
Εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος Β & Μ Θεοχαράκη 

 

Το Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη έχει στο κέντρο των ενδιαφερόντων του τις 

εικαστικές τέχνες και τη μουσική στην Ελλάδα και παγκοσμίως, με κύριο άξονα την 

εμφάνιση και εξέλιξη του μοντέρνου στον 20ό και 21ο αιώνα. 

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο μαθητικό κοινό, το Ίδρυμα διοργανώνει εκπαιδευτικά 

προγράμματα με στόχο την εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα εικαστικών τεχνών και 

μουσικής, την καλλιέργεια αισθητικής παιδείας και την εξοικείωση με μουσειακούς 

χώρους.  

Τα σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος απευθύνονται σε όλες τις σχολικές 

ηλικιακές βαθμίδες. Για το σχολικό έτος 2017 – 2018 τα προγράμματα που 

πραγματοποιούνται είναι: 

 
ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 
Μαρία Κάλλας: Ο μύθος ζει - Για παιδιά 5–18 ετών 
 
«Όταν το φως χορεύει μιλάω δίκαια.» Ο Γιώργος Σεφέρης και η ποίησή του μέσα από τη 
ζωγραφική και τις φωτογραφίες - Για παιδιά 5–18 ετών 
 
Κωνσταντίνος Βολανάκης – Ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας - Για παιδιά 5–18 
ετών 
Προγράμματα βασισμένα στις περιοδικές εκθέσεις - Για παιδιά Νηπιαγωγείου & 
Δημοτικού  

 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Ζωγραφήγηση με τη Λήδα - Για παιδιά 5–12 ετών 
 

Διάλειμμα στην τέχνη: «Ο εικαστικός και λογοτεχνικός κόσμος του Οδυσσέα Ελύτη» - Για 
παιδιά 6 – 12 ετών  
 
Συμμετοχική όπερα – Το Ελιξίριο του Έρωτα– Για παιδιά 8-15 ετών  
 
Η τέχνη της αγχιμαχίας (debate) - Για παιδιά 9-18 ετών 
 
Τα χρώματα της φωνής  - Για μαθητές Δ΄- ΣΤ΄ Δημοτικού & Α΄ - Γ΄ Γυμνασίου 
 
 
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Ο ονειρούλης στον μαγικό κόσμο των σχημάτων - Για παιδιά 3,5–8 ετών  
 
Το τυρί - Για παιδιά 4-6 & 7-12 ετών 
 
Συνέβη σε μια βίδα – Για παιδιά 4–7 ετών  
 



Όλη η γη ένα ταξίδι – Για παιδιά 4-8 ετών 
 

Ο κώδικας του κοντού δράκου – Για παιδιά 4–8 ετών 
 

Εκλάπη το κλειδί του Σολ – Για παιδιά από 6 ετών  
 
Βαλκανικά παραμύθια – Για παιδιά από 6 ετών  
Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο και στη γαλλική γλώσσα 
 
Βάγια Κουκουβάγια – Για παιδιά από 6 ετών  
 
 «Πόλεμος Βίας Διδάσκαλος: Τα περί Πλάταιαν και άλλα Δεινά». Μία σπουδή στη 
διαχρονική τραγωδία του πολέμου - Για παιδιά 13 και άνω 
Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο και στην αγγλική γλώσσα 
 
Τα μαγικά Χριστούγεννα του Ανήλιαγου και της Αφέγγαρης -Χριστουγεννιάτικη θεατρική 
παράσταση-  Για παιδιά 4–8 ετών  
 
Ήταν ένα πειρατικό καράβι – Αποκριάτικη διαδραστική παράσταση - Για παιδιά 3–6 ετών  
 
 
Αναλυτικές πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορείτε να βρείτε στο 
επισυναπτόμενο αρχείο Σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα ΙΘ-2017-2018, είτε στην 
ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.thf.gr  
 
Στοιχεία επικοινωνίας & κρατήσεων: 

Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ιδρύματος Θεοχαράκη 

Υπεύθυνη τμήματος: Ειρήνη Αλεξανδράκη 

Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00 – 17:00 

Τηλέφωνο: 2103611206 (εσωτ. 1042) 

Email: education@thf.gr 

 

Ίδρυμα Β & Μ Θεοχαράκη 
Βασ.Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, 10671, Αθήνα 
www.thf.gr  
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