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Εκπαιδευτικά προγράμματα 

και εργαστήρια 



Ο χώρος μας σχεδιάστηκε με αγάπη και 
σεβασμό προς τους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς με σκοπό να αποτελέσει 
πηγή έμπνευσης, παρατήρησης, 

δημιουργίας και φυσικά διασκέδασης.



 
Η ενίσχυση της δημιουργικότητας και της 

φαντασίας, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και 
 η απόκτηση νέων στάσεων και συμπεριφορών 

είναι ορισμένοι από τους στόχους μας. 
 

Ως βασικό εργαλείο 
χρησιμοποιούμε το παιχνίδι.  

Οι θεματικές των 
προγραμμάτων μας 

καλύπτουν τρεις 
βασικούς άξονες: 

 
Επιστήμες 

 Περιβάλλον 
Πολιτισμός

 
Κινητικά παιχνίδια, παιχνίδια φαντασίας, 

παιχνίδια μυστηρίου, πειράματα 
και κατασκευές σκοπό έχουν να κάνουν 
τους συμμετέχοντες να διασκεδάσουν, 

ενδυναμώνοντας τις μεταξύ τους σχέσεις. 
 



Ο Μαγικός Καθρέφτης 
 

Με τη βοήθεια ομαδικών παιχνιδιών 
ανακαλύπτουμε τρόπους για την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση των 
συναισθημάτων μας. Μαθαίνουμε πώς να 

διώχνουμε τις ανησυχίες μας και δίνουμε μορφή 
στη διάθεσή μας μέσα από τις κατασκευές μας.

Μία σπίθα αρκεί 
 

Τα παιδιά γνωρίζουν τον τρόπο δημιουργίας του 
σύμπαντος και ανακαλύπτουν τα μυστικά του. 

Μαθαίνουν για τους κόκκινους νάνους, τους μπλε 
γίγαντες και τα χαρακτηριστικά των πλανητών. 
Περπατούν σαν αστροναύτες, συνεργάζονται 
και κατασκευάζουν το ηλιακό μας σύστημα 

χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους.

Ταξίδι στο χρόνο των παιχνιδιών 
 

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
για τη διαχρονική αξία του παιχνιδιού 

που κρύβεται σε βάθος χρόνου. 
Τα παιδιά παίζοντας και κατασκευάζοντας τα 

δικά τους παιχνίδια διαπιστώνουν πως τα 
παιχνίδια που παίζουμε σήμερα είναι ίδια με 

αυτά που έπαιζαν τα παιδιά στην αρχαιότητα, 
εκατοντάδες χρόνια πριν. 

Νήπιο 
Α, Β 

Δημοτικού

Προνήπιο 
Νήπιο

Νήπιο 
Α, Β  

Δημοτικού



 Απολιθώματα 
Φίλοι από το παρελθόν 

 
Οι μαθητές βλέπουν από κοντά ορισμένα 

σπάνια απολιθώματα. Κατανοούν τον τρόπο 
σχηματισμού τους και διαπιστώνουν την 

επιστημονική τους αξία. Συμμετέχουν σε μια 
έκρηξη ηφαιστείου και δημιουργούν 

τα δικά τους μοναδικά απολιθώματα! 

Τα φιλαράκια του πλανήτη 
 

Πώς επηρεάζει ο άνθρωπος 
 το φυσικό περιβάλλον; 

Πώς λειτουργεί ένα οικοσύστημα; 
Μέσα από βιωματικές δράσεις οι μαθητές 

αναγνωρίζουν την αλληλεπίδραση ανθρώπου και 
περιβάλλοντος. Διαμορφώνουν νέες αξίες και 

συμπεριφορές αποκτώντας διάθεση για ενεργή 
συμμετοχή στην προστασία του περιβάλλοντος.

 
Ο γύρος του κόσμου σε 80’ 

 
Οι μαθητές ταξιδεύουν και μαθαίνουν τον 

κόσμο με τη βοήθεια έξι γεμάτων 
"αποσκευών ανακάλυψης". 

Συνεργάζονται και γνωρίζουν άλλους 
πολιτισμούς δημιουργώντας 

πρωτότυπες κατασκευές.

