
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το 

 

 
 

 

 

 

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο 
Κυδαθηναίων 14,  105 58  Αθήνα 
Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 

E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr 



Σύντομη περιγραφή 

 

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο (Ε.Π.Μ.) ταξιδεύει με τις συλλογές και την φιλοσοφία του και προσκαλεί παιδιά 

και ενήλικες να τα ανακαλύψουν μέσα από τον δικό τους δρόμο παίζοντας! 

 

Το Ε.Π.Μ. αντιλαμβάνεται τους προορισμούς του ταξιδιού του, ως στάσεις μιας ενοποιημένης διαδρομής που 

έχει ως στόχο να φωτίσει πολιτιστικές ιδιαιτερότητες, ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των τόπων που 

επισκέπτεται. Στόχος του Ε.Π.Μ. είναι να αφήσει και να λάβει ιδέες και υλικό από τους επισκεπτόμενους 

προορισμούς, να δομήσει και να περιοδεύσει έκθεση υλικού και άυλου πολιτισμού, και να παρουσιάσει τελικά, 

την Ελλάδα μέσα από τα μάτια των παιδιών, αλλά και τα ίδια τα παιδια μέσω ενός ταξιδιού ανά την Ελλάδα!  

 

Η φιλοσοφία του «αγγίζω/ κάνω και καταλαβαίνω» ταξιδεύει μαζί με το Παιδικό Μουσείο για να σκεφτούν τα 

παιδιά την έννοια και την σημαντικότητα της εμπειρίας του δρόμου/ ταξιδιού.  

Μέσω της γλώσσας, της τέχνης  και της έρευνας, μέσα από τις ιστορίες, τα παιχνίδια, τους χάρτες και τα βιβλία-

οδηγούς που θα φτιάξουν τα παιδιά, μπορούμε να  ανιχνεύσουμε τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους, τα 

όνειρα και τις επιθυμίες τους και  να συνθέσουμε το παζλ της σημερινής ελληνικής περιφέρειας, δημιουργώντας 

ταυτόχρονα έναν νέο πανελλήνιο τόπο συνάντησης και ανταλλαγής. 

 

Συγκεκριμένα, το Ε.Π.Μ. μελετά, σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα «το ταξίδι»  για 

μαθητές Νηπιαγωγείου, Α’ – Στ’ τάξης Δημοτικού και οικογένειες, σε 15 προορισμούς της ελληνικής περιφέρειας. 

Για τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν θα πραγματοποιηθεί μία βιωματική ενημερωτική συνάντηση σε 

κάθε προορισμό γύρω από τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο των προγραμμάτων, ενώ κατά τη λήξη του έργου 

θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση -παρουσίαση του ταξιδιού του Ε.Π.Μ. στην Αθήνα και στο διαδίκτυο.   

 

Οι προτεινόμενες μέρες διεξαγωγής των προγραμμάτων είναι Παρασκευή έως Κυριακή  (με δυνατότητα 

παράτασης από Πέμπτη έως Δευτέρα αναλόγως τη ζήτηση) και το πρόγραμμα διαμορφώνεται σύμφωνα με 

τις συμμετοχές. 

Το κάθε πρόγραμμα συνοδεύεται από προτάσεις αξιοποίησής του από τους εκπαιδευτικούς πριν και μετά την 

υλοποίησή του, έτσι ώστε να επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό η εκπαιδευτική του λειτουργία. 

 

Διάρκεια υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος: Απρίλιος έως Δεκέμβριος 2013 

 

Διάρκεια παραμονής του προγράμματος σε κάθε τόπο: 3-5 ημέρες 

Χώροι υλοποίησης προγράμματος: Δημοτικοί, Πολιτιστικοί ή σχολικοί χώροι (αίθουσες εκδηλώσεων, σχολικές 

αίθουσες, υπαίθριοι οργανωμένοι χώροι) 

 



Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 
Μελέτη & σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος 
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου είναι αποτέλεσμα διεπιστημονικής 
συνεργασίας και διαθεματικής προσέγγισης. Στηρίζονται σε ενεργητικές μεθόδους μάθησης και αναπτύσσονται 
με βάση  

 τις ανάγκες και τις δυνατότητες του κοινού,  
 τους περιορισμούς και τις δυνατότητες του χώρου και  
 το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών του σχολείου.  

Είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του παιδιού ενθαρρύνοντας την κριτική σκέψη, την 
πρωτοβουλία, τη δημιουργικότητα και την ανακάλυψη. Πραγματοποιούνται από ερμηνευτές του Ε.Π.Μ. ειδικά 
καταρτισμένους στην εκπαίδευση στα μουσεία και στις σύγχρονες μεθόδους μάθησης. 
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το «ταξίδι», σχεδιάζεται από διεπιστημονική ομάδα στην οποία συμμετέχουν 
εξειδικευμένοι επαγγελματίες καθώς και παιδαγωγοί από το εκπαιδευτικό τμήμα του Ελληνικού Παιδικού 
Μουσείου. Εικαστικοί και κατασκευαστές έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη του εποπτικού υλικού. 
Το Μουσείο αναλαμβάνει τη σχετική ενημέρωση των δασκάλων, την υλοποίηση του προγράμματος με 
ειδικευμένα (και διαφοροποιημένα) εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως και το συντονισμό, την παρακολούθηση 
και την αξιολόγηση της πορείας του έργου. 
Οι εκπαιδευτικοί με υποστήριξη του Μουσείου, εάν το επιθυμούν, μπορούν να συνεχίσουν το πρόγραμμα σε 
μορφή «project» και να λειτουργούν με αυτό τον τρόπο ως «πολλαπλασιαστές». 
Το πρόγραμμα τελειώνει τον Δεκέμβριο του 2013 με την αξιολόγηση και την παρουσίασή του. 
 
Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος  
Ταξιδεύοντας, το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο στοχεύει: 
α) να έρθουν τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς της περιφέρειας σε επαφή με τις συλλογές και την 
εκπαιδευτική μεθοδολογία του (ανακαλυπτική μάθηση, σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα, διαθεματική 
προσέγγιση),  
β) να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς της περιφέρειας γύρω από θέματα 
πολιτιστικής κληρονομιάς, τοπικής ιστορίας και συλλογών, 
γ) να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής, ώστε τα παιδιά, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί της περιφέρειας να 
προβληματιστούν, να αναδείξουν και να εμπνευστούν γύρω από τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά του τόπου τους, 
τόσο κατά την διάρκεια του προγράμματος όσο και μετά την αναχώρηση του Ε.Π.Μ. από τον τόπο τους,  
δ) να φέρει τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς σε επαφή μέσω μιας κινητής συλλογής πανελλαδικής 
κλίμακας και   
ε) να λειτουργήσει ως κεντρικός εμπνευστής και ενορχηστρωτής ενός δυναμικού πανελληνίου δικτύου 
συνεργασίας, όπου το Ε.Π.Μ., το σχολείο και η τοπική κοινότητα συνεργάζονται για να προσφέρουν στα παιδιά 
απολαυστικές και ουσιαστικές εκπαιδευτικές εμπειρίες. 
 
Γενικοί στόχοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου 
 Να εξοικειωθούν τα παιδιά με το μουσειακό χώρο, το έργο τέχνης, την πολιτιστική και τεχνολογική 

κληρονομιά του τόπου μας. 
 Να γίνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μια ευχάριστη εμπειρία προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις 

δυνατότητες των παιδιών.  
 Να εξελιχθούν οι ικανότητες των παιδιών για παρατήρηση, έρευνα και κατανόηση των αντικειμένων του 

φυσικού και τεχνητού κόσμου. 
 Να εφοδιαστούν τα παιδιά με τρόπους ανεξάρτητης μάθησης και δράσης. 

 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΠΠΣ 
 

Όπως κάθε εκπαιδευτικό έργο που πραγματοποιείται στο Ε.Π.Μ., έτσι και αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
μελετήθηκε με γνώμονα τις αρχές της διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης και τους στόχους που το επίσημο 
εκπαιδευτικό σύστημα έχει θέσει.   
 



ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
 

1. Νηπιαγωγείο – Α’ & Β’ Δημοτικού:  «Μετακινούμαι»  
Χρονική Διάρκεια: Νηπιαγωγείο 75’ και Α’ & Β’ Δημοτικού 90’ Αριθμός παιδιών: έως 25 

Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορούμε να ταξιδεύουμε πάνω στη Γη; Τα παιδιά συνοδοιπόροι του 

Ελληνικού Παιδικού Μουσείου βρίσκουν τις λύσεις για να γεφυρώσουν τη γεωγραφική απόσταση που τους 

χωρίζει.  

Τα παιδιά ανακαλύπτουν κι εξερευνουν τη συλλογή του Ε.Π.Μ. «Μέσα μεταφοράς». Αφού έρθουν σε επαφή με 

τα μέσα μεταφοράς και τα υλικά των δρόμων πάνω στους οποίους αυτά κινούνται, τα παιδιά καλούνται να 

φτιάξουν με φυσικά υλικά και υλικά επαναχρησιμοποίησης τα δικά τους μέσα μεταφοράς. Τελικός στόχος του 

προγράμματος είναι να ανακαλύψουν τα παιδιά εφόδια ώστε οι αποστάσεις που μας χωρίζουν από άλλους 

τόπους να γίνουν ευχάριστες διαδρομές.     

 

2. Γ’, Δ’, Ε’& Στ’ Δημοτικού: «Τέχνη ...στο δρόμο!»  
Χρονική Διάρκεια: 120΄  Αριθμός παιδιών: έως 25 

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αντιληφθούν ότι η τέχνη βρίσκεται παντού 

γύρω μας, να τα φέρει σε επαφή με διαφορετικές μορφές τέχνης  και να τα εμπνεύσει να πειραματιστούν με την 

τέχνη ως δρόμο έκφρασης και επικοινωνίας.   

