
 

 

                              

 

 

 

 

 

 
 

 

 Εργαστήρια Σαββατοκύριακων Σεπτεμβρίου 2019 

 για παιδιά για εφήβους και ΕΝΗΛΙΚΕΣ μαζί 

 

 

 

Τα Σαββατοκύριακα του Σεπτεμβρίου στο Μουσείο Συναισθημάτων, μετά τη 

λειτουργία της διαδραστικής έκθεσης «Στο Παλάτι του Θυμού» ξεκινάει κάθε 

φορά στη 1 το μεσημέρι ένα εργαστήρι σχεδιασμένο για να συμμετέχουν 

παιδιά, έφηβοι και ενήλικες μαζί!  

Κάθε Σαββατοκύριακο είναι αφιερωμένο σε διαφορετική ηλικιακή ομάδα. 

Ακολουθούν αναλυτικά τα εργαστήρια, οι ηλικιακές ομάδες που 

απευθύνονται και οι προγραμματισμένες ημερομηνίες. 

 

 
 
 
 

«ΉΡΩΕΣ ΜΙΑ ΣΤΑΛΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΝΟΥΝΕ ΠΟΛΛΑ!» 

Ήρωες μικροί στο μπόι και αδύναμοι στο σώμα, τα 
καταφέρνουν να φτάσουν στο στόχο τους γιατί, όσο κι αν 
οι άλλοι δεν πιστεύουν σε αυτούς, οι ίδιοι πιστεύουν στον 
εαυτό τους! 

Τα Εργαστήρια με Παραμύθια Μετά Μουσικής είναι 
εργαστήρια αφήγησης, όπου τα παραμύθια ζωντανεύουν 
με κιθάρα, τραγούδι και κρουστά όργανα.  

Μικροί και μεγάλοι μαζί, έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τη μαγεία των 
παραμυθιών. 
Αφηγείται η Ιφιγένεια Κακριδώνη. 

Ημερομηνία: Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 
Ηλικίες: για όλους από 5 έως 105 χρονών (στο εργαστήριο δεν αναλογεί να συμμετέχουν 
παιδιά κάτω των 5 χρονών) 
Ώρα: 1μ.μ. έως 2μ.μ. 
Είσοδος εργαστηρίου: για την είσοδο στα εργαστήρια τηρείται σειρά προτεραιότητας χωρίς 

να γίνονται κρατήσεις. Η είσοδος στο εργαστήριο μετά την έναρξή του είναι αδύνατη. 
Εισιτήριο εργαστηρίου: 8 ευρώ (στην τιμή των εργαστηρίων προσφέρεται και η είσοδος 

στην έκθεση του μουσείου) 

Εργαστήρια για όλους από 5-105 χρονών 
 



 

 

 
 «Η ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» 

 
 

Εαυτού εκτίμηση. 
Τι να είναι άραγε αυτό; 
Τρώγεται; 
Μήπως μοιάζει με νερό μπορώ να το πιώ; 
Μοιάζει με πέτρα μπορώ να το πετάξω; 
Μήπως σοκολάτα να το μασουλίσω; 
Αξίζει προς πώληση ή ανταλλαγή; 

Απάντηση θα βρούμε στο ταξίδι μας στον Κόσμο των Παραμυθιών! 

Τα Εργαστήρια με Συναισθήματα μέσα από ένα Παραμύθι έχουν σκοπό 
μέσα από το παραμύθι που έχει σχεδιάσει το Μουσείο Συναισθημάτων, από 
την πορεία του ήρωα και από τα σύμβολα στον κόσμο των παραμυθιών 
μικροί και μεγάλοι έχουμε την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε ερωτήματα και 
απαντήσεις ο κάθε ένας με το δικό του τρόπο, σύμφωνα με τη δική του 
ανάγκη. 

Ημερομηνίες: Το εργαστήριο είναι αυτοτελές και επαναλαμβάνεται τις ακόλουθες 
ημερομηνίες: 1 και 7 Σεπτεμβρίου 2019 

Ηλικίες: ενήλικες και παιδιά από  5 έως 7 χρονών (στο εργαστήριο δεν αναλογεί να 
συμμετέχουν παιδιά κάτω των 5 χρονών) 

Ώρα: 1μ.μ. έως 2μ.μ. 

Είσοδος εργαστηρίου: για την είσοδο στα εργαστήρια τηρείται σειρά προτεραιότητας χωρίς 

να γίνονται κρατήσεις. Η είσοδος στο εργαστήριο μετά την έναρξή του είναι αδύνατη. 

Εισιτήριο εργαστηρίου: 8 ευρώ (στην τιμή των εργαστηρίων προσφέρεται και η είσοδος 

στην έκθεση του μουσείου) 
 

 

 

 

 

 

«Η ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» 
 

Εαυτού εκτίμηση. 
Τι να είναι άραγε αυτό; 
Τρώγεται; 
Μήπως μοιάζει με νερό μπορώ να το πιώ; 
Μοιάζει με πέτρα μπορώ να το πετάξω; 
Μήπως σοκολάτα να το μασουλίσω; 
Αξίζει προς πώληση ή ανταλλαγή; 

Απάντηση θα βρούμε στο ταξίδι μας στον Κόσμο των Παραμυθιών! 

