Εργαστήρια Μαρτίου
για παιδιά για εφήβους και ΕΝΗΛΙΚΕΣ μαζί

Το Μάρτιο, για τους ελεύθερους επισκέπτες του μουσείου, 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!

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
«Η Ντροπή μέσα από ένα παραμύθι!»
για παιδιά 5 -10 χρονών και ενήλικες μαζί
Ανάμεσα στις μεταμφιέσεις της αποκριάς και της καθημερινής ζωής
κάνουμε τη γνωριμία μας με τη ντροπή.
Άγνωστη δε λέω πως μας είναι, έχουμε να τη γνωρίσουμε με τρόπο άλλο,
για το φόβο της έχει να μας πει, για την αγωνία της, για την επιθυμία που
φέρει μαζί της…
… ακολουθούμε την επιθυμία του πρίγκιπα στον Κόσμο των
Παραμυθιών;!
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: 2, 9, 10 & 16
Μαρτίου 2019
Ηλικίες: για παιδιά 5-10 χρονών και ενήλικες μαζί
Ώρα: 1μ.μ. έως 2μ.μ.
Είσοδος εργαστηρίου: για την είσοδο στα εργαστήρια τηρείται σειρά προτεραιότητας χωρίς να γίνονται κρατήσεις.
Εισιτήριο εργαστηρίου: 8 ευρώ (στην τιμή των εργαστηρίων προσφέρεται και η είσοδος στην έκθεση του μουσείου)

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΜΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
«Θυμώνω… με την Αδικία!»
για όλους 5-115 χρονών
«Μας έφαγε όλο το φαί!»,
«Ήπιε όλο το νερό και διψάμε!»,
«Μου έκλεψε το χρυσό φλουράκι μου!»,
«Δε με βοήθησε στις δουλειές!».
Οι ήρωες των παραμυθιών οργίζονται με την αδικία και
ψάχνουν το δίκιο τους να βρουν!
Ένα εργαστήρι αφήγησης, όπου τα παραμύθια ζωντανεύουν με
κιθάρα, τραγούδι, κρουστά όργανα. Μικροί και μεγάλοι μαζί,
έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τη μαγεία των
παραμυθιών.
Ημερομηνία: Κυριακή 3 Μαρτίου 2019
Ηλικίες: για παιδιά 5 έως 115 χρονών και ενήλικες μαζί
Ώρα: 1μ.μ. έως 2μ.μ.
Είσοδος εργαστηρίου: για την είσοδο στα εργαστήρια τηρείται σειρά προτεραιότητας χωρίς να γίνονται κρατήσεις.
Εισιτήριο εργαστηρίου: 8 ευρώ (στην τιμή των εργαστηρίων προσφέρεται και η είσοδος στην έκθεση του μουσείου)

3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
«Η Ντροπή μέσα από μια ιστορία!»
για παιδιά & εφήβους από 10-15 χρονών και ενήλικες μαζί
Νιώθω τα μάγουλά μου να κοκκινίζουν, το στομάχι μου
σφίγγεται, πιάνεται η αναπνοή μου, τρέμω, νιώθω να
κόβονται τα πόδια μου, ιδρώνουν οι παλάμες μου.
Θέλω κάπου να κρυφτώ, να ανοίξει η γη και να με καταπιεί,
βοήθεια… δεν πιστεύω να ακούστηκα.
Ο γάτος που πηγαίνει; Ξέρει κάτι;
Μέσα από τις ιστορίες που έχει σχεδιάσει το Μουσείο Συναισθημάτων παιδιά και
έφηβοι από 10 έως 15 χρονών και ενήλικες θα 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: Το εργαστήριο είναι αυτοτελές και επαναλαμβάνεται τις ακόλουθες ημερομηνίες: 23, 24 & 30 Μαρτίου
2019
Ηλικίες: για παιδιά & εφήβους από 10-15 χρονών και ενήλικες μαζί
Ώρα: 1μ.μ. έως 2μ.μ.
Είσοδος εργαστηρίου: για την είσοδο στα εργαστήρια τηρείται σειρά προτεραιότητας χωρίς να γίνονται κρατήσεις.
Εισιτήριο εργαστηρίου: 8 ευρώ (στην τιμή των εργαστηρίων προσφέρεται και η είσοδος στην έκθεση του μουσείου)

