκεια: 1 ώρα
Κόστος εισιτηρίου: 5 €
Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Δ’ , Ε΄ και ΣΤ' Δημοτικού, Γυμνάσιο
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών

Μια μέρα με τους ήρωες του '21….!

Ποιους ήρωες από το 1821 θυμάστε;
Πώς βοήθησαν στην απελευθέρωση της Ελλάδας;
Τι σχέση έχουν δύο σημαντικοί πίνακες του μουσείου με την Επανάσταση;
Τι φορούσαν οι αγωνιστές το 1821;
Ποιος είναι ήρωας τελικά;
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.
Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, αποστολές και ομαδικές δράσεις οι
μαθητές θα δουν με διαφορετικό τρόπο σημαντικά εκθέματα του
Μουσείου όπως η Χάρτα του Ρήγα, το προσωπείο του Κολοκοτρώνη,
σπουδαία έργα τέχνης, διοράματα, τις ενδυμασίες και τον οπλισμό των
αγωνιστών.
Ένα ταξίδι μέσα από την Ιστορία όπου οι μαθητές θα μάθουν, θα
συγκινηθούν, θα προβληματιστούν .
Διάρκεια: 1 ώρα
Κόστος εισιτηρίου: 5 ευρώ
Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Δ’ , Ε΄ , ΣΤ' Δημοτικού, Γυμνάσιο
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών

Περπατώ µε την τάξη µου στην Πλάκα!

•Πώς πήρε το όνομα της η Πλάκα;
•Πού συνάντησε μαύρους σκλάβους ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν;
•Πώς περιγράφουν οι ξένοι περιηγητές το ξέσπασμα της Επανάστασης στην Αθήνα;
•Πού πραγματικά βρισκόταν ο Λυκαβηττός;
•Ποια εκκλησία συνδέεται με τον Αθανάσιο Διάκο;
•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;
•Πώς και γιατί γράφτηκε η «Ανθισμένη Αμυγδαλιά;»
•Πώς περιγράφεται σε ένα σύγχρονο μυθιστόρημα το πιο παλιό σπίτι της Αθήνας;
•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.
Οι μαθητές περπατούν στην Πλάκα, γνωρίζουν τα αξιοθέατα, τα μνημεία και την ιστορία της πιο αρχαίας
γειτονιάς με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο τρόπο και στη συνέχεια, στον χώρο του Μουσείου
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
•Ο Λόρδος Βύρωνας και ο Έλγιν (Γυμνάσιο, Λύκειο)
•Οι Αέρηδες και οι Δερβίσηδες
•Ιστορίες ελευθερίας (για την 28η Οκτωβρίου)
•Η Απελευθέρωση της Αθήνας
•Η Πλάκα και η Επανάσταση του 1821
•Λογοτεχνικός περίπατος στην Πλάκα (Γυμνάσιο, Λύκειο)
•Εκκλησίες της Αθήνας
•Κινηματογραφικός περίπατος στην Πλάκα
•Μαγ(ειρ)ικές Ιστορίες: Η διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων
•Από την Ειλειθυία στον Άγιο Ελευθέριο (Γυμνάσιο, Λύκειο)
Διάρκεια: 1,5 ώρα
Κόστος εισιτηρίου: 5 €
Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο

Ιστορίες μυστηρίου στην Πλάκα

Ένα κλειδί
Ένα αρχαίο νόμισμα
Μια σκοτεινή ιστορία
Τι κρύβεται άραγε;
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.
Μετά από τον μυστηριώδη περίπατο, επιστρέφουμε στο Μουσείο έχοντας τα στοιχεία
στα χέρια μας, χωριζόμαστε σε ομάδες και σχεδιάζουμε τη δική μας εκδοχή της
υπόθεσης.
Κατά πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα;
Ο συγγραφέας Κώστας Στοφόρος μας βοηθά να το ανακαλύψουμε, παρουσιάζοντάς
μας τελικά μια αστυνομική αφήγηση με τίτλο «Ιστορίες μυστηρίου στην Πλάκα»
Ένα διασκεδαστικό παιχνίδι μυστηρίου που μας βοηθά να ανακαλύψουμε την ιστορία
της περιοχής, αλλά και τον ντετέκτιβ που κρύβουμε μέσα μας.
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συνδυάζει την ιστορία με έναν τελείως πρωτότυπο
και διασκεδαστικό τρόπο!

