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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΜΟΥΣΕΙΟ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ» 

“HUMAN BODY MUSEUM” 

 
 

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΕΘΙΣΜΟΙ 

Το Μουσείο Ανθρώπινου Σώματος  είναι μία πρωτοποριακή εκπαιδευτική θεματική 

έκθεση που αποσκοπεί στην γνώση και κατανόηση των βασικών λειτουργιών του 

ανθρώπινου σώματος. 

Είναι μια γιγαντιαία θεματική έκθεση που αναπαριστά ένα ανθρώπινο ΣΩΜΑ  πενήντα  

μέτρων μήκος , έξη  μέτρων ύψος & δώδεκα μέτρων πλάτος  και αναπαριστά ένα 

ξαπλωτό ανθρώπινο σώμα εγκύου γυναίκας. 

Οι μαθητές μέσα από ένα θεαματικό ταξίδι εξερεύνησης του ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ξεκινούν 
μια πρωτότυπη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διαδρομή από το πρόσωπο - το στόμα είναι η πύλη 
εισόδου- για το «Σώμα».Περπατούν βλέπουν, παρατηρούν από κοντά και ενημερώνονται από 
εξειδικευμένο προσωπικό για όλα τα βασικά όργανα με τις λειτουργίες τους. Η καρδιά, το 
στομάχι ο εγκέφαλος τα πνευμόνια το ήπαρ κ.λ.π, οι αρτηρίες, όλο το φλεβικό και λεμφικό 
σύστημα και βέβαια το φαινόμενο της εγκυμοσύνης, ποτέ δεν ήταν τόσο κοντά και τόσο 
κατανοητά. 

Το ταξίδι μέσα στο σώμα σε συνδυασμό με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού, βοηθά να 
εμβαθύνουμε στις λειτουργίες των οργάνων του ανθρώπινου σώματος.  



Συσχετίζουμε την υγεία των οργάνων με την υγιεινή διατροφή, την δια βίου άθληση και έναν 
υγιεινό τρόπο ζωής, σύμφωνα με τους κανόνες του Ιπποκράτη «Περί Διατροφής και Υγείας. 

Συνολική διάρκεια 60΄.                                    Το κόστος ανά μαθητή 5  € .  

Σε άλλη αίθουσα παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο.  
Υγιεινή των δοντιών και διατροφή για τα νηπιαγωγεία.  

Υγιεινή διατροφή και εξάρτηση στο διαδίκτυο για δημοτικά.   

Θεματική εβδομάδα – Διατροφή – Εθισμοί για γυμνάσια 

 

Όλα τα παιδιά, θα λάβουν  ειδικό πιστοποιητικό CORPUS. 

 

 Υπό την αιγίδα  της   Πανελλήνιας Αντικαρκινικής  Εταιρίας  Ελλάδος.  

Η ξενάγηση πραγματοποιείται  από εξειδικευμένο προσωπικό.  

Η νέα αυτή πρωτοποριακή έκθεση έχει  εκπαιδευτικό – ψυχαγωγικό - διατροφικό 

χαρακτήρα. Οι ξεναγήσεις για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

γίνονται όλες τις ημέρες της εβδομάδας (πληροφορίες στο www.parkodeinosauron.gr). 

                   
7ο χλμ Θες/νίκης – Ωραιοκάστρου Τηλ. Επικ. 2310686544 

www.parkodeinosauron.gr   Facebook. Human Body Museum 

http://www.parkodeinosauron.gr/
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