
“Παιδικό Μουσείο - Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων” 

με τη συνεργασία του σωματείου “Ελληνικό Παιδικό Μουσείο” 

Κυδαθηναίων 14 Πλάκα, 2103312995,  e-mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr 
 
 

Νοέμβριος: μήνας αφιερωμένος στο παραμύθι στο Παιδικό Μουσείο! 
 

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο συμμετέχει στις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις του Διεθνούς 

Συνεδρίου «Οι αδελφοί Grimm και το λαϊκό παραμύθι: αφηγήσεις, αναγνώσεις, μεταμορφώσεις» που 

διοργανώνεται με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την έκδοση των παραμυθιών των αδελφών 

Grimm και διοργανώνει το Νοέμβριο εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα το παραμύθι. Συγκεκριμένα, θα 

πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα: 

 

  Για παιδιά 3-6 χρόνων 

 

Σάββατο 3 & Κυριακή 4 Νοεμβρίου και Σάββατο 10 & Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012 

  «Ο ιστός της αράχνης πλέκει παραμύθια» 

Τα παιδιά ανακαλύπτουν στοιχεία για τη ζωή της αράχνης και δημιουργούν ομαδικά τον ιστό της. Στη 

συνέχεια, αφηγούνται τη δική τους ιστορία για την αράχνη και τη συμπληρώνουν στον ιστό της. 

 

Σάββατο 17 & Κυριακή 18 Νοεμβρίου και Σάββατο 24 & Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012  

  «Ένα παραμύθι με ζωή» 

Πόσες φορές μπορεί να ζωντανέψει ένα παραμύθι; Με ποιον τρόπο; Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στην 

αφήγηση ενός παραμυθιού και το ζωντανεύουν με τη χρήση της μουσικής 

 

Οι ώρες διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά 3-6 χρόνων είναι: 
11:00 – 11:45, 12:00 – 12:45, 13:00 – 13:45, 14:00 – 14:45 

H οικονομική συμμετοχή είναι 7,00 ευρώ για κάθε παιδί & ενισχύει τους σκοπούς του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου 
 

  Για παιδιά 7-12 χρόνων 

 

Σάββατο 3 & Κυριακή 4 Νοεμβρίου, Σάββατο 10 & Κυριακή 11 Νοεμβρίου, 

Σάββατο 17 & Κυριακή 18 Νοεμβρίου και Σάββατο 24 & Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012  

  «Παραμύθι καρέ-καρέ» 

Πόσοι διαφορετικοί τρόποι υπάρχουν για να διηγηθεί κανείς μια ιστορία;  

Η αφήγηση ενός παραμυθιού με βιωματικό τρόπο, γίνεται ο σκελετός για να το μετατρέψουν τα παιδιά σε 

κόμικς, αφού πρώτα αντιληφθούν τις βασικές αρχές της τεχνικής. 

 

Οι ώρες διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά 7-12 χρόνων είναι: 12:00 – 13:00  
H οικονομική συμμετοχή είναι 8,00 ευρώ για κάθε παιδί & ενισχύει τους σκοπούς του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο σχεδιάζει εκπαιδευτικά προγράμματα που υποστηρίζουν τη μάθηση μέσα από το παιχνίδι. Αντλούν 

τα θέματά τους από την επικαιρότητα και τον κόσμο που μας περιβάλλει έχοντας πάντα ως στόχο τη σύνδεση του Μουσείου με 

την κοινωνία. Κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα παιδιά αλληλεπιδρούν με τα αντικείμενα των συλλογών 

παρατηρούν, ανακαλύπτουν και εκφράζονται δημιουργικά!    

Οι ώρες λειτουργίας του “Παιδικού Μουσείου- Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων” με τη 

συνεργασία του σωματείου “Ελληνικό Παιδικό Μουσείο” είναι Τρίτη έως Παρασκευή 10:00–14:00 και τα Σαββατοκύριακα 10:00-

15:00. Η συμμετοχή των παιδιών στα προγράμματα είναι προαιρετική –καθώς υπάρχει η δυνατότητα της ελεύθερης ερμηνείας στα 

εκθέματα- και δηλώνεται στην υποδοχή του Μουσείου την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος.  

Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς ειδοποίηση. 
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