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Εργαστήρι Εικαστικών Τεχνών για παιδιά με θέμα τις τηλεπικοινωνίες 

Φέτος παίζουμε Επιτραπέζια, σκιτσάρουμε Κόμικς, 

συναρμολογούμε το δικό μας Πάζλ και στέλνουμε το 

μήνυμα της Ανακύκλωσης 

Υποδεχόμαστε τους μικρούς και μεγάλους επισκέπτες 

για τέταρτη συνεχή χρονιά, πάντα με θεματολογία 

εμπνευσμένη από τις τηλεπικοινωνίες, αλλά με 

ανανεωμένο τρόπο προσέγγισης και νέα θέματα. Το 

πρόγραμμά μας φιλοδοξεί να προσφέρει δυνατότητα 

αυτενέργειας, ομαδικότητας και κυρίως κλίμα 

ψυχαγωγίας στα παιδιά ενισχύοντας τη 

δημιουργικότητα αλλά και την αυτοπεποίθησή τους. 

 Το εργαστήρι απευθύνεται τόσο σε σχολικές ομάδες 

όσο και σε μεμονωμένους επισκέπτες 5-10 ετών, προσαρμοσμένο κάθε φορά στο αντιληπτικό 

επίπεδο, τα βιώματα και τα ενδιαφέροντα κάθε ηλικιακής ομάδας.  

 

Οκτώβριο & Νοέμβριο 

Εργαστήριο δημιουργίας επιτραπέζιου παιχνιδιού  με έμπνευση… τα  εκθέματα  του  Μουσείου 

Τα παιδιά επιστρατεύουν τη φαντασία και την εφευρετικότητά τους για να δημιουργήσουν, 

από το μηδέν, ένα πρωτότυπο, ομαδικό, επιτραπέζιο παιγνίδι, εντάσσοντας εκθέματα του 

Μουσείου, επινοώντας οδηγίες-λεζάντες…τηλεπικοινωνιακές και χρησιμοποιώντας καλώδια 

τηλεφώνου. Αφού ορίσουν τους κανόνες, παίζουν και ένα γύρο, έτσι για να δουν πώς 

λειτουργεί, ώστε να το συνεχίσουν και στο σχολείο τους.        

»»    Σχολικές Ομάδες 

Οκτώβριος:  2, 9, 16, 23 & 30 

Νοέμβριος:  6, 13, 20  & 27 

»»   Για μεμονωμένους  επισκέπτες Σ/Κ 

Οκτώβριος: 19 & 20   
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Δεκέμβριο & Ιανουάριο 

Εργαστήριο δημιουργίας κόμικς  …σκιτσάροντας με  τηλεφωνικές συσκευές 

 

Τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο των κόμικς και των υπερηρώων του. Σχεδιάζουν τη δική τους 

ιστορία, δίνοντας φωνή στους ήρωες μέσω του τηλεφώνου! Συνδυάζουν έτσι την εικόνα με το 

γραπτό λόγο και αντιλαμβάνονται τη δυνατότητα του σχεδίου και του φωτοκολλάζ.     

 

»»   Σχολικές Ομάδες 

Δεκέμβριος:  4,11 & 18 

Ιανουάριος:  15, 22 & 29 

»»   Για μεμονωμένους επισκέπτες Σ/Κ 

Δεκέμβριος: 14 -15  

  

 

 

 

Φεβρουάριο & Μάρτιο 

Εργαστήριο δημιουργίας πάζλ… με «σήμα» τον τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο 

 

Τα παιδιά ταιριάζουν τα κομμάτια του πάζλ με μια λογική σειρά, αναπτύσσοντας 

συνδυαστικές ικανότητες και παράλληλα διασκεδάζοντας. Συμμετέχουν σε μια δημιουργική 

διαδικασία, φτιάχνοντας και συναρμολογώντας το δικό τους πάζλ με θέμα τον 

τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο.   

 

»»   Σχολικές Ομάδες 

Φεβρουάριος :  5,12, 19 & 26. 

Μάρτιος :  5, 12, 19  & 26. 

»»   Για μεμονωμένους επισκέπτες Σ/Κ 

Φεβρουάριος: 15-16 
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Απρίλιο & Μάιο 

Εργαστήριο 3D κατασκευών με υλικά ανακύκλωσης …μηνύματα με τον «Υδραυλικό  τηλέγραφο» 

Τα παιδιά μαθαίνουν τις έννοιες των τριών διαστάσεων αλλά και της ανακύκλωσης. 

Χρησιμοποιούν ανακυκλώσιμα υλικά με έξυπνο και δημιουργικό τρόπο. Αφού 

κατασκευάσουν το δικό τους υδραυλικό τηλέγραφο και μάθουν τους τρόπους επικοινωνίας 

των αρχαίων Ελλήνων, στέλνουν το μήνυμά τους στις άλλες ομάδες.  

 

»»    Σχολικές Ομάδες 

Απρίλιος :  2, 9 & 30. 

Μάιος :  7, 14, 21 & 28 

»»    Για μεμονωμένους επισκέπτες Σ/Κ  

Απρίλιος : 12 - 13  

Μάιος : 17 - 18 

 

 

 

Info 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΤΕ 

Πρωτέως 25, Ν. Κηφισιά 

Για  σχολικές ομάδες:  Τετάρτη   11.00π.μ.-12.30μ.μ.  

Για μεμονωμένους επισκέπτες:  Σαββατοκύριακα σύμφωνα με το πρόγραμμα: 11.00π.μ.-12.30μ.μ. 

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά εφαρμογή είναι  30. 

Όλα τα προγράμματα προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ 

 Απαιτείται έγκαιρη κράτηση  για τη συμμετοχή. Τηρείται σειρά προτεραιότητας. 

Τηλ. 210-6201 899  & 210-6201 999, � ote-museum@ote.gr, www.ote.gr/mouseio 


