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Δράσεις Πολιτισμού

www.athensmuseums.net
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& Οκτωβρίου 2018 11:00-18:00
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18 Μουσεία και πολιτιστικοί
φορείς παρουσιάζουν εκπαιδευτικά
προγράμματα και καλούν μικρούς
και μεγάλους να τα γνωρίσουν
Χώρος διεξαγωγής:
Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου
Γ' Σεπτεµβρίου & Ιουλιανού 33

ΕΊΣΟΔΟΣ ΕΛΕΎΘΕΡΗ

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΡΆΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
«Πλανόδια Βιβλιοθήκη: με... οδηγό τα βιβλία»
Η πλανόδια βιβλιοθήκη του Δικτύου θα εγκατασταθεί στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου
και θα μας ταξιδέψει σε τόπους μακρινούς με οδηγό...τα βιβλία!
Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού Τηλ.: 210-8846590
«40 χρόνια Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος» (οικογενειακό πρόγραμμα)
Γνωριμία με το μουσείο, τις δράσεις του, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, την μόνιμη
συλλογή και τα αντικείμενα, τις περιοδικές εκθέσεις μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις,
παιχνίδια, κατασκευές.
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος Τηλ.: 210-3225582
«Κυκλοφορώ Υπεύθυνα»
Η διαμόρφωση της σωστής κυκλοφοριακής αγωγής και της αυτοκινητικής κουλτούρας είναι
πρώτα από όλα ζήτημα παιδείας. Τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία πρέπει να εκτίθενται
σε ερεθίσματα, να παίρνουν τα σωστά παραδείγματα καθώς χτίζουν μέρα με τη μέρα την
προσωπικότητά τους σαν άνθρωποι, υπεύθυνοι πολίτες και μελλοντικοί οδηγοί.
Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου Τηλ.: 210-7279999 - 210-8816187
«Ένας … χάρτινος ήρωας στο βιβλίο μου»
Η Αθήνα μας είναι παγκόσμια πρωτεύουσα βιβλίου και μας καλεί να ταξιδέψουμε στον
μαγικό κόσμο των βιβλίων, να ζήσουμε περιπέτειες και να γνωρίσουμε ήρωες. Τα παιδιά
κατασκευάζουν τον δικό τους σελιδοδείκτη, έναν μοναδικό σούπερ ήρωα, για να μη
χάνονται μέσα στις σελίδες των βιβλίων τους.
Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Τηλ.: 210-3312995
«Εμείς οι Ινδιάνοι!»
Εμείς οι Ινδιάνοι, γινόμαστε ήρωες και δημιουργούμε το Τοτέμ της δικής μας φυλής Επεξεργασία και προβολή των προσωπικών χαρισμάτων, χαρακτηριστικών και αναγκών
των παιδιών. Βιωματική συνάντηση για παιδιά από 8 έως 12 ετών μέσα από τις τεχνικές
της δραματοθεραπείας (role-playing, κίνηση, ζωγραφική, κατασκευή, αφήγηση ιστοριών,
μάσκες κτλ.)
Ίδρυμα Β&Μ Θεοχαράκη Τηλ.: 210-3611206
«Μύλος είναι και γυρίζει... ο αέρας μας ταΐζει»
Παρουσίαση εκδόσεων και δραστηριοτήτων του Ι.τ.Ε.Μ.
Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων Τηλ.: 6977787407
«Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν τόπο μακρινό...»
Παραδοσιακά παραμύθια του κόσμου και ιστορίες μαγικές.Η αφήγηση γίνεται με τρόπο
άμεσο και παραστατικό,ταξιδεύοντας το νου και την καρδιά. Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί
στον κόσμο μέσα από την προφορική αφήγηση.
ΚοινΣΕπ Στέγη Προφορικότητας και Παράδοσης «Μυθολόγιο» Τηλ.: 6980803428 - 6974598242
«Το Fidget Spinner του Ήρωνος»
Μικροί και μεγάλοι θα γνωρίσουν τις τεχνολογικές εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων,
ανακαλύπτοντας το εμβληματικό έκθεμα του Μουσείου: την αιολόσφαιρα του Ήρωνος!
«Μουσικές περιπέτειες με μια Αρχαϊκή Κιθάρα»
Φαντασία, υλικά, μύθος και μελωδία παίζουν τον ρόλο τους και μας αποκαλύπτουν τα
μυστικά των εγχόρδων!
Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά Τηλ.: 211-4110044

