ολείο!

Το Μουσείο έρχεται στο σχ

Εκπαιδευτικά
Προγράμματα
Μουσείου Σχολικής Ζωής
και Εκπαίδευσης
Εθνικό Κέντρο Έρευνας
και Διάσωσης Σχολικού Υλικού

Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας 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 και Θρησκευμάτων και
είναι μέλος του Δικτύου Μουσείων και Πολιτιστικών Φορέων Αθηνών.
Όλα τα προγράμματα του Μουσείου είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας 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
Πληροφορίες/κρατήσεις 2103250341 / info@ekedisy.gr (2 εβδομάδες τουλάχιστον
νωρίτερα).
Υπάρχει δυνατότητα αποστολής υλικού για την προετοιμασία της εκπαιδευτικής
επίσκεψης.

Ο Μίμης και η Άννα: μια περιπέτεια στην
παράξενη χώρα των μικροβίων

Ξέρετε τον Μίμη και την Άννα από τα παλιά αναγνωστικά;
Γιατί βρέθηκαν σε μια παράξενη χώρα;
Ποιος είναι ο εχθρός ο «ιός» που τα απειλεί;
Τι μέτρα παίρνουν για να γλυτώσουν από τα μικρόβια;
Τι κάνουν με τη μαγική τράπουλα των παραμυθιών;
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να μάθουν τα παιδιά τους καθημερινούς και
απαραίτητους κανόνες υγιεινής με παιχνιώδη και βιωματικό τρόπο.
Αξιοποιώντας τους ήρωες από το δημοφιλές παλιό αλφαβητάριο μέσα από το
παραμύθι και βιωματικές δραστηριότητες που συνδυάζουν θεατρικό παιχνίδι,
κουκλοθέατρο και μουσικοκινητική τα παιδιά μαθαίνουν τους κανόνες
καθημερινής υγιεινής και πώς να προστατεύονται από τον εχθρό «ιό».
Ο Μίμης και η Άννα, από τα παλιά αλφαβητάρια ζωντανεύουν και βοηθάνε τα
παιδιά να νικήσουν τους «ιούς»
Στο τέλος τα παιδιά με τη βοήθεια της Μαγικής Τράπουλας των Παραμυθιών,
δημιουργούν και δραματοποιούν μια ιστορία για να βοηθήσουν τον Μίμη και
την Άννα να γλιτώσουν από την παράξενη χώρα στην οποία κυριαρχούν η
ρύπανση, τα μικρόβια και οι ιοί.

Διάρκεια προγράμματος: 1 ώρα
Κόστος εισιτηρίου: 6 €
Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο, Α , Β, Γ Δημοτικού

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. Mέσα από παλιά
σχολικά αντικείμενα, αφηγήσεις και προβολές 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.

*Υπάρχει ευελιξία στις δραστηριότητες ανάλογα με το ηλικιακό επίπεδο της κάθε ομάδας

Διάρκεια: 1 ώρα
Κόστος εισιτηρίου: 6 €
Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Παιδικός σταθμός, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο

Ζωντανεύοντας τα παλιά παιχνίδια

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 στο χώρο
του σχολείου σας. Θα παίξουμε μαζί παλιά παραδοσιακά παιχνίδια και στο τέλος θα
φτιάξουμε τα δικά μας παιχνίδια... Μαντέψτε ποια θα είναι…!
Το πρόγραμμα είναι βασισμένο στο βιβλίο του ΕΚΕΔΙΣΥ «Τα παιχνίδια των παλιών
αναγνωστικών» το οποίο και προσφέρεται ως δώρο σε κάθε σχολείο που
παρακολουθεί το πρόγραμμα.

Διάρκεια: 1 ώρα
Κόστος εισιτηρίου: 6 €
Ηλικίες στις οποίες απευθνεται: Παιδικός σταθμός, Νηπιαγωγείο, Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού

Τα μυστικά της βαλίτσας

Τι να κρύβει άραγε η βαλίτσα;
Πώς βρέθηκε στο σχολείο;
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» το οποίο και προσφέρεται ως δώρο σε κάθε σχολείο που παρακολουθεί
το πρόγραμμα.

Διάρκεια: 1 ώρα
Κόστος εισιτηρίου: 6 €
Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Νηπιαγωγείο, Δημοτικό

Οι Άθλοι του Ηρακλή…

Πόσους άθλους έκανε ο Ηρακλής;
Ποια μυθολογικά τέρατα νίκησε;
Ποιοι άθλοι του Ηρακλή εμφανίζονται στο τραγούδι «Οι άθλοι του Ηρακλέους»;
Στο πρόγραμμα αυτό οι μαθητές με μοναδικό υλικό από το Μουσείο Σχολικής Ζωής και
Εκπαίδευσης θα έρθουν σε επαφή με τους άθλους Ηρακλή με έναν διαφορετικό τρόπο.
Αφού γίνουν οι βοηθοί του Ηρακλή μέσα από
αποστολές
και βιωματικές
δραστηριότητες θα γνωρίσουν τον ξεχωριστό αυτό ήρωα της μυθολογίας.
Ο παλιός μυθολογικός χάρτης, παλιά βιβλία μυθολογίας και εποπτικό υλικό του
Μουσείου αλλά και έργα τέχνης, παντομίμες, θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητικές
δραστηριότητες και κατασκευές θα προσφέρουν μια διαφορετική εμπειρία στους
μαθητές.

