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Γουέμπστερ 5α, Ακρόπολη 117 42
E-mail: atelier@spyrosvassiliou.org
www.spyrosvassiliou.org Τ: 210 9231502
Στο σπίτι & atelier του γνωστού Έλληνα ζωγράφου διεξάγονται εκπαιδευτικά προγράμματα που
περιλαμβάνουν ξενάγηση, διαδραστικό παιχνίδι & εικαστικό εργαστήρι. Υλοποιούνται προγράμματα
για όλες τις ηλικίες με διάφορες θεματικές.

■ Δημοτική Πινακοθήκη –Νέο Κτίριο: Ξενάγηση σε έργα μεγάλων εικαστικών δημιουργών, ενδεικτικά
των ξένων επιρροών, των τάσεων και των γόνιμων αναζητήσεων που σημειώθηκαν στην εξελικτική
πορεία της ελληνικής τέχνης. Για μαθητές Δημοτικού , Γυμνασίου και Λυκείου στη μόνιμη έκθεση.
Λεωνίδου και Μυλλέρου – Μεταξουργείο. Τηλ. 210-3243022
■ Εκπαιδευτικά Προγράμματα για μαθητές Δημοτικού, γυμνασίου στην περιοδική έκθεση « Αθήνα
180 Χρόνια πρωτεύουσα» που περιλαμβάνει επιλογή έργων ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής της
συλλογής της Πινακοθήκης και την επανέκθεσή τους σε πέντε ενότητες. Πειραιώς 51 - Πλατεία
Κουμουνδούρου. Τηλ. 210-3313038
■ Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης-«Αγγελική Χατζημιχάλη». Το Μουσείο διαθέτει πρωτότυπα
εκπαιδευτκά προγράμματα μουσειακής αγωγής που απευθύνονται σε παιδιά, σχολεία, ομάδες ατόμων
με ειδικές ανάγκες και οικογένειες. Αγγελικής Χατζημιχάλη 6, Πλάκα Τηλ. 210-3243987 & 210-3220826
■ Μουσείο «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου με ξενάγηση στους χώρους του Μουσείου,προβολή οπτικοακουστικού
υλικού και συζήτηση με τους μαθητές για την προσωπικότητα του Ελευθερίου Βενιζέλου και τα
γεγονότα της εποχής του. Πάρκο Ελευθερίας, Αθήνα Τηλ. 210-7224238
■ Πολιτιστικό κέντρο «Μελίνα». 1. Συλλογή Οδοιπορικού στην παλιά Αθήνα Ιστορική Αναδρομή στο
πρώην Πιλοποιείο Πουλόπουλου και Ξενάγηση στην αναπαράσταση της Αθηναϊκής γειτονιάς στα
χρόνια του Μεσοπολέμο. 2. Συλλογή Θεάτρου Σκιών Οικογένειας Χαρίδημου Ιστορική αναδρομή στην
Ιστορία του Θεάτρου Σκιών από το 200 π.Χ. έως σήμερα μέσα από παραδόσεις και μύθους, από την
Κίνα μέχρι την Ελλάδα. Ξενάγηση και περιήγηση στη συλλογή φιγούρας , διαδραστικά παιχνίδια,
γνωριμία με τη φιγούρα ,την τέχνη και την τεχνική του καραγκιοζοπαίχτη με τη συμμετοχή των
παιδιών. Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης Θησείο. Τηλ. 210-3426025 & 210-3452150
■ Δωδεκανησιακό Σπίτι «Βασίλη και Ειρήνη Μοσκόβη». Ξενάγηση στο χώρο και παράλληλα
βιωματικά παιχνίδια, με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία ,τις τέχνες, τα επαγγέλματα και τον
πολιτισμό της Δωδεκανήσου. Απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Δωδώνης 119, Σεπόλια. Τηλ. 210-5151541
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Τα Μουσεία και οι Πολιτιστικοί φορείς που αναφέρονται στο παρόν έντυπο είναι μέλη
του Δικτύου Μουσείων και Πολιτιστικών Φορέων Αθηνών (τελευταία ενημέρωση 11.2015)
Καρατζά 7, Φιλοπάππου, Τ: 210 9218329, F:2109218323. Email: info@mce.gr
Το Μουσείο Συναισθημάτων, με σκοπό να ενθαρρύνει τη συναισθηματική
ανάπτυξη των παιδιών, πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές
ομάδες στα πλαίσια της διαδραστικής έκθεσης «Γεια σου κύριε Φόβε!» και
εκπαιδευτικά προγράμματα που ταξιδεύουν στα σχολεία της Αττικής και όλης την
Ελλάδας. Απευθύνονται σε ομάδες Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου.
Αγ. Ασωμάτων 31
105 53, Κεραμεικός, Αθήνα
Τ: (+30)210-3213488
Email: exilemuseum@gmail.com www.exile-museum.gr
Το Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αη Στράτη είναι ένα ίδρυμα που προσφέρει εκπαιδευτικά
προγράμματα σε μαθητές πρωτοβάθμιας (Ε' και Στ΄ τάξης δημοτικού) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Παράλληλα οργανώνει διαπολιτιστικά προγράμματα ανθρωπιστικού περιεχομένου με στόχο την
τεκμηρίωση των ιστορικών πηγών της εξορίας προς διαμόρφωση και διάσωση της ιστορικής μνήμης.
Τριπόδων 23, Πλάκα, Αθήνα, 10558
Τ:2103250341
Email: info@ekedisy.gr
Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια
για παιδιά από 2 ετών, για ενήλικες και για σχολικές ομάδες όλων των βαθμίδων.

