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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 ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 50 συνολικά μαθητές (2 τάξεις) 

Διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος:90’ (μιάμιση ώρα) 

 
 

1.Εκπαιδευτικό Μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα «Το Μουσείο αποκαλύπτει τα μυστικά του!!!» ( Νήπια, Α, Β, Γ ) Τα 

Μουσεία είναι ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος πλούτο, σπουδαία αντικείμενα αλλά και ανθρώπους. Τα Μουσεία 

υπόκεινται σε πολλές κατηγορίες. Πώς όμως θα μάθουμε να ξεχωρίζουμε  τα Μουσεία και τους θησαυρούς τους; Είναι 

εύκολο πράγμα ή δύσκολο; Τι ξέρουμε για αυτούς που δουλεύουν σε αυτά και για τις διαδικασίες που ακολουθούνται για 

να φτάσει ένα αντικείμενο στο Μουσείο και από εκεί σε μία βιτρίνα; Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε στο πρόγραμμά μας.   

Συμμετοχή: 2 Ευρώ 

 

2.Εκπαιδευτικό Μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα «Ιστορίες... βγαλμένες από τα μουσεία!!!» ( Δ, Ε, ΣΤ)  

Πόσο πολύτιμο είναι ένα αντικείμενο; Πώς μπορούμε να μετρήσουμε την αξία του; Είναι σπάνιο το υλικό του; Είναι 

μεγάλο σε ηλικία; Σε ποια εποχή ανήκει; Ποια η χρηστικότητα με την πάροδο των χρόνων; Ποια στάδια ακολουθούνται 

από την εύρεση ενός αντικειμένου μέχρι την τοποθέτηση του σε ένα μουσείο; Ανασκαφή -Εύρεση- Τεκμηρίωση- 

Συντήρηση! Τι είναι όλα αυτά;   

Συμμετοχή: 2 Ευρώ 

 

 
3.Εκπαιδευτικό Μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα " Τα 7 θαύματα του Αρχαίου Κόσμου " ( Νήπια, Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ ) 
Σημαντικά μνημεία του Αρχαίου Κόσμου καταγράφηκαν ως μεγαλουργήματα της εποχής τους. Αυτά τα σπουδαία μνημεία 

χαρακτηρίστηκαν θαύματα, λόγω της σπουδαίας αρχιτεκτονικής τους, της άρτιας ομορφιάς τους, του μεγέθους τους και 

της διατήρησης της φήμης τους στο χρόνο. Τι είναι αλήθεια και τι μύθος για όλα αυτά; Ποιοι τα έκτισαν και γιατί; Τι 

γνωρίζουμε; Θα τα μάθετε όλα αυτά στην επίσκεψη σας!  

Συμμετοχή: 2 Ευρώ 
 

 
4.Εκπαιδευτικό Μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα «Πολλά ταξίδια…μία Ευρώπη!» ( Νήπια, Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ ) 
Η 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. Τί κοινό μπορεί να έχει το 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 
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Μόνιμη Έκθεση με τίτλο « Ταξιδεύοντας με τα παιχνίδια» 

5.Εκπαιδευτικό Μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα  «Κάθε παιχνίδι ένα υλικό…. κάθε υλικό, μια ιστορία!»                           
( Νήπια, Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ ) 
Από τι υλικό είναι φτιαγμένα τα παιδικά όνειρα και οι παιδικές αναμνήσεις; Τι ιστορίες θα μας έλεγαν τα παιχνίδια και τα 
παιδιά, αν μπορούσαν; Ο Φρανσουά παίζει στο καθιστικό με το αλογάκι του, η  Μάργκαρετ στο δωμάτιο της με την 
κούκλα της, η  Φραντζέσκα μαγειρεύει με τα κουζινικά  της δίπλα από την μαμά της και ο Ουίλλιαμ με την σβούρα του στο 
κήπο. Επισκεπτόμαστε όλα τα παιδιά στα σπίτια τους βλέποντας τα παιχνίδια τους, την εξέλιξή τους στο χρόνο, 
συγκρίνοντάς τα με τα εκθέματα του Μουσείου.  
Συμμετοχή: 2 Ευρώ 

 

6.Εκπαιδευτικό Μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα «τα παιχνίδια ζωντανεύουν…»( Νήπια, Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ ) 
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 Παιχνιδοχώρας και…  η 

περιπλάνηση τελειώνει στους πίνακες με ιστορία, παιχνίδια, φαντασία.   

Συμμετοχή: 2 Ευρώ 

 

Μόνιμη Έκθεση με τίτλο «Μάθε παιδί μου γράμματα του Θεού τα πράματα… » 

7.Εκπαιδευτικό Μουσειoπαιδαγωγικό πρόγραμμα «…σε μια τάξη απ’ τα χρόνια τα παλιά» (Γ΄Δ’ Ε’ ΣΤ’  Δημοτικού) 

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 καλό καιρό!!!   

Συμμετοχή: 2 Ευρώ  

 

«Το μετρό στην πόλη μας» 

8.Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το μετρό στην πόλη μας» (Δ,Ε, ΣΤ Δημοτικού) 

Η Αττικό Μετρό A.E., σε συνεργασία με το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης δημιούργησε και θα υλοποιήσει για το σχολικό 

έτος 2018-2019 το εκπαιδευτικό -  μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα με τίτλο «Το μετρό στην πόλη μας». Γιατί 

χρειαζόμαστε το Μετρό στην πόλη μας; Πώς κατασκευάζεται ένας σταθμός και μια σήραγγα; Ποιος ελέγχει τη λειτουργία 

του Μετρό; Τι μυστικά κρύβει η γη της Θεσσαλονίκης; Τα αποκάλυψε ο Μετροπόντικας; Στα εργαστήρια του 

εκπαιδευτικού- μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος τα παιδιά θα γίνουν μικροί μηχανικοί, θα σχεδιάσουν, θα σκάψουν 

και θα λειτουργήσουν το Μετρό στην πόλη μας!!! Θα έχουν την δυνατότητα, μέσα από την αξιοποίηση και την χρήση 

πληθώρας υλικών και οπτικοακουστικών μέσων, να μάθουν τι είναι το μετρό, πώς κατασκευάζεται αλλά και πώς 

λειτουργεί. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία ενημερωμένων παιδιών και εφήβων, οι οποίοι θα είναι 

εξοικειωμένοι με το μετρό της πόλης, μιας που πολύ σύντομα αυτό θα παραδοθεί στο κοινό.                           

Συμμετοχή: 2 Ευρώ  

 

 

 
Κάθε εισιτήριο ενισχύει το έργο του Μουσείου και το βοηθά να λειτουργεί σωστά. Το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 
δε λαμβάνει επιχορήγηση από κανένα ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα, στηρίζεται αποκλειστικά  στα εισιτήρια των 
ανθρώπων που επιλέγουν τη φιλοσοφία του και εκτιμούν το έργο που προσφέρει. 
 

Σας περιμένουμε!!!  
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