
Summer Camp 2021 
Εκπαιδευτικά προγράμματα - Εργαστήρια 

 

• 1η εβδομάδα | Πολύ… μυστήριο! | 28.06-02.07 

Πόσα μυστήρια κρύβονται στο Γκάζι; Μυστήρια παντού... μυστήρια μέρη, μυστήριοι 

άνθρωποι… Αλήθεια, αντέχεις τόσο μυστήριο; Μέσα από το πλούσιο πρόγραμμα της 

πρώτης εβδομάδας, οι μικροί μας φίλοι θα ανακαλύψουν τα άλυτα μυστήρια της 

επιστήμης, της τέχνης, της φύσης και του σύμπαντος, δίνοντας απαντήσεις σε 

ανεξιχνίαστα μυστικά!  

 

We are the robots! 

Εργαστήριο ρομποτικής και ηλεκτρονικών κατασκευών | Τεχνική και εκπαιδευτική 

επιμέλεια: Αγνή Παχούλη 

Αναρωτιέσαι πώς μπορείς να φτιάξεις το δικό σου ρομπότ; Κι όμως, είναι 

απλούστερο από όσο φαντάζεσαι! Και φέτος, τα παιδιά κατασκευάζουν έξυπνες 

μηχανές και απλά ηλεκτρονικά συστήματα, προγραμματίζοντας τη συμπεριφορά τους 

μέσα από τη χρήση σύγχρονων εργαλείων. Το πρόγραμμα κάθε εβδομάδα 

περιλαμβάνει ένα καινοτόμο εργαστήριο STEAM (Science, Technology, Engineering, 

Arts and Mathematics). Τα παιδιά λειτουργούν ομαδικά και αναπτύσσουν τη 

δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, σε ένα εργαστήριο που έρχεται για να 

απαντήσει στο πιο παράξενα μυστήρια της επιστήμης και της τεχνολογίας... 

Παίζουμε… θέατρο! 

Εργαστήριο θεατρικής έκφρασης με τον ηθοποιό Χρήστο Χριστόπουλο από την 

ομάδα θεάτρου Ανεμόμυλοι 

Παιχνίδι ξανά! Θεατρικό παιχνίδι ξανά! Τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα 

προστασίας, θα αναπτύξουμε δεξιότητες, θα απελευθερώσουμε τη φαντασία μας, θα 

χαλαρώσουμε, θα συγκεντρωθούμε, θα προβληματιστούμε, θα διασκεδάσουμε και 

θα εκφραστούμε. Κάπως έτσι θα θυμηθούμε πώς είναι να ανακαλύπτεις τον κόσμο 

και τις ανθρώπινες σχέσεις… παίζοντας! Εμπνεόμαστε από τους διάσημους ντετέκτιβ 

της λογοτεχνίας και από τα μυστήρια που έλυσαν. Θα βοηθήσει το ακονισμένο 

μυαλό, η καλή μνήμη και... το θάρρος! 

Χορεύουμε;  

Εργαστήριο χορού και κίνησης από την ομάδα Artfygio 

Ένα εργαστήριο που θα σε μυήσει στον συναρπαστικό κόσμο του σύγχρονου χορού 

μέσα από τον αυτοσχεδιασμό! Δουλεύουμε το σώμα μας μέσω της μεθοδολογίας του 

έντεχνου χορού με έμφαση στην ευθυγράμμισή του, στην ενδυνάμωση και στην 

ανάπτυξη της ευελιξίας. Το εργαστήριο χορού συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα 

και των τριών εβδομάδων. Τα παιδιά χορεύουν και χορογραφούν σε ρυθμούς που τα 

ίδια επιλέγουν, με έμπνευση από γνωστές ιστορίες μυστηρίου. Έτσι, γίνονται οι 

https://www.facebook.com/anemomiloiTG/
http://www.artfygio.gr/


ήρωες που πρωταγωνιστούν, μαθαίνουν χορογραφίες, αυτοσχεδιάζουν και πάνω 

από όλα καλλιεργούν τη φαντασία τους και διασκεδάζουν! 

Μάντεψε ποιος! 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα μυστηρίου στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου  

Τι αποκαλύπτει η εγγραφή 1441 στο ασθενολόγιο του εργοστασίου; Κάθε πότε 

εκδίδεται ο Γκαζιέρης; Πόσοι σβέστες δούλευαν στους φούρνους; Ανακάλυψε στα 

αρχεία του εργοστασίου κρυμμένες πληροφορίες για τους εργαζόμενους του και λύσε 

το μυστήριο του φωταερίου! Η παρατηρητικότητα και η ταχύτητα θα σου 

χρησιμεύσουν.  

