
20ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου 

Σε μια τάξη απ’ τα χρόνια τα παλιά 

(Επίσκεψη της Ε και ΣΤ τάξης στο Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης) 

 

 Στις 4 Μαρτίου (με αφορμή εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ε τάξης, με 

τίτλο: Εκπαίδευση στο Βυζάντιο) επισκεφτήκαμε το παιδικό μουσείο. 

Ήδη στην τάξη μας είχαμε καταγράψει, με μορφή συνέντευξης που 

πήραμε από τον παππού ή τη γιαγιά, στοιχεία της τάξης και της 

εκπαίδευσης στα παλιά χρόνια. 

 ( Ήταν από τις καλύτερες εκπαιδευτικές επισκέψεις μας. Δείτε γιατί……….) 

Μας υποδέχτηκαν πολύ ευγενικά οι υπεύθυνες παιδαγωγοί του 

προγράμματος. Μας οδήγησαν και μας ξενάγησαν σε έναν χώρο, 

κατάλληλα διαμορφωμένο για να μοιάζει με σχολική τάξη από τα 

χρόνια του σχολείου του παππού και της γιαγιάς. 

Καθίσαμε στα παλιά ξύλινα θρανία 

                                      

Γράψαμε πάνω σε πλάκες (αντί για τετράδια) με κοντύλια (αντί για μολύβια) 

και με κιμωλίες, με καλλιγραφικά γράμματα 
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 Πώς ήταν; 

Η έδρα του δασκάλου, η υδρόγειος, το αριθμητήριο και η ντουλάπα-

βιβλιοθήκη,το κουδούνι, η τσάντα του δασκάλου,το βάζο με φρέσκα 

λουλούδια,το μελανοδοχείο στην παλιά τάξη.  

                      

                                      

Δεν είχαν βιβλία δικά τους, παρά μόνο αναγνωστικά.Μερικά από αυτά τα 

ξεφυλλίσαμε, είδαμε τους τόνους και τα πνεύματα,την εικονογράφηση. 



20ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου 

   

 

 

 

 
 

Στην παλιά τάξη οι τοίχοι ήταν γεμάτοι με καρτέλες για όλα τα μαθήματα 

(Χρησιμοποιούνταν αντί για εκυκλοπαίδειες ή διαδίκτυο που εχουμε σήμερα). 
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Τα κορίτσια φορούσαν «ποδιές» από γαλάζιο ύφασμα και άσπρο γιακαδάκι 

(στα χρώματα της σημαίας )  

Μάθαμε κι άλλα πολλά που δε χωράνε εδώ……………………… 

Αφού τα είδαμε όλα αυτά,παίξαμε ένα παιχνίδι ερωτήσεων, για να 

διαπιστώσουν οι υπεύθυνες του προγράμματος τι μάθαμε, και τα πήγαμε 

πολύ καλά.Στο τέλος,φτιάξαμε με χαρτόνι αντίγραφα της σχολικής τσάντας 

(σάκκας) εκείνης της εποχής (μας βοήθησαν οι υπεύθυνες παιδαγωγοί του 

μουσείου) και τα πήραμε ως ενθύμιο. 
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Φύγαμε από το μουσείο γεμάτοι με όμορφες γνώσεις και εμπειρίες. Όταν 

αυτά που είδαμε και ακούσαμε, τα διηγηθήκαμε στη γιαγιά και στον παππού, 

σίγουρα τους ξυπνήσαμε όμορφες μνήμες από τα σχολικά τους χρόνια. 

 Σας συστήνουμε την επίσκεψη ανεπιφύλακτα.  

(Συμμετοχή στο πρόγραμμα 2€ ανά μαθητή) 

 Οι μαθητές της Ε τάξης (τις φωτογραφίες στο κείμενό μας έβαλε η δασκάλα μας ) 