Διάρκεια προγράμματος: 1 ώρα
Κόστος εισιτηρίου: 6 €
Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Νηπιαγωγείο, Α , Β, Γ Δημοτικού

Η Παπαρούνα το έσκασε: Ένα πρόγραμμα για την Ειρήνη

Μια Παπαρούνα αποφάσιζει ότι δεν θελει πια να ζει στον Πόλεμο και τη θλίψη και
θέλει να το σκάσει, αναζητώντας την ελευθερία...! Ελάτε να ανακαλύψουμε την
περιπετειώδη ιστορία της Παπαρούνας και μαζί της να μάθουμε για την αξία της
Ειρήνης.
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.

Διάρκεια: 1 ώρα
Κόστος εισιτηρίου: 6 €
Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Παιδικός σταθμός, Νηπιαγωγείο, A',B' Δημοτικού.

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: 6 €
Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Παιδικός σταθμός, Νηπιαγωγείο

Ταξιδεύοντας με ένα βιβλίο...

-Μια κάμπια πολύ πεινασμένη, του Eric Carle.
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.
-Το σποράκι ταξιδεύει: Ένα πρόγραμμα για το περιβάλλον και τις εποχές.
Τι συναντά ένα σποράκι όταν ταξιδεύει; Πώς αντιδρά σε κάθε εποχή; Τι θα απογίνει όταν ολοκληρώσει το μαγικό του
ταξίδι;
Τα παιδιά μέσα από βιωματικά παιχνίδια και γρήγορες εναλλαγές, ταξιδεύουν παρέα με ένα σποράκι στις τέσσερις
εποχές. Βασισμένοι στη μοντεσσοριανή φιλοσοφία «βοήθησέ με να το κάνω μόνος μου», τα παιδιά πειραματίζονται
με διάφορα υλικά και μέσα από αισθητηριακά και μουσικοκινητικά παιχνίδια, αναπτύσσουν περιβαλλοντική
συνείδηση.
-Ένα ταξίδι στον κόσμο: Διαπολιτισμικό πρόγραμμα.
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 του 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.
-Παραμύθι και συναισθήματα: Πρόγραμμα συναισθηματικής αγωγής.
Έναν καιρό και μια φορά στα παραμύθια τα παλιά, στου κόσμου τα βιβλία…Άνθρωποι διαφορετικοί, παρέα με μια
μουσική, μας λένε μια ιστορία…
Τα συναισθήματα έρχονται μέσα από ένα ιαπωνικό παραμύθι, να μας ταξιδέψουν, να μας απελευθερώσουν, να μας
μαγέψουν.
-Μία χρωματιστή ιστορία, πάνω σε μία μελωδία: Γνωριμία με τις τέχνες.
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που μας ταξιδεύει μέσα από ένα τραγούδι, σε έναν κόσμο μαγικό, γεμάτο
πεταλούδες, δράκους και άλλα πολλά. Παρέα θα ξεδιπλώσουμε την παλέτα των χρωμάτων, μέσα από παιχνίδια,
βασισμένα στη μουσική και την κίνηση, τα πειράματα και τη ζωγραφική.

Διάρκεια: 1 ώρα
Κόστος εισιτηρίου: 6 €
Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Παιδικός σταθμός, Νηπιαγωγείο

Θεματικά εκπαιδευτικά προγράμματα - Απόκριες, Πάσχα

Το ταξίδι του Χαρταετού (Παιδικός σταθμός, Νηπιαγωγείο)
Ένας χαρταετός ταξιδεύει σε μέρη της Ελλάδας και μας συστήνει διάφορα έθιμα, μέσα από δημιουργικές
δραστηριότητες. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία, μέσα από το παιχνίδι, να γνωρίσουν αποκριάτικα έθιμα της χώρας
μας, να μοιραστούν αστείες στιγμές, να διασκεδάσουν και να κατασκευάσουν, τον δικό τους, ξεχωριστό χαρταετό,
έτοιμο για νέα ταξίδια...
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Δραματοποιημένη αφήγηση, Κουκλοθέατρο, Μουσικοκινητική, Θεατρικό Παιχνίδι,
Ομαδικά Παιχνίδια, Φιλαναγνωσία, Εικαστικά.
Το γαϊτανάκι της Αποκριάς (Α',Β',Γ' Δημοτικού)
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. Μια ιδιαίτερη αφήγηση από το Μίμη
ή τη Λόλα, ταξιδεύει τα παιδιά στο χάρτη...και τους συστήνει αποκριάτικα ήθη και έθιμα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Δραματοποιημένη αφήγηση, Κουκλοθέατρο, Μουσικοκινητική, Θεατρικό Παιχνίδι, Ομαδικά Παιχνίδια, Φιλαναγνωσία,
Εικαστικά.
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. .
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.
Καλώς ήρθες Λαμπρή (Α,Β,Γ Δημοτικού)
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.

Διάρκεια προγραμμάτων: 1 ώρα
Κόστος εισιτηρίου: 6 €
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