Έγκλημα στην Γκαλερί  

Εικαστικό εργαστήριο με την εικαστικό Γεωργία Λαζάρου  

Τι συμβαίνει στην Γκαλερί όταν τα φώτα κλείνουν; Γιατί κοιμήθηκε ο φύλακας; Τι θα 

έλεγαν τα έργα τέχνης αν μπορούσαν να μιλήσουν; Ανακάλυψε κρυμμένα μυστικά σε 

σπουδαία έργα τέχνης και «ρίξε φως» σε ένα άλυτο μυστήριο, μέσα από ένα ταξίδι 

στη σύγχρονη τέχνη. Κάνε τους δικούς σου αυτοσχεδιασμούς και φτιάξε τις δικές σου 

ιστορίες! 

Gas Mystery  

Escape Game στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου  

 

Τι ήταν αυτός ο θόρυβος; Σας μυρίζει κάτι; Οι κάτοικοι του Γκαζιού αναφέρουν ότι 

παράξενοι ήχοι ακούγονται από το εργοστάσιο φωταερίου. Παραπονιούνται για μία 

έντονα δυσάρεστη μυρωδιά. Κάτι παράξενο συμβαίνει στο εργοστάσιο φωταερίου!  

 

Μία ειδική ομάδα επιστημόνων πρέπει να δώσει τη λύση και να αποτρέψει μία 

μεγάλη οικολογική καταστροφή που προκαλεί η επεξεργασία γαιανθράκων για την 

παραγωγή φωταερίου. Γρίφοι λογικής και μαθηματικών, σκηνικά, ήχοι και ειδικός 

φωτισμός μας ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο όταν το εργοστάσιο φωταερίου 

λειτουργούσε. Γινόμαστε πρωταγωνιστές μίας φανταστικής ιστορίας μυστηρίου 

αναζητώντας τη λύση και προστατεύοντας το περιβάλλον. 

 

• 2η εβδομάδα | Πολύ… Αθήνα! | 05-09.07 

Γνωρίζουμε την Αθήνα μέσα από την τέχνη και την επιστήμη! Θέατρο, τέχνες του 

δρόμου, αρχιτεκτονική και πολλές άλλες πτυχές του πολιτισμού που συνδέονται με 

την πρωτεύουσα γίνονται έμπνευση για τη δεύτερη εβδομάδα. 

 

We are the robots! 

Εργαστήριο ρομποτικής και ηλεκτρονικών κατασκευών | Τεχνική και εκπαιδευτική 

επιμέλεια: Αγνή Παχούλη 

Το πρόγραμμα και αυτήν την εβδομάδα περιλαμβάνει τα αγαπημένα εργαστήρια 

εκπαιδευτικής ρομποτικής και  STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and 

Mathematics). Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με νέες τεχνολογίες και γλώσσες 



προγραμματισμού, δίνοντας ζωή και φωνή σε απλές μηχανές πάνω στον χάρτη της 

πόλης της Αθήνας!  

Παίζουμε… θέατρο! 

Εργαστήριο θεατρικής έκφρασης με τον ηθοποιό Χρήστο Χριστόπουλο από την 

ομάδα θεάτρου Ανεμόμυλοι 

Το παιχνίδι μέσω της θεατρικής τέχνης συνεχίζεται... Τη δεύτερη εβδομάδα, 

αντλούμε υλικό και έμπνευση από τις γειτονιές της Αθήνας, τις πλατείες και τα 

μνημεία. Θα ζωντανέψουμε την παλιά Αθήνα αλλά και την Αθήνα του μέλλοντος 

όπως την ονειρευόμαστε. 

Χορεύουμε;  

Εργαστήριο χορού και κίνησης από την ομάδα Artfygio  

Το ταξίδι στον κόσμο του σύγχρονου χορού συνεχίζεται και αυτήν την εβδομάδα 

μέσα από τον αυτοσχεδιασμό! Τα παιδιά χορεύουν υπό τους ήχους και τους ρυθμούς 

της πόλης, παίζουν και διασκεδάζουν! 

Στην παλιά Αθήνα... 