Διάρκεια προγράμματος: 1,5 ώρα
Κόστος εισιτηρίου: 5 €
Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο

Ανακαλύπτοντας την Ακρόπολη!

ΑΚΡΟΠΟΛΗ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Μια συναρπαστική ξενάγηση στο πιο διάσημο μνημείο σε όλο τον κόσμο, στον Ιερό
Βράχο της Ακρόπολης
με τη βοήθεια πιστοποιημένου ξεναγού.
Μέσα από ένα αλληλεπιδραστικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στην ηλικία της ομάδας
των μαθητών θα ακολουθήσουμε τα ίχνη της ιστορίας μέσα από τα μνημεία του
βράχου της Ακρόπολης: Προπύλαια, Ναός Αθηνάς Νίκης, Ερέχθειο και φυσικά τον
Παρθενώνα.
Γνωρίζουμε τα βασικά στοιχεία του κάθε μνημείου, καθώς και τον ρόλο της μυθολογίας.
Σε παράλληλη δράση με τη χρήση φωτογραφικού υλικού «παρακολουθούμε» τις
αλλαγές
τους
από
το
παρελθόν
έως
σήμερα.
Τα προγράμματα σχεδιάζονται από τη διεπιστημονική ομάδα του Μουσείου Σχολικής
Ζωής και Εκπαίδευσης.
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.
Με τη βοήθεια του πιστοποιημένου ξεναγού σε ένα αλληλεπιδραστικό πρόγραμμα,
προσαρμοσμένο στην ηλικία των μαθητών, ξεκινώντας από τον εξωτερικό χώρο του
Μουσείου οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν τις ιστορίες που κρύβουν
σημαντικά εκθέματα του Μουσείου όπως οι Κούροι και οι Κόρες, οι Καρυάτιδες, η
Μέδουσα, η Σφίγγα. Η ξενάγηση θα κλείσει με την αίθουσα του Παρθενώνα έχοντας θέα
την αρχαία αλλά και τη σύγχρονη πόλη της Αθήνας.
Διάρκεια κάθε προγράμματος: 2 ώρες
Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Δημοτικό, Γυμνάσιο.
Κόστος εισιτηρίου: 6 €

Ανακαλύπτοντας την Ιστορία μέσα από τα Μουσεία

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης σας προσκαλεί σε μία βόλτα στην αρχαία
ελληνική ιστορία μέσα από τα εκθέματα των συλλογών του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου. Το ταξίδι ξεκινάει από τις μικρές Κυκλάδες και φτάνει στις “Πολύχρυσες”
Μυκήνες. Θα ανακαλύψουμε μοναδικά έργα τέχνης, όπως χάλκινα αντικείμενα και
γλυπτά, και θα θαυμάσουμε την εξέλιξη της ελληνικής κεραμικής. Το Ωραίο ως πηγή
αδιάκοπης έμπνευσης και δημιουργίας, συνιστά τον ιδανικό επίλογο στο ταξίδι μας
μέσω της περιοδικής έκθεσης “Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου”.
ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι στην ιστορία
της Νεότερης Ελλάδας από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης έως τον Πόλεμο του
1940. Μέσα από κειμήλια, έργα τέχνης, ενδυμασίες, χάρτες, όπλα προσωπικά
αντικείμενα, μας δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τόσο την πορεία του
ελληνικού έθνους, όσο και τις πτυχές της καθημερινής ζωής της ελληνικής κοινωνίας. Η
περιήγησή μας αυτή λαμβάνει χώρα στο Μέγαρο της Παλιάς Βουλής, εκεί που σήμερα
στεγάζεται το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης σας προσκαλεί σε μία περιήγηση σε ένα
από τα σημαντικότερα Μουσεία διεθνώς για την τέχνη και τον πολιτισμό των
βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Εκεί
θα έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε μερικά από τα 30.000 αντικείμενα που
περιλαμβάνονται στις συλλογές του και χρονολογούνται από τον 3ο έως και τον 21ο
αιώνα μ.Χ., αλλά και να θαυμάσουμε το οικοδόμημα της Villa Ilissia ένα από τα
ωραιότερα κτήρια της πόλεως των Αθηνών.
Διάρκεια κάθε προγράμματος: 1,5 ώρα
Κόστος εισιτηρίου: 6 €
Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Δημοτικό, Γυμνάσιο

