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Αξιότιµε Κύριε/ α 
 
Σας αποστέλλουµε ενηµερωτικό για το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης στην Πλάκα 
ώστε να το συµπεριλάβετε στις επισκέψεις σας. 
Το Μουσείο είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων 
και είναι µέλος του ∆ικτύου Μουσείων και Πολιτιστικών Φορέων Αθηνών. 
 
Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης  στεγάζεται στην Πλάκα, στην οδό Τριπόδων 23, 
σε έναν από τους αρχαιότερους δρόµους της Αθήνας, σε ένα νεοκλασικό, διατηρητέο οίκηµα 
450 τ. µ. Η µόνιµη Έκθεση του Μουσείου αναπτύσσεται σε δύο ορόφους ενώ στο υπόγειο 
υπάρχει αναπαράσταση παλαιάς σχολικής τάξης στην οποία εκπονούνται και εκπαιδευτικά  
προγράµµατα. 
 
Η Έκθεση παρουσιάζει την ιστορία της εκπαίδευσης µέσα από  σχολικά βιβλία και σχολικά 
αντικείµενα των οποίων η χρονική διάρκεια εκτείνεται σε τέσσερις αιώνες. Στον πρώτο 
όροφο υπάρχουν οι παλαιότερες εκδόσεις του 17 ου, 18 ου και 19 ου αιώνα ενώ στον 2 ο όροφο 
παρουσιάζονται νεότερες εκδόσεις και σχολικά αντικείµενα καθώς και µια συλλογή 
σχολικών βιβλίων από όλο τον κόσµο. 
 
Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι κατά το τρέχον σχολικό έτος εκπονεί εκπαιδευτικά 
προγράµµατα για νηπιαγωγεία, δηµοτικά, γυµνάσια, λύκεια, όλα εγκεκριµένα από το 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. 
 
  Εκτός των προγραµµάτων που γίνονται στον χώρο του Μουσείου, πραγµατοποιούνται και 
προγράµµατα που συνδυάζουν και ξενάγηση στην Πλάκα όπως  το " Περπατώ µε την τάξη µου 
στην Πλάκα" που έχουν αφετηρία το Μουσείο αλλά περιλαµβάνουν  και γνωριµία µε τα 
µνηµεία της Πλάκας, ώστε τα παιδιά να γνωρίσουν µε ευχάριστο τρόπο την ιστορία της 
περιοχής. 
 
Ανάµεσα στα µνηµεία που µπορούν να επισκεφθούν τα παιδιά είναι το χορηγικό µνηµείο του 
Λυσικράτη, το εκκλησάκι που διακονούσε ο Αθανάσιος ∆ιάκος, το εκκλησάκι που έψαλε ο 
Παπαδιαµάντης,  το σπίτι του ∆ροσίνη, του Σεφέρη, τα Αναφιώτικα, τις στήλες Ολυµπίου 
∆ιος, το µέρος όπου έζησε ο Λόρδος Βύρων, να µάθουν την ιστορία της οδού Τριπόδων που 
είναι ο αρχαιότερος δρόµος  της Αθήνας, ρωµαϊκή αγορά, αρχαία αγορά, και όλα αυτά µε 
παιγνιώδη τρόπο. 
 
 
Ενδεικτικά σας αναφέρουµε τίτλους προγραµµάτων που περιλαµβάνουν περιπάτους στην Πλάκα 
εστιασµένους σε διαφορετικά θέµατα: 
 
Μαγ(ειρ)ικές Ιστορίες: Η διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων 
 
Ποια γεύµατα περιελάµβανε µια µέρα ενός Αθηναίου; Ποιες ήταν οι δηµοφιλέστερες τροφές; 
Ποιο ρόλο έπαιζε το κρασί; Πότε γράφτηκαν τα πρώτα βιβλία µαγειρικής; Ποιες είναι οι 
βασικές πηγές απ’ όπου αντλούµαι τις πληροφορίες µας;  
 
Με την αρχή της χρονιάς υλοποιείται ένα νέο πρόγραµµα που αφορά στη ∆ιατροφή των 
Αρχαίων Ελλήνων. 
 
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει και αξιοποιεί στοιχεία από το αρχαίο θέατρο που αφορούν στη 
διατροφή Ο περίπατος καταλήγει στη  Στοά του Αττάλου και στην Αρχαία Αγορά, όπου 
παρουσιάζοντας αντικείµενα που χρησιµοποιούσαν οι Αρχαίοι Αθηναίοι, ανακαλύπτουµε τις 
καθηµερινές συνήθειες που αφορούσαν στη διατροφή. 
 
 
Με βιωµατικό τρόπο µαθαίνουµε για τη διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων και τη συνδέουµε µε 
«καλές καθηµερινές συνήθειες» στη διατροφή µας. 
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Στο τέλος µοιράζονται στα παιδιά συνταγές βασισµένες στην Αρχαία Ελληνική κουζίνα.  
 
Τα προγράµµατα προσαρµόζονται ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα: 
 
- Σε παιδιά ηλικίας δηµοτικού, γυµνασίου, λυκείου. 
 
∆ιατροφή 
 
Το πρόγραµµα υλοποιείται από τον Κώστα Στοφόρο, δηµοσιογράφο και συγγραφέα, που έχει 
ασχοληθεί ιδιαιτέρως µε θέµατα διατροφής των παιδιών, τόσο µέσα από τα βιβλία του «20 
σεφ, 11 µαµάδες κι εγώ- 111 συνταγές και ιδέες διατροφής για παιδιά» ( εκδόσεις 
Κριτική), « Το Πράσινο Παραµύθι – τρώω σωστά και γελάω» - σε συνεργασία µε τις 
διατροφολόγους - διαιτολόγους Μαριέττα Μιχαήλ και Γιώτα Μίαρη (Andy’s Publishers), όσο 
και µέσα από εισηγήσεις σε εκδηλώσεις και σεµινάρια διατροφής.  
Παράλληλα έχει πραγµατοποιηθεί σειρά εκδηλώσεων σε σχολεία, βιβλιοθήκες, πολιτιστικά 
κέντρα όπου µαζί µε τα παιδιά δηµιουργούν παραµύθια µε στόχο την εξοικείωση τους µε 
τους κανόνες της σωστής διατροφής. 
 