Εκπαιδευτικά προγράμματα για τον ανεμόμυλο, το νερόμυλο, τα λιοτρίβια στον Ελληνικό Χώρο.

Ιουλιανού 33, Αθήνα
Τ: 210-8816187 Πληροφορίες: κα. Γεωργίου
E-mail: hmm@charagionis.com
www.hellenicmotormuseum.com
Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία που
αποτελούνται από: α) ξενάγηση με θέμα την ιστορία του αυτοκινήτου και β) πρόγραμμα
Κυκλοφοριακής Αγωγής. Απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες.
Βασιλίσσης Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, Αθήνα 106 71
Τ: 210-3611206, F: 210-3611380
E-mail: info@thf.gr - www.thf.gr
Στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής B & M Θεοχαράκη διοργανώνονται εκπαιδευτικά
προγράμματα για παιδιά από 2 ετών, για ενήλικες και για σχολεία.
Αγίων Ασωμάτων 47(& Πειραιώς) Κεραμεικός (πλησίον
Ίδρυμα Πολιτισμού &
σταθμού ΗΣΑΠ “Θησείο”) Τ: 210-3226054, 3226075
Εκπαίδευσης
Email: ledakis@ath.forthnet.gr - www.ledakis.gr
«Ανδρέας Λεντάκης»
Στους φιλόξενους χώρους του νεοκλασικού κτιρίου, που στεγάζει το Ίδρυμα, πραγματοποιούνται
εκπαιδευτικά προγράμματα με ποικίλη θεματολογία και απευθύνονται σε μαθητές από την Α΄
Δημοτικού μέχρι και την Γ΄ Γυμνασίου.
Kόδρου 9, προέκταση οδού Bουλής, Πλάκα
T. 210 3312 621 & 210 33 12 750
www.childrensartmuseum.gr
Μαθαίνοντας μέσω της Τέχνης για σχολικές ομάδες Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και επισκέπτες κάθε
ηλικίας σε ένα Μουσείο από τα ελάχιστα διεθνώς που εκθέτει ζωγραφικά και τρισδιάστατα έργα
παιδικής τέχνης.
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑ
Πληροφορίες: E. Μάστορα
ΛΑΛΑΟΥΝΗ
Τ: 210-92 210 44, 210-9239709
Καρυατίδων 4Α & Καλλισπέρη 12 E-mail: administration@lalaounisΑκρόπολη 117 42
jewelrymuseum.gr
www.lalaounis-jewelrymuseum.gr
Το Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη προσφέρει 14 εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις
βαθμίδες προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο των
προγραμμάτων μας, πραγματοποιείται ξενάγηση στις μόνιμες συλλογές του μουσείου, καθώς και
στις περιοδικές εκθέσεις.
Μελιδώνη 4-6, Θησείο
T: 210-3318491 Email: kmnk@otenet.gr
υπεύθυνη κα. Κατσαούνη
www.potterymuseum.gr
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου απευθύνονται σε όλες τις σχολικές βαθμίδες και
αναδεικνύουν τις διαφορετικές εκφάνσεις της νεώτερης παραδοσιακής κεραμικής αξιοποιώντας ως
εργαλεία το βιωματικό παιχνίδι με το υλικό του πηλού και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών.

