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ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ‘NOUVELLE’ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ».  

Κυρίες/οι! 

Σας ενημερώνουμε πως θα επιθυμούσαμε να γνωστοποιηθεί στα σχολεία πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιφέρειας ότι στο Ωραιόκαστρο  στο 7ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης-

Ωραιοκάστρου στον Πολυχώρο ‘Διάπλαση’ ( δίπλα στο ‘ Περιβαλλοντικό Πάρκο Δεινοσαύρων’ και το 

‘Αρχαίων Αγρόκτημα’ ) θα λειτουργήσει για 3η χρονιά το Διαδραστικό Μουσείο Παραδοσιακών 

Παιχνιδιών. Τα παιδιά  έχουν τη δυνατότητα να δουν παιχνίδια από την αρχαιότητα μέχρι τη δεκαετία 

του ’70, να κατασκευάσουν σε εργαστήρι   παλιά παιχνίδια από ανακυκλώσιμα υλικά  και να παίξουν σε 

κατάλληλο χώρο παιχνίδια του παππού και της γιαγιάς. Η ξενάγηση και η εκπαίδευση γίνεται από 

έμπειρους παιδαγωγούς (γυμναστές/τριες, δασκάλους/ες, νηπιαγωγούς). Λειτουργεί τις καθημερινές για 

επισκέψεις σχολείων και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες για το κοινό.  

Το Διαδραστικό Μουσείο Παραδοσιακού Παιχνιδιού στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει: 

 Έκθεση με παιχνίδια-κατασκευές, που είτε παίζονται με εκπληκτική συνέχεια από την ελληνική 

αρχαιότητα ως τις μέρες μας,  είτε είναι δημιούργημα της ανάγκης των παιδιών των 

προηγούμενων γενεών για παιχνίδι 

 Εργαστήριο κατασκευής παιχνιδιών από τα ίδια τα παιδιά 

 Διαδραστικό παιχνίδι με έμπειρους εμψυχωτές στον προαύλειο χώρο του Μουσείου 

Στόχος του Μουσείου είναι: 

 να γνωρίσουν οι μικρότεροι τα παιχνίδια του χθες και την εξέλιξή τους στο χρόνο, να 

κατασκευάσουν με ανακυκλώσιμα υλικά δικά τους παιχνίδια και να τους δοθούν ερεθίσματα για 

να επιλέξουν τη γόνιμη δράση του παιχνιδιού της παρέας 

 να θυμηθούν οι παλιότεροι  τα παιχνίδια των παιδικών τους χρόνων και να παίξουν με τα παιδιά 

τους. 

Η έκθεση παιχνιδιών είναι χωρισμένη σε  τέσσερις θεματικές ενότητες: 

 Παιχνίδια-αντικείμενα της αρχαίας ελληνικής και της βυζαντινής εποχής 
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 Παιχνίδια της νεότερης Ελλάδας 

 Παιχνίδια των λαϊκών πανηγυριών 

 Παιχνίδια προετοιμασίας για την ενήλικη ζωή  

Τα περίπου 300 παιχνίδια-εκθέματα συνοδεύονται από περιγραφή της κατασκευής και εκτέλεσής τους κι 

όπου αυτό είναι δυνατόν αναγράφεται η αρχαιοελληνική ονομασία τους. Δημιουργός των παιχνιδιών-

αντικειμένων και επιστημονικός συνεργάτης του Μουσείου είναι  ο παιδαγωγός Γιώργος Τσιώνας, που 

ασχολείται εδώ και 25 χρόνια με το λαϊκό πολιτισμό πιστεύοντας, ότι η μελέτη αυτού οδηγεί στην 

αναγκαία αυτογνωσία για το σήμερα. Συνοδεύονται δε από απεικονίσεις σε αρχαιολογικά ευρήματα και 

παρατίθενται στοιχεία από φιλολογικές πηγές τα οποία επιμελήθηκε η φιλόλογος και επιστημονική 

συνεργάτιδα του Μουσείου  Χρυσή Τζήκα. Με βάση τα παραπάνω, εκτιμώντας την προσφορά του 

Πολυχώρου ‘Διάπλαση’ τόσο στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης όσο και της ευρύτερης περιοχής, θα 

επιθυμούσαμε να εγκρίνετε την επίσκεψη σχολικών και άλλων ομάδων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά 

σας. 

 Στο τέλος του προγράμματος οι μικρές τάξεις παίζουν στον παιδότοπο του πολυχώρου με 

την επίβλεψη των παιδαγωγών ενώ οι μεγαλύτερες τάξεις παίζουν στο αθλητικό κέντρο 

του πολυχώρου με την επίβλεψη γυμναστών. 
 

Σερταρίδης Γεώργιος (Καθηγητής Φυσικής Αγωγής) 

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

 

 

 

 