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΡΆΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
«Van Gogh, Picasso και Klee κάνουν παρέα σε μια ζωγραφιά... τη δική μου!»
Εικαστικά εργαστήρια για παιδιά και γονείς. Παίζοντας με έργα των τριών αυτών
καλλιτεχνών, γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να
δημιουργήσουν τα δικά τους έργα μέσα από χρώματα, σχήματα και ποικίλα υλικά.
Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης Τηλ.: 210-3312621 - 210-3312750
«Tα Παιχνίδια στην Αρχαία Ελλάδα»
Τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία των αρχαίων ελληνικών παιχνιδιών και δημιουργούν το
δικό τους παιχνίδι στα πρότυπα αυτών της Αρχαίας Ελλάδας.
«Food(waste) Art Project for Kids»
Ανακαλύπτοντας την τέχνη μέσα από την δημιουργική αξιοποίηση ‘’άχρηστων ‘’ μαγειρικών
υλών και της σπατάλης τροφίμων.
Μουσείο Ηρακλειδών Τηλ.: 210-3461981
Ψηφιακή αφήγηση «Τι να σπουδάσω;» (για νεανικό και ενήλικο κοινό)
Τα εκθέματα του Μουσείου με τα μάτια ενός φοιτητή του 1840. Οι συμμετέχοντες, με την
χρήση έξυπνων κινητών και τεχνολογίας εικονικών ξεναγήσεων 360°, «ταξιδεύουν» στον
19ο αιώνα και στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η εφαρμογή
αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Τηλ.: 210-3689502 – 06
«Το Κυνήγι του χαμένου Θησαυρού: Από την ανασκαφή στο Μουσείο»
Η ιστορία του θησαυρού της Τροίας από την στιγμή της ανακάλυψης μέχρι σήμερα,
σαν παραμύθι! Τα παιδιά θα ανακαλύψουν αρχαία κοσμήματα και αντικείμενα, θα τα
καταγράψουν και συντηρήσουν και θα οργανώσουν την δική τους έκθεση.
Ηλικία 5-11 ετών
Διάρκεια 45’
Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη Τηλ.: 210-9221044 - 210-9230709
«Παίζουμε....παραδοσιακά»
Μια διαφορετική αυλή ζωντανεύει στον χώρο της εκδήλωσης. Τα παιδιά θα έχουν
δυνατότητα να γνωρίσουν και να παίξουν τα παραδοσιακά παιχνίδια του παλιού σχολείου.
Σβούρες, βόλοι, σφεντόνες, κότσι, κολοκυθιά, βασιλιάς με τα 12 σπαθιά, και πολλά ακόμα!
Μουσείο Παιδείας Πανεπιστημίου Αθηνών Τηλ.: 210-7277564
«Παιχνιδοκαμώματα»
Εργαστήρι για βρέφη 18 –28 μηνών με στοιχεία messy και sensory play.
«Σκανταλοτεχνίες»
Πολυθεματικό δημιουργικό εργαστήρι για παιδιά 3-5 ετών
«Μαγικά Πειράματα»
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Φυσικών Επιστημών για παιδιά 5-8 ετών
Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης Τηλ.: 210-3250341
«Από τη γέννηση του Μουσείου στο Μεταμουσείο»
Παρουσίαση και βιωματικό εργαστήριο για παιδιά
SOMA Scattered Open Museum of Attica / Διάσπαρτο Ανοιχτό Μουσείο Αττικής
Τηλ.: 6907780851

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΡΆΣΕΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/10/18 (11πμ - 2μμ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/10/18 (3μμ - 6μμ)

Διάσπαρτο Ανοιχτό Μουσείο Αττικής (11πμ-2μμ)

Δίκτυο Δικαιωμάτων του Παιδιού (3-3.45μμ)

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο (11πμ-2μμ)

Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου (3-6μμ)

Ινστιτούτο Ελληνικών Μύλων (11πμ-11.45πμ)

Ίδρυμα Β & Μ Θεοχαράκη (3-4.45μμ)

Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης (11πμ-2μμ)
Μουσείο Ηρακλειδών (11πμ-2μμ)

Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα
Κοτσανά (3-6μμ)

Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη (12.00-12.45)

Μουσείο Παιδείας Πανεπιστημίου Αθηνών (4-4.45μμ)

Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης (11πμ-2μμ)

Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης (3-6μμ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/10/18 (11πμ - 2μμ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/10/18 (3μμ - 6μμ)

Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος (11πμ-2μμ)

Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος (3-6μμ)

Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων (12-12.45μμ)

Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου (3-6μμ)

Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα
Κοτσανά (11πμ-2μμ)

Μουσείο Ηρακλειδών (3-6μμ)

Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης (11πμ-2μμ)
Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών (11πμ-2μμ)
Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη (12-12.45μμ)

Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης (3-6μμ)
Στέγη Προφορικότητας και Παράδοσης “Μυθολόγιο”
(5-5.45μμ)

Μουσείο Παιδείας Πανεπιστημίου Αθηνών (12-12.45μμ)
Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης (11πμ-2μμ)
Στέγη Προφορικότητας και Παράδοσης “Μυθολόγιο”
(11-11.45πμ)
Καθ’όλη τη διάρκεια του διημέρου θα είναι παρόντες για να τους γνωρίσετε και οι φορείς:
Ελληνοαμερικανική Ένωση

Μουσείο Εξορίστων Αη-Στράτη

ΕΣΤΊΑ Νέας Σμύρνης

Κρατήσεις θέσεων γίνονται μόνο την ημέρα της εκδήλωσης
Τηρείται σειρά προτεραιότητας
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τους φορείς

Χώρος διεξαγωγής:
Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου
Γ' Σεπτεµβρίου & Ιουλιανού 33,
Αθήνα 104 33

ΕΊΣΟΔΟΣ ΕΛΕΎΘΕΡΗ