Τ: 210-3475535, F: 210-3413228
E-mail: gasmuseum@athens-technopolis.gr
www.technopolisathens.com/web/guest/museum
Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου "Τεχνόπολις" Δήμου Αθηναίων προσφέρει εκπαιδευτικά
προγράμματα, εμπνευσμένα από το παλαιό εργοστάσιο φωταερίου, που απευθύνονται σε ομάδες
παιδιών, ενηλίκων και οικογένειες.
Εβραϊκό Μουσείο της
Ελλάδος
Νίκης 39, Αθήνα, 105 57

Τ: 210-3225582, F: 210-3231577
E-mail: otreveza@jewishmuseum.gr
www.jewishmuseum.gr

Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος σχεδιάστηκε εξ αρχής ως εκπαιδευτικό μουσείο και είναι το μόνο
ίδρυμα στην Ελλάδα που προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα το Ολοκαύτωμα ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στην διαπολιτισμική εκπαίδευση και σε προγράμματα ανθρωπιστικού περιεχομένου.
Αλκαμένους 11β, Σταθμός Λαρίσης 104 39
Τ: 2108846590
Εmail:diktio1@gmail.com - www.ddp.org.gr
Λειτουργούν δωρεάν δημιουργικές ομάδες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Πόσους ξένους μπορείς
να μετρήσεις ανάμεσά μας;», «Το Παιδί – Πολίτης», «Μικροί Αναγνώστες στον κόσμο των βιβλίων και
«Πλανόδια Βιβλιοθήκη» (εφήμερη βιβλιοθήκη που επισκέπτεται σχολεία και άλλους χώρους).
Μέγαρο Διομήδη, 3ης Σεπτεμβρίου 146 Αθήνα
Ιστορικό Αρχείο
Πληροφορίες: M. Λεμπέση Τ: 210 8807799
Εθνικής Τράπεζας
http://ha.nbg.gr/ekpaid_progr.html
Εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Στόχος η ανάδειξη της
σπουδαιότητας των πηγών για την τεκμηρίωση της ιστορίας και τη διαμόρφωση της ιστορικής μνήμης.
Ηρακλειδών 16, Αθήνα
Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-17:00
Τ: 210-3461981 (εσωτ.: 201)
Email: edu@herakleidon-art.gr
www.herakleidon-art.gr
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επιστήμη, Τέχνη και Μαθηματικά» αποτελεί συμπλήρωμα της σχολικής
διδασκόμενης ύλης στην κατεύθυνση της διαθεματικότητας, συνδέοντας τα μαθηματικά με την ιστορία
της επιστήμης και της τέχνης, τη φιλοσοφία και τα κλασικά γράμματα.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις σχολικές βαθμίδες.
Κυδαθηναίων 14, Αθήνα
Τ: 210-3312995
www.hcm.gr
Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, από το 1987 σχεδιάζει εκπαιδευτικά προγράμματα που υποστηρίζουν
τη μάθηση μέσα από το παιχνίδι. Tα παιδιά αλληλεπιδρούν με τα αντικείμενα των συλλογών
παρατηρούν, ανακαλύπτουν και εκφράζονται δημιουργικά. Τα προγράμματα απευθύνονται σε βρέφη
μέχρι και παιδιά γυμνασίου.