Ανακαλύπτοντας την Ιστορία μέσα από τα Μουσεία

ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ
- Ποια σχέση έχει ο θεός Ήφαιστος με τον Άγιο Γεώργιο;
- Πού έκρυβαν το πιο μικρό νόμισμα στον κόσμο;
- Ποιος δρόμος στην αρχαία Αθήνα ήταν ο πιο φαρδύς;
Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης σάς προσκαλεί σε μία γνωριμία στο κέντρο
της πόλης της Αθήνας των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων, αυτό της Αρχαίας
Αγοράς. Η περιήγησή μας ξεκινάει από το ναό του Ηφαίστου, έναν από τους καλύτερα
διατηρημένους αρχαίους ναούς. Στη συνέχεια θα μάθουμε πώς ήταν ο Θόλος και το
Βουλευτήριο, αλλά κυρίως ποια ήταν η σημασία τους και η σπουδαιότητά τους για τη
δημόσια ζωή των αρχαίων Αθηναίων. Τέλος θα επισκεφθούμε τη Στοά του Αττάλου,
όπου στεγάζεται το Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς, όπου θα συλλέξουμε πληροφορίες για
τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο των αρχαίων Αθηναίων.
ΛΟΦΟΣ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ ΚΑΙ ΠΝΥΚΑ
- Πού συνεδρίαζαν 10.000 Αθηναίοι άνδρες?
- Τι σχέση έχει η Φυλακή του Σωκράτη με τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο;
- Ποιος λόφος λέγεται «Σέγγιο»;
Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης σάς προσκαλεί σε μία διαφορετική
περιήγηση στην καρδιά της Αθήνας. Αφετηρία μας ο πλακόστρωτος δρόμος
βορειοδυτικά της Ακρόπολης που οδηγεί σε διαφορετικά μονοπάτια μέσω της
αρχιτεκτονικής, του περιβάλλοντος και της ιστορίας-αρχαιολογίας. Τελικός προορισμός
μας το αρχαίο και ιερό βήμα της πόλης, ο λόφος της Πνύκας. Εκεί, μας δίνεται η
δυνατότητα να μάθουμε τη σπουδαιότητα του χώρου, αλλά και να κατανοήσουμε τη
δομή της αρχαίας πόλης των Αθηνών.
Διάρκεια κάθε προγράμματος: 1,5 ώρα
Κόστος εισιτηρίου: 6 €
Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Δημοτικό, Γυμνάσιο

Το παλιό και το σύγχρονο
Εξερευνώντας το παρελθόν!

σχολείο:

Πώς ήταν το σχολείο παλιά;
Τι διαφορές έχει με το σημερινό σχολείο;
Ποιες αμοιβές και τιμωρίες χρησιμοποιούσαν;
Πώς ήταν οι εκπαιδευτικοί της εποχής εκείνης;
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 ερωτημάτωνερεθισμάτων προσεγγίζουν τις πηγές, συγκρίνουν το παλιό με το σύγχρονο σχολείο,
οδηγούνται σε συμπεράσματα και τα ανακοινώνουν.
Η δραστηριοποίηση των μαθητών εκτυλίσσεται μέσα στη μαγευτική ατμόσφαιρα του
κινηματογράφου, της φωτογραφίας, των προφορικών αφηγήσεων, των εικόνων και των
ήχων.

Διάρκεια: 1,5 ώρα
Κόστος εισιτηρίου: 5 €
Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Γυμνάσιο και Λύκειο.
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