Από το Μνηµείο του Λυσικράτη στα Αναφιώτικα 
Περπατάµε στην οδό Τριπόδων και µαθαίνουµε για την ιστορία του αρχαιότερου δρόµου στον 
κόσµο. Γνωρίζουµε το Μνηµείο του Λυσικράτη και την Ιστορία του. Ανακαλύπτουµε τι 
σήµαινε το Θέατρο για τους Αρχαίους  Αθηναίους και µετά, µπαίνοντας στη µηχανή του 
χρόνου φτάνουµε σε ένα µοναστήρι που δεν υπάρχει πια αλλά συνδέθηκε στενά µε την 
ιστορία της Αθήνας. Από εκεί ξεκινά ένας περίπατος στα Αναφιώτικα και το ταξίδι µας 
στην ιστορία µας οδηγεί στην εποχή του Όθωνα. 
 
Από την Ειλειθυία στον Άγιο Ελευθέριο 
Στον Κυριακάτικο περίπατο µας φθάνουµε στην Πλατεία της Μητρόπολης κι εκεί σε ένα 
µικρό εκκλησάκι που βρίσκεται δίπλα της τον Άγιο Ελευθέριο ή Παναγία Γοργοεπήκοο, 
κάνουµε τις πιο ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις.  Ποια είναι η σχέση αυτού του Χριστιανικού 
ναού µε την Ειλείθυια, την κόρη της Ήρας και προστάτιδα του τοκετού που βοήθησε τη 
Λητώ να γεννήσει τον Απόλλωνα και την Άρτεµη; Ποιες παράξενες ιστορίες κρύβονται στους 
τοίχους της εκκλησίας; 
 Όλοι οι τοίχοι του ναού προέρχονται από κοµµάτια ελληνικών µνηµείων και ιερών ( στην 
πλειονότητά τους) αλλά και από αντίστοιχα Ρωµαϊκών και πρώιµων βυζαντινών. 
Πάνω από 90 κοµµάτια ελληνικής ιστορίας βρίσκονται τοποθετηµένα στους εξωτερικούς 
τοίχους της εκκλησίας αυτής. 
Ένα διαφορετικό ταξίδι στην ιστορία και στα µνηµεία της πόλης.  
 
Ρωµαϊκή Αθήνα 
Ο περίπατός µας θα µας οδηγήσει στην Πύλη του Αδριανού, στα Ρωµαϊκά Λουτρά, του 
Ζαππείου κι από εκεί θα περπατήσουµε ως τη Ρωµαϊκή Αγορά, τους Αέρηδες και τη 
Βιβλιοθήκη του Αδριανού, ανακαλύπτοντας τι είναι αυτό που γοήτευσε τους Ρωµαίους και 
τους οδήγησε να κάνουν τόσα έργα και να αφήσουν σηµαντικά µνηµεία που θαυµάζουµε ακόµη 
και σήµερα. 
 
Μοναστηράκι 
Η βόλτα µας οδηγεί στην Πλατεία Μοναστηρακίου όπου γνωρίζουµε την ιστορία της περιοχής 
και τα µνηµεία της, ξεκινώντας από την επιβλητική Βιβλιοθήκη του Αδριανού. Ποιος ήταν 
ο Γιουσουρούµ;  Πώς πήρε το όνοµά της η Πλατεία Αβησσυνίας; Ποιο ήταν το Μοναστήρι που 
τελικά έδωσε το όνοµά του στην περιοχή; Που βρισκόταν και πώς λειτουργούσε το Παζάρι;  
Μαθαίνουµε ακόµη για το εκκλησάκι που συνδέεται µε τον Αλέξανδρο Παπαδιαµάντη, αλλά 
και για το Τζαµί Τζισταράκη που συνδέεται µε µια σκοτεινή ιστορία.  
 
Επίσης παρέχονται πακέτα προγραµµάτων που περιλαµβάνουν και εκπαιδευτικό πρόγραµµα στο 
Μουσείο της Ακρόπολης καθώς τα δύο Μουσείο είναι σε κοντινή απόσταση. 
 
Αναλυτικά µπορείτε να δείτε τα προγράµµατα στο συνηµµένο έγγραφο ή στην ιστοσελίδα 
http://www.ekedisy.gr/enarxi-litourgias-mousiou-sch olikis-zois-ke-ekpedefsis/ 
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--  
Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης  
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Εθνικό Κέντρο Έρευνας & ∆ιάσωσης 
Σχολικού Υλικού 
 
Τριπόδων 23, Πλάκα, Αθήνα 
210 3250341 
www.ekedisy.gr 



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



Το παλιό σχολείο ...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.



Η κουκουβάγια των παλιών αναγνωστικών!Ο Μίµης και η Άννα ... πάνε µουσείο!



Παραµύθια του µουσείου, ζωγραφιές του βασιλείου! Ο παππούς Λυσικράτης στα στενάκια της Πλάκας!



Η ιδιωτική ζωή των βιβλίωνΠερπατώ µε την τάξη µου στην Πλάκα!
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: παιχνίδι θησαυρού στο µουσείο 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.



www.polarisekdoseis.gr

Με την ευγενική χορηγία:
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