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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ο κύκλος δράσεων και εκδηλώσεων  του Παιδικού Μουσείου Θεσσαλονίκης ξεκινά με 

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. 

Δεχόμαστε καθημερινά επισκέψεις σχολείων  9.00 – 10.30 & 11.00 – 12.30 

(κατόπιν συνεννοήσεως). Τηλ.  για πληροφορίες και ραντεβού: 2310913047 

τα εκπαιδευτικά προγράμματα  απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 5 – 12 ετών 

Μέγιστος αριθμός παιδιών/εκπ. πρόγραμμα: 50 συνολικά μαθητές (2 τάξεις) 
Διάρκεια Εκπ. Προγράμματος:90’ (μιάμιση ώρα) 

 
 

A. Εκπαιδευτικό Μουσειακό πρόγραμμα «Πολλά ταξίδια..μία Ευρώπη!» 

Η γιαγιά Ευρώπη μιλάει πολλές γλώσσες και έχει πολλά να πει! Εκπαιδευτικό μουσειακό πρόγραμμα με 
παιχνίδια ανακάλυψης στο χάρτη, εικόνες και άνθρωποι, πολιτισμοί τόσο διαφορετικοί αλλά και τόσο όμοιοι, 
μπλέκονται ευχάριστα σε ένα παιχνίδι  αναζήτησης και γνώσης. Όλοι μαζί μαθαίνουμε τι μας δένει με τους 
γείτονές μας. Τι κοινό μπορεί να έχει ο Μπιγκ Μπεν στο Λονδίνο, ο πύργος του Άιφελ στο Παρίσι και ο 
Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης; Ετοιμαστείτε! Εσείς τι θα πάρετε στις βαλίτσες σας φεύγοντας;                    
Συμμετοχή: 2 Ευρώ 
 

B. Εκπαιδευτικό Μουσειακό πρόγραμμα «τα παιχνίδια ζωντανεύουν…» 

Το ταξίδι στον κόσμο των παιχνιδιών ξεκινά για άλλη μια χρονιά με νέες δράσεις και εμπειρίες … Οι βιτρίνες 

ανοίγουν και τα παιχνίδια ζωντανεύουν… Πρώτη στάση στη χώρα των τσίγκινων παιχνιδιών, παίζουμε και 

μαθαίνουμε διαδραστικά την ιστορία τους, επόμενη στάση στον κόσμο της κούκλας, ανακαλύπτουμε τα 

κρυμμένα μυστικά της Παιχνιδοχώρα και  η περιπλάνηση τελειώνει στους Πίνακες με ιστορία, παιχνίδια 

Φαντασία!!! Συμμετοχή: 2 Ευρώ 

 

Γ. Εκπαιδευτικό Μουσειακό πρόγραμμα «…σε μια τάξη απ’ τα χρόνια τα παλιά»  

Οι μαθητές στην παραδοσιακή τάξη του Μουσείου παίζοντας, ανακαλύπτουν και γνωρίζουν  το παλιό 

σχολείο, το δάσκαλο, το μαθητή. Διαδραστικά μαθαίνουν τον τρόπο διδασκαλίας, μέσα από εικόνες, βίντεο, 

βιωματικές δράσεις, παιχνίδια σχολικά βιβλία και αντικείμενα αλλοτινής σχολικής ζωής…, σαν τον παλιό 

εκείνο τον καιρό!!!    Συμμετοχή: 2 Ευρώ  

 

Δ. Βιωματικό εργαστήρι αρχιτεκτονικής «Μέσα στο μεγάλο, φτιάχνω το μικρό, κατασκευάζω και 
δημιουργώ, ένας αρχιτέκτονας είμαι και εγώ!!» (Γ΄Δ’ Ε’ ΣΤ’ )  
Ένα εργαστήρι με φαντασία και εμπειρίες... Μιλάμε για μεγέθη, δημιουργούμε, μετράμε, συγκρίνουμε, 
μαθαίνουμε που ζούμε και πώς ζούμε! Τι κοινό μπορεί να έχουν δύο χαρτόνια, ένα ψαλίδι, ένα παράθυρο 
και μια καρέκλα; Ετοιμαστείτε, μαζέψτε μανίκια και όρεξη και φτιάξτε τα δικό σας αρχιτεκτόνημα. Η 
καλύτερη ομάδα θα ανταγωνιστεί τις ομάδες των άλλων σχολείων. Ποιος θα κερδίσει; Σχεδιασμός και 
οργάνωση Πολύζου Χρυσούλα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ.    Κάθε Τετάρτη  Συμμετοχή: 2 Ευρώ 

 
Σας περιμένουμε!!! 

http://www.paidikomouseio.gr/

