Εργαστήρια Μαΐου
για παιδιά για εφήβους και ΕΝΗΛΙΚΕΣ μαζί

Τον Μάιο, 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 ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΜΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
«Μυθικός Θυμός…!»
για όλους 5-115 χρονών
Η μυθολογία είναι γεμάτη με θεούς και ήρωες γεμάτους πάθη
και συναισθήματα ανθρώπινα!
Θυμώνουν και ξεσπούν, τα βάζουν με ανήμερα θεριά,
προκαλούν τρικυμίες και κατακλυσμούς και κάνουν τον κόσμο
να μοιάζει με ένα καζάνι που βράζει!
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 5 Μαΐου 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)

2.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
«Η Αγωνία μέσα από ένα παραμύθι!»
για παιδιά 5 -10 χρονών και ενήλικες μαζί
- Τι θα γίνει παρακάτω;
– Προλαβαίνω;
– Θα είναι όλα έτοιμα;
– Όλοι αυτοί θα είναι από κάτω και θα μας κοιτάζουν;
– Τα θυμάμαι όλα όσα χρειάζομαι;
– Εάν δε θυμάμαι να απαντήσω στην ερώτηση;
– Αρκώ;
– Μοιάζει οικείο;
Ξεκινάμε με ευχή για καλό ταξίδι και καλές ανακαλύψεις!
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: 11 & 12 Μαΐου 2019
Ηλικίες: ενήλικες και παιδιά 5 έως 10 χρονών
Ώρα: 1μ.μ. έως 2μ.μ.
Είσοδος εργαστηρίου: 8 ευρώ
(στην τιμή των εργαστηρίων προσφέρεται και η είσοδος στην έκθεση του μουσείου)

3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
«Η Αγωνία μέσα από μια ιστορία!»
για παιδιά & εφήβους από 10-15 χρονών και ενήλικες μαζί
- Σε κάθε αρχή έχω αγωνία γι΄ αυτό που έρχεται και δεν το
ξέρω ή το ξέρω ή το φαντάζομαι.
– Στη διαδρομή αγωνιώ εάν θα τα καταφέρω.
– Στην ολοκλήρωση αγωνιώ εάν τα έχω κάνει όλα καθώς
χρειαζόταν!
– Αγωνία, α γ ω ν ι ώ, σε αναφέρω συχνά. Αλήθεια,
γνωριζόμαστε;
Ταξίδι γνωριμίας με την αγωνία μέσα από μια ιστορία!
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.
Ημερομηνίες: Το εργαστήριο είναι αυτοτελές και επαναλαμβάνεται τις ακόλουθες ημερομηνίες: 18 & 25 Μαΐου
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
«Ο Φόβος παίζει με το … Άγνωστο!»
για παιδιά 7-12 χρονών και ενήλικες μαζί
Το ταξίδι στο άγνωστο έχει βάρκα την ελπίδα;
Το φόβο; Την πρόκληση; Το θάρρος; Τη χαρά της
προσμονής;
Κάθε τι καινούργιο που ξεκινάμε, κάθε ανατροπή, κάθε
αλλαγή μπορεί να μοιάζει σαν ένα ταξίδι σε άγνωστο πλανήτη.
Πώς νιώθουμε; Τι θα πάρουμε μαζί μας; Ποιες δυνάμεις μας
θα μας βοηθήσουν;
Ένα δημιουργικό εργαστήρι για να αντιμετωπίσουμε το φόβο
για το άγνωστο μέσα από το παιχνίδι, τη ζωγραφική και το 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.
Ημερομηνία: Κυριακή 19 Μαΐου 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
«Αγωνία στο Παλάτι του Θυμού!»
για παιδιά & εφήβους από 10-15 χρονών και ενήλικες μαζί
Η αγωνία ακούγεται, πηγαίνει πέρα δώθε!
Από ποιά συστατικά αποτελείται;
Πώς πυροδοτεί το τύμπανο, τον κεραυνό και το μελωδό;
Ακολουθούμε τον ήχο και όχι μόνο για να ανακαλύψουμε τη σχέση της
αγωνίας με το θυμό!
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!».
Ημερομηνία: Κυριακή 26 Μαΐου 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 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: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 Μαΐου 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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