Μέσω αντιγράφων έργων τέχνης, μουσειακών αντικειμένων και οπτικοακουστικού υλικού, τα παιδιά λαμβάνουν 

ερεθίσματα και ευαισθητοποιούνται γύρω από τόπους και τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι εκφράζονται 

καλλιτεχνικά. Τα παιδιά αναγνωρίζουν μορφές τέχνης που μπορούμε να συναντήσουμε εκτός μουσειακού 

πλαισίου -στους δρόμους της πόλης και στους δρόμους της υπαίθρου- με τελικό στόχο να  δημιουργήσουν με 

έμπνευση και χιούμορ έργα τέχνης με θέμα τον τόπο τους.   

 

3. Γ’, Δ’,Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού: «Χαρτογραφώντας τη ζωή μου»  
Χρονική διάρκεια: 120΄ Αριθμός παιδιών: έως 25 

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η συνεργατική έρευνα, η ανταλλαγή και η συλλογή στοιχείων γύρω από 

την καθημερινή ζωή των παιδιών καθώς και η δημιουργική σύνθεσή τους, με απώτερο σκοπό τη γνωριμία με τον 

εαυτό, την ομάδα και τον τόπο τους. 

Κατά την εισαγωγή του προγράμματος τα παιδιά μέσω μιας προσωπικής συλλογής ενός συνομήλικου τους 

παιδιού, μαθαίνουν για τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του με άξονα 5 θεματικές ενότητες: ασχολίες, 

συλλογές, παιχνίδια, «ο τόπος μου», ταξίδια. Στη συνέχεια τα παιδιά συνθέτουν δημιουργικά με διαφορετικές 

τεχνικές και υλικά μια έκθεση στο χώρο, παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους.  

 

4. Οικογένειες:  «Ξεφυλλίζοντας το κοινό μας ταξίδι» 
Χρονική διάρκεια: 120’ Αριθμός συμμετεχόντων: έως 25  

Πόσο συχνά και πού ταξιδεύουμε μαζί; Πόσο πίσω στο χρόνο έχει ταξιδέψει η οικογένειά μας; Ποιες ιστορίες 

γνωρίζουμε γι’ αυτό;  

Βασικό στόχο του προγράμματος αποτελεί η αλληλεπίδραση και η συνεργασία μεταξύ των μελών της κάθε 

οικογένειας μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες και παιχνίδια. Τα μέλη κάθε οικογένειας συνεργάζονται 

χρησιμοποιώντας διαφορετικά υλικά και τεχνικές για να γράψουν και να εικονογραφήσουν  το «βιβλίο-

λεύκωμα» της οικογένειας, το οποίο και παρουσιάζουν στην υπόλοιπη ομάδα. 

 



5.Ελεύθεροι επισκέπτες 
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του Ε.Π.Μ. σε κάθε προορισμό δίνεται η δυνατότητα επίσκεψης του χώρου 

όπου έχει στηθεί το εκθεσιακό υλικό των προγραμμάτων. Οι επισκέπτες έχουν έτσι την ευκαιρία να γνωρίσουν 

το Ε.Π.Μ., να παίξουν και να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες σχετικές με τα παραπάνω  εκπαιδευτικά 

προγράμματα. 

 

 

6. Εκπαιδευτικοί 
Με αφορμή την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχολικές ομάδες, το Ε.Π.Μ. επιθυμεί να 

επικοινωνήσει την φιλοσοφία και την μεθοδολογία του στους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους 

εκπαιδευτικούς. Κατά την διάρκεια της συνάντησης θα παρουσιαστούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα με 

βιωματικό τρόπο και θα συζητηθούν οι δυνατότητες αξιοποίησής τους μετά την αναχώρηση του Ε.Π.Μ. από τον 

τόπο φιλοξενίας.  

 

 
 

Προτεινόμενο Πρόγραμμα 

  Πρωί Απόγευμα 

Καθημερινές  

Σχολικά προγράμματα                        
(διάρκεια έως 2 ώρες) 
(πραγματοποιούνται 2 φορές στη διάρκεια 
μιας σχολικής μέρας, για 2 ομάδες 25 παιδιών 
κάθε φορά) 

Εκπαιδευτικοί         
(διάρκεια 2 ώρες) 
 

Σάββατο 
Ελεύθεροι Επισκέπτες                     
(διάρκεια 3 ώρες) 

Ελεύθεροι Επισκέπτες                     
(διάρκεια 3 ώρες) 

Κυριακή 

Ελεύθεροι Επισκέπτες                     
(διάρκεια 3 ώρες) 
Οικογένειες                             
(διάρκεια 2 ώρες) 

Ελεύθεροι Επισκέπτες                     
(διάρκεια 3 ώρες) 

 


