
 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εργαστήρια Φεβρουαρίου 

 για παιδιά για εφήβους και ΕΝΗΛΙΚΕΣ μαζί 

 

 

 

Τον Φεβρουάριο, 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 Αυτοεκτίμηση μέσα από ένα παραμύθι!» 

για παιδιά 5 -10 χρονών και ενήλικες μαζί 

 

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! 

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 

Φεβρουαρίου 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 
«Θυμός και Φιλία…!» 

για όλους 5-115 χρονών 
 

Αλεπούδες και άλογα, γάιδαροι και σκύλοι και άλλοι πολλοί γίνονται 

φίλοι καρδιακοί και μαζί αντιμετωπίζουν το θυμό και βρίσκουν λύση 

σε ότι τους απασχολεί. 

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 Φεβρουαρίου 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 Αυτοεκτίμηση μέσα από μια ιστορία!» 

για παιδιά & εφήβους από 10-15 χρονών και ενήλικες μαζί 

 

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; 

 

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: 16 & 23 Φεβρουαρίου 

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 Αυτοεκτίμηση μου είναι η δύναμή μου!» 

για παιδιά 7-12 χρονών και ενήλικες μαζί 

 

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!  

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 Φεβρουαρίου 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 Αυτοεκτίμηση πίσω από το Θυμό!» 

για παιδιά & εφήβους από 10-15 χρονών και ενήλικες μαζί 

 

Στην αναζήτηση αυτής της σχέσης συμμετέχουν όλα 

τα μέλη της οικογένειας που μένει στο παλάτι! 

Κάθε φορά που γυρνάμε ένα πορτραίτο ένας 

ολάκερος κόσμος ανοίγεται μπροστά μας. 

Ξεκινάμε; 

 

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 κάποια από τα εκθέματα της έκθεσης του μουσείου «Στο 

Παλάτι του Θυμού!». 

 
Ημερομηνίες: Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 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 Φεβρουαρίου 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 

 

 
 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ  
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