Τα Εργαστήρια με Συναισθήματα μέσα από ένα Παραμύθι έχουν σκοπό 
μέσα από το παραμύθι  που έχει σχεδιάσει το Μουσείο Συναισθημάτων, από 
την πορεία του ήρωα και από τα σύμβολα στον κόσμο των παραμυθιών 

Εργαστήρια για παιδιά από 5 – 7 χρονών 
 

Εργαστήρια για παιδιά από 7 – 12 χρονών 
 



μικροί και μεγάλοι έχουμε την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε ερωτήματα και 
απαντήσεις ο κάθε ένας με το δικό του τρόπο, σύμφωνα με τη δική του 
ανάγκη. 

Ημερομηνίες: Το εργαστήριο είναι αυτοτελές και επαναλαμβάνεται τις ακόλουθες 

ημερομηνίες: Σάββατο 14 και Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019  

Ηλικίες: για όλους από 5 έως 105 χρονών (στο εργαστήριο δεν αναλογεί να συμμετέχουν 

παιδιά κάτω των 5 χρονών) 

Ώρα: 1μ.μ. έως 2μ.μ. 

Είσοδος εργαστηρίου: για την είσοδο στα εργαστήρια τηρείται σειρά προτεραιότητας χωρίς 

να γίνονται κρατήσεις. Η είσοδος στο εργαστήριο μετά την έναρξή του είναι αδύνατη. 

Εισιτήριο εργαστηρίου: 8 ευρώ (στην τιμή των εργαστηρίων προσφέρεται και η είσοδος 

στην έκθεση του μουσείου) 

 

 
«ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ» 
 

Ένα εργαστήρι αφιερωμένο στο θυμό! Για να τον 

εξερευνήσουμε, να  καταλάβουμε καλύτερα τη δύναμη 

του, να ακούσουμε τι έχει να μας πει, να ανακαλύψουμε 

πως μπορούμε να επιλέγουμε κάθε φορά να τον 

εκφράζουμε  και αν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη 

δύναμη του για να μας οδηγεί στην ανάπτυξη! 

Στα Εργαστήρια με Θέμα το Θυμό μπαίνουμε σε μια διαδρομή στο 

συμβολικό κόσμο της διαδραστικής έκθεσης του μουσείου και… μαζί με  ένα 

δράκο, έναν ιππότη , ένα μάγειρα, μια βασιλική οικογένεια και έναν εμψυχωτή 

του μουσείου εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε! 

 

Ημερομηνία: Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019 

Ηλικίες: για παιδιά από 7 έως 12 χρονών (στο εργαστήριο δεν αναλογεί να συμμετέχουν 

παιδιά κάτω των 7 χρονών) 

Ώρα: 1μ.μ. έως 2μ.μ. 

Είσοδος εργαστηρίου: για την είσοδο στα εργαστήρια τηρείται σειρά προτεραιότητας χωρίς 
να γίνονται κρατήσεις. Η είσοδος στο εργαστήριο μετά την έναρξή του είναι αδύνατη. 
Εισιτήριο εργαστηρίου: 8 ευρώ (στην τιμή των εργαστηρίων προσφέρεται και η είσοδος 
στην έκθεση του μουσείου)  
 

 
«Η ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΥ!»  

 
Ο εαυτός μου! 
Εγώ!  
Πώς είμαι; 
Τι μου αρέσει; 
Τι θέλω; 
Τι με δυσκολεύει; 
Τι καταφέρνω; 
Η δύναμη μου είναι σε όλα όσα είμαι εγώ, αρκεί να μπορώ 

να τα δω και να τα εκτιμώ! 

Ένα εργαστήρι για τον εαυτό μας! 



Τα Εργαστήρια με Θέμα τον Εαυτό Μου έχουν  σκοπό να ενθαρρύνουν 
μικρούς και μεγάλους να γνωριστούν και να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό 
τους και τον κόσμο των συναισθημάτων με έναν ιδιαίτερα δημιουργικό τρόπο, 
μέσα από το παιχνίδι, τη ζωγραφική, τα παραμύθια, τα χρώματα, τους ήχους! 

Ημερομηνία: Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019 

Ηλικίες: για παιδιά από 7 έως 12 χρονών (στο εργαστήριο δεν αναλογεί να συμμετέχουν 

παιδιά κάτω των 7 χρονών) 

Ώρα: 1μ.μ. έως 2μ.μ. 

Είσοδος εργαστηρίου: για την είσοδο στα εργαστήρια τηρείται σειρά προτεραιότητας χωρίς 

να γίνονται κρατήσεις. Η είσοδος στο εργαστήριο μετά την έναρξή του είναι αδύνατη. 

