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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. 



Τα βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και τα
εργαστήρια υλοποιούνται στον χώρο μας.  

Όλα μας τα προγράμματα μπορούν να προσαρμοστούν
στις ανάγκες του δικού σας τμήματος.

Οι θεματικές των
προγραμμάτων μας

καλύπτουν τρεις
βασικούς άξονες: 

Επιστήμες 

  Περιβάλλον 

Πολιτισμός 



Εξερευνώ το διάστημα 
 

Τα παιδιά με τη βοήθεια του
παιχνιδιού ανακαλύπτουν 
το ηλιακό μας σύστημα και

τα μυστικά του διαστήματος.
Περπατούν σαν

αστροναύτες, συνεργάζονται
και κατασκευάζουν το
ηλιακό μας σύστημα
χρησιμοποιώντας τη

φαντασία τους.  
 

 
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. 

 
 

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

Νήπιο 
Α, Β, Γ, Δ
Δημοτικού

Προνήπιο 
Νήπιο



Παγιδευμένοι στην ενέργεια  

Πραγματοποιούμε ένα ταξίδι
από την παραγωγή ενέργειας

μέσω της καύσης ορυκτών
έως την παραγωγή ενέργειας

από φυσικές διαδικασίες. 
 Οι συμμετέχοντες με τη

βοήθεια βιωματικών
παιχνιδιών και κατασκευών
γνωρίζουν τις μορφές, τα

πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα της πράσινης

ενέργειας.

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.

   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!  

Α, Β, Γ, Δ 
 Δημοτικού

Νήπιο 
Α, Β, Γ, Δ
Δημοτικού

 Ε, Στ 
 Δημοτικού



Το μήλο που πληγώνουμε 

Οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με το πρόβλημα του σχολικού
εκφοβισμού. Μαθαίνουν πώς να τον αντιμετωπίζουν, αλλά και

πώς μπορούν να τον διαχωρίζουν από μια βίαιη συμπεριφορά ή
μια απλή διαμάχη. Μέσα από δράσεις του προγράμματος

ενισχύεται η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη.  

Το πάζλ των ηπείρων 

Ένα εκπαιδευτικό
πρόγραμμα για την αξία της

διαπολιτισμικότητας,
βασισμένο στην επιστήμη
της Γεωλογίας. Οι μαθητές

αντιλαμβάνονται την ύπαρξη
των διαφορετικών ηπείρων,

μαθαίνοντας πώς κάθε
ήπειρος αποτελείται από
διαφορετικές χώρες στις

οποίες ζουν άνθρωποι με
ίσα δικαιώματα.  

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. 

Γ, Δ 
 Δημοτικού

Ε, Στ 
 Δημοτικού

Δ, Ε, Στ 
 Δημοτικού



Δωμάτιο γρίφων 
Darwin trip 

Δωμάτιο γρίφων 
Water drops 

 
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. 

Ο διάσημος καθηγητής
Νέρους Φοβίσιους πήρε την

πιο τρελή απόφαση. Να
σταματήσει τον κύκλο του
νερού! Στόχος της ομάδας

είναι να σώσει το νερό
συλλέγοντας στοιχεία και

λύνοντας γρίφους. Η ομάδα
διερευνά τον κύκλο του νερού,

αντιλαμβάνεται τη σημασία
του νερού στη ζωή μας, τις

αιτίες μόλυνσης και γνωρίζει
τρόπους καθαρισμού και

εξοικονόμησής του. 

Intro - Science project 

Ανακαλύπτουμε τη γοητεία της επιστημονικής σκέψης και τον
«μαγικό» κόσμο των πειραμάτων. Παρατηρούμε, συγκρίνουμε,

επεξεργαζόμαστε, συζητάμε και καταλήγουμε σε συμπεράσματα.
Εξερευνούμε διαφορετικά φαινόμενα, καλλιεργούμε τη φαντασία

μας συνδυάζοντας τη μάθηση με την ψυχαγωγία.  
Νήπιο 
Α, Β, Γ 

Δημοτικού

Β, Γ, Δ
Δημοτικού

Δ, Ε, Στ 
Δημοτικού
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