Νήπιο 
Α, Β 

 Δημοτικού 

 
Α,Β & Γ,Δ 
 Δημοτικού 

 Γ, Δ 
Δημοτικού



Darwin trip - Δωμάτιο γρίφων  
 

Πραγματοποιήστε ένα ξεχωριστό ταξίδι 
μυστηρίου γεμάτο παιχνίδια γρίφων και 

αινιγμάτων. Συνεργαστείτε για να λύσετε το 
μυστήριο της "φυσικής επιλογής". 

Ανακαλύψτε το φαινόμενο της πεταλούδας, 
καθώς και το ποιος ήταν ο Κάρολος Δαρβίνος. 

Παγιδευμένοι στην ενέργεια  
 

Πραγματοποιούμε ένα ταξίδι στο εσωτερικό της 
Γης και στον τρόπο σχηματισμού των ορυκτών 

καυσίμων έως την παραγωγή ενέργειας 
από φυσικές διαδικασίες. 

Οι συμμετέχοντες με τη βοήθεια προσομοιώσεων 
και βιωματικών παιχνιδιών γνωρίζουν τις μορφές, 

τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 Water drops - Δωμάτιο Γρίφων 
 

Ο διάσημος καθηγητής Νέρους Φοβίσιους πήρε 
απόφαση να σταματήσει τον κύκλο του νερού! 

Στόχος της ομάδας είναι να σώσει το νερό 
συλλέγοντας στοιχεία και λύνοντας γρίφους. 

Να αναγνωρίσει την αξία του νερού στην 
καθημερινότητα και να ανακαλύψει τρόπους 

καθαρισμού και εξοικονόμησής του. 

Β , Γ & Δ 
Δημοτικού

Δ & Ε, Στ 
Δημοτικού

 Ε, Στ 
Δημοτικού



 
Το νέκταρ των θεών στη διατροφή μας

Ψάχνοντας τα ίχνη 
 

Τι κοινό μπορεί να είχε ένας σαρκοφάγος 
δεινόσαυρος με ένα κοτόπουλο; 

 Πόσο μοιάζω εγώ με τους γονείς ή τους 
παππούδες μου;  Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

για την πορεία εξέλιξης της ζωής στη Γη 
βασισμένο στις επιστήμες 

της Βιολογίας και της Γεωλογίας. 

 
. 

Πλανήτης και άγρια ζωή 
 

Ταξιδεύοντας από ήπειρο σε ήπειρο γνωρίζουμε 
την ποικιλομορφία της άγριας ζωής του πλανήτη. 
 Με τη βοήθεια ενός επιδαπέδιου παιχνιδιού και 

κατασκευών γνωρίζουμε νέα είδη ζώων, τις 
συνθήκες διαβίωσης και τους κινδύνους που 

αυτά αντιμετωπίζουν. 
Μαθαίνουμε να σεβόμαστε και να 
προστατεύουμε κάθε μορφή ζωής. 

 
Ένα πρόγραμμα για την αξία της διατροφής 

βασισμένο στη μυθολογία και την αρχαιότητα. 
Με τη βοήθεια παιχνιδιών ανακάλυψης 

γνωρίζουμε τη θρεπτική αξία 
των σημαντικότερων τροφών που 

χρησιμοποιούνταν από την εποχή των Αρχαίων 
Ελλήνων. Συνεργαζόμαστε και φτιάχνουμε το δικό 
μας «νέκταρ» για να το πιούμε στο σχολείο μας. 

 

Νήπιο Νέο

Νέο

Νέο

 Γ, Δ 
Δημοτικού

 
Α,Β & Γ,Δ 
 Δημοτικού 



" Το πρόγραμμα ήταν
πολύ ενδιαφέρον
 για τα παιδιά. 
Η οργάνωση ήταν
εξαιρετική.
Συγχαρητήρια!"

" Φρέσκος χώρος,
καινούργιες ιδέες
που υλοποιούνται
από νέους και
ταλαντούχους
εκπαιδευτές"

" Ένα αληθινά
βιωματικό εργαστήρι.
 Μάθαμε, παίξαμε,
συνεργαστήκαμε,
πειραματιστήκαμε! "

" Ο χώρος και το
πρόγραμμα που
παρακολουθήσαμε
ήταν εξαιρετικό!
Σας ευχαριστούμε
πολύ!"

" Πολύ ωραία υλικά!
Φυσικά εξαιρετική
επιλογή της ομαδικής
συνεργασίας...
Σας ευχαριστούμε!"

" Περάσαμε υπέροχα
και δημιουργικά σε
έναν πολύ όμορφο
και φιλόξενο χώρο!
Σας ευχαριστούμε"
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