Εισιτήριο εργαστηρίου: 8 ευρώ (στην τιμή των εργαστηρίων προσφέρεται και η είσοδος 

στην έκθεση του μουσείου) 

 

 

 

 
 
 
«Η ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ» 

  
- Η μια μάγισσα λέει «δε θα τα καταφέρεις, δε μπορείς, κοίτα 
τι κρατάς!» 
– Η άλλη μάγισσα λέει «βλέπω αξία. Το αγαπάς; Σε 
πιστεύεις;». 
Το κορίτσι στέκεται πίσω από τις κόκκινες, βελούδινες, 
πυκνές κουρτίνες, κοιτώντας μια την αίθουσα του θρόνου μια 
στα χέρια της. Άραγε, θα κάνει το βήμα; 
 

Τα Εργαστήρια με Συναισθήματα μέσα από Ιστορίες έχουν σκοπό μέσα 
από τις ιστορίες που έχει σχεδιάσει το Μουσείο Συναισθημάτων έφηβοι από 
11 έως 15 χρονών και ενήλικες να έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την 
αξία που έχει κάθε συναίσθημα στη ζωή μας αξιοποιώντας τα σύμβολα και τις 
διαδρομές που ακολουθούν οι ήρωες στις ιστορίες. 
 

Ημερομηνία: Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019 

Ηλικίες: για εφήβους από 11 έως 15 χρονών (στο εργαστήριο δεν αναλογεί να συμμετέχουν 
παιδιά κάτω των 11 χρονών) 

Ώρα: 1μ.μ. έως 2μ.μ. 

Είσοδος εργαστηρίου: για την είσοδο στα εργαστήρια τηρείται σειρά προτεραιότητας χωρίς 

να γίνονται κρατήσεις. Η είσοδος στο εργαστήριο μετά την έναρξή του είναι αδύνατη. 
Εισιτήριο εργαστηρίου: 8 ευρώ (στην τιμή των εργαστηρίων προσφέρεται και η είσοδος 

στην έκθεση του μουσείου) 
 
 
«ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ» 

Ένα εργαστήρι αφιερωμένο στο θυμό! Για να τον 

εξερευνήσουμε, να  καταλάβουμε καλύτερα τη δύναμη 

του, να ακούσουμε τι έχει να μας πει, να 

ανακαλύψουμε πως μπορούμε να επιλέγουμε κάθε 

φορά να τον εκφράζουμε και αν μπορούμε να 

χρησιμοποιούμε τη δύναμη του για να μας οδηγεί 

στην ανάπτυξη! 

Εργαστήρια για εφήβους από 11 – 15 χρονών 
 



Στα Εργαστήρια με Θέμα το Θυμό μπαίνουμε σε μια διαδρομή στο 

συμβολικό κόσμο της διαδραστικής έκθεσης του μουσείου και… μαζί με  ένα 

δράκο, έναν ιππότη , ένα μάγειρα, μια βασιλική οικογένεια και έναν εμψυχωτή 

του μουσείου εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε! 

 
Ημερομηνία: Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019 

Ηλικίες: για εφήβους από 11 έως 15 χρονών (στο εργαστήριο δεν αναλογεί να συμμετέχουν 

παιδιά κάτω των 11 χρονών) 

Ώρα: 1μ.μ. έως 2μ.μ. 

Είσοδος εργαστηρίου: για την είσοδο στα εργαστήρια τηρείται σειρά προτεραιότητας χωρίς 

να γίνονται κρατήσεις. Η είσοδος στο εργαστήριο μετά την έναρξή του είναι αδύνατη. 
Εισιτήριο εργαστηρίου: 8 ευρώ (στην τιμή των εργαστηρίων προσφέρεται και η είσοδος 

στην έκθεση του μουσείου) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ΣΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ!» 

Ο σκοπός της διαδραστικής έκθεσης «Στο Παλάτι του Θυμού!», 

είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στα παιδιά, στους εφήβους 

και στους ενήλικες που τα περιβάλλουν, να εξερευνήσουν, να 

επεξεργαστούν, να γνωρίσουν καλύτερα το συναίσθημα του 

θυμού και να ανακαλύψουν δημιουργικούς τρόπους για να 

αντιμετωπίζουν τη ζωτική του ενέργεια! 

 

Ημερομηνίες για το ελεύθερο κοινό: κάθε Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου 

Ηλικίες: για παιδιά & για εφήβους από 5 έως και 15 χρονών και ενήλικες μαζί (στην έκθεση 

δεν αναλογεί να συμμετέχουν παιδιά κάτω των 5 χρονών) 

Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: 10π.μ. έως 1μ.μ.  

Είσοδος στην έκθεση: 4 ευρώ 

 
 

 

 

 

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ  

 
ΚΑΡΑΤΖΑ 7, 11741 ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ | ΤΗΛ 210 9218329 | ΦΑΞ 210 9218323 | E-MAIL info@mce.gr | URL  www.mce.gr 

Η διαδραστική έκθεση για παιδιά εφήβους  
από 5 – 15 χρονών και ενήλικες μαζί 

 

mailto:info@mce.gr
http://www.mce.gr/