4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ
«Η Ντροπή έχει κάτι να μου πει!»
για παιδιά 7-12 χρονών και ενήλικες μαζί

Μήπως κρύβει φόβο η ντροπή;
Κρύβει και επιθυμία;
Ένα εργαστήρι αφιερωμένο στο συναίσθημα της ντροπής! Για να
την ακούσουμε, να την καταλάβουμε και να την χαιρετήσουμε.
Μικροί και μεγάλοι μαζί, ο καθένας μας για τον εαυτό του και με τον
τρόπο του, θα εξερευνήσουμε τα μυστικά της ντροπής, θα της
δώσουμε χώρο και χρόνο με παιχνίδι, ζωγραφική και παραμύθι!

Ο σκοπός των εργαστηρίων με θέμα τον εαυτό μου, είναι 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!
Ημερομηνίες: Κυριακή 17 Μαρτίου 2019
Ηλικίες: για παιδιά 7 έως και 12 χρονών και ενήλικες μαζί
Ώρα: 1μ.μ. έως 2μ.μ.
Είσοδος εργαστηρίου: για την είσοδο στα εργαστήρια τηρείται σειρά προτεραιότητας χωρίς να γίνονται κρατήσεις.
Εισιτήριο εργαστηρίου: 8 ευρώ
(στην τιμή των εργαστηρίων προσφέρεται και η είσοδος στην έκθεση του μουσείου)

5. ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΘΥΜΟ
«Η Ντροπή στο Παλάτι του Θυμού!»
για παιδιά & εφήβους από 10-15 χρονών και ενήλικες μαζί
Κάτι ακούγεται πίσω από την κουρτίνα.
Κάτι ακούγεται πίσω από τη ντροπή.
Γίνεται ο Θυμός να ανοίγει την κουρτίνα ή μήπως την κλείνει;
Ανοίγουμε τις κουρτίνες της έκθεσης και ανακαλύπτουμε!
Το Μουσείο Συναισθημάτων σχεδίασε το εργαστήρι με θέμα τις
«εξερευνήσεις του Θυμού!» για να δώσει τη δυνατότητα στο τέλος
κάθε μήνα να ανακαλύπτουμε τη σχέση που έχει ο θυμός με άλλα
συναισθήματα αξιοποιώντας τα εκθέματα της έκθεσης του μουσείου «Στο Παλάτι του
Θυμού!».
Ημερομηνίες: Κυριακή 31 Μαρτίου 2019
Ηλικίες: για παιδιά & εφήβους από 10-15 χρονών και ενήλικες μαζί
Ώρα: 1μ.μ. έως 2μ.μ.
Είσοδος εργαστηρίου: για την είσοδο στα εργαστήρια τηρείται σειρά προτεραιότητας χωρίς να γίνονται κρατήσεις.
Εισιτήριο εργαστηρίου: 8 ευρώ (στην τιμή των εργαστηρίων προσφέρεται και η είσοδος στην έκθεση του μουσείου)

Η διαδραστική έκθεση του Μουσείου Συναισθημάτων

Ο σκοπός της διαδραστικής έκθεσης «Στο Παλάτι του Θυμού!», είναι να
προσφέρει ερεθίσματα στα παιδιά, στους εφήβους και στους ενήλικες που τα
περιβάλλουν, μέσα από την αλληλεπίδραση με τα διαδραστικά εκθέματα





να επεξεργαστούν
να εξερευνήσουν
να γνωρίσουν καλύτερα το συναίσθημα του θυμού και
να ανακαλύψουν δημιουργικούς τρόπους για να αντιμετωπίζουν τη ζωτική του
ενέργεια.

Ημερομηνίες για το ελεύθερο κοινό: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 και 31 Μαρτίου 2019
Ηλικίες: για παιδιά & για εφήβους από 5 έως και 15 χρονών και ενήλικες μαζί
Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: 10π.μ. έως 1μ.μ.
Είσοδος στην έκθεση: 4 ευρώ
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