Επίσκεψη και περιήγηση στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα, στο πρώτο εργοστάσιο 

καπέλων της Ελλάδας 

Έχεις επισκεφτεί ποτέ ένα παλιό εργοστάσιο καπέλων; Τι σχέση έχει ένας λαγός με 

ένα καπέλο; Οι συμμετέχοντες θα επισκεφτούν το πρώτο εργοστάσιο καπέλων της 

χώρας που συνδέεται στενά με την ιστορία της πόλης της Αθήνας. Εκεί, θα έχουν την 

ευκαιρία να ξεναγηθούν στις δύο μόνιμες συλλογές του πολιτιστικού κέντρου 

«Μελίνα»: το Οδοιπορικό της παλιάς Αθήνας που μας ταξιδεύει στην καθημερινή 

ζωή της Αθήνας μέσα στα χρόνια και στη Συλλογή με Φιγούρες θεάτρου Σκιών της 

Οικογένειας Χαρίδημου που παρουσιάζει το μαγικό κόσμο του θεάτρου σκιών. 

Την είδαμε αλλιώς... 

Εικαστικό εργαστήριο με την εικαστικό Γεωργία Λαζάρου  

Τι χρώμα έχουν τα σπίτια της πόλης σου; Αν μπορούσες να αλλάξεις τα χρώματα 

των δρόμων, ποια θα χρησιμοποιούσες; Οι μικροί μας φίλοι φτιάχνουν χάρτινες 

κατασκευές που φέτος… θα φορεθούν πολύ και, χρησιμοποιώντας πολύχρωμα 

φίλτρα, γεμίζουν χρώμα την πόλη! Εσύ… πώς την έχεις δει;  

Βουτιά στη γνώση  

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου 

Έπεσες σε διαρροή φωταερίου, πήγαινε δύο βήματα πίσω! Με αφορμή την ιστορίας 

της πόλης της Αθήνας και τα αρχεία του παλιού εργοστασίου φωταερίου, το 

Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου σχεδιάζει ένα επιδαπέδιο παιχνίδι γνώσεων, 

διασκέδασης και δράσης. Τα Γκαζοπαιχνίδια σε περιμένουν!  

 

• 3η εβδομάδα | Πολύ… παιχνίδι! | 12-16.07 

http://www.artfygio.gr/


Τι μας έλειψε πολύ και φέτος; Το παιχνίδι! Παιχνίδι στην αυλή, παιχνίδι στο μουσείο, 

παιχνίδι με την τέχνη! Πολύ... παιχνίδι! 

 

We are the robots! 

Εργαστήριο ρομποτικής και ηλεκτρονικών κατασκευών | Τεχνική και εκπαιδευτική 

επιμέλεια: Αγνή Παχούλη 

Εβδομάδα χωρίς STEAM γίνεται; Δεν γίνεται! Την τελευταία εβδομάδα, το 

πρόγραμμα περιλαμβάνει τα καινοτόμα εργαστήρια εκπαιδευτικής ρομποτικής και  

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). Τα παιδιά 

παίζουν και διασκεδάζουν μέσα σε ένα κτίριο τεχνολογίας του 19ου αιώνα, με 

τεχνολογίες από το μέλλον... 

 

Παίζουμε… θέατρο! 

Εργαστήριο θεατρικής έκφρασης με τον ηθοποιό Αναστάσιο Χριστοφιλόπουλο 

από την ομάδα θεάτρου Ανεμόμυλοι  

Το παιχνίδι με το θέατρο δεν σταματά ποτέ! Την τρίτη και τελευταία εβδομάδα του 

Camp το παιχνίδι «γεννά» παιχνίδι! Στα γνωστά και αγαπημένα μας παιχνίδια, θα 

δώσουμε μια νέα θεατρική πνοή και θα γίνουν σαν καινούργια. Γιατί η έμπνευση είναι 

σαν την όρεξη για παιχνίδι. Δεν τελειώνει ποτέ! 

Συνέχισέ το... 

Ζωηρά εικαστικά παιχνίδια με την εικαστικό Γεωργία Λαζάρου 

Πόσοι χρειάζονται για να φτιάξουν ένα έργο τέχνης; Μπορεί η ζωγραφική να γίνει 

παιχνίδι; Οι μικροί μας φίλοι υπό τους ήχους της μουσικής δημιουργούν τα δικά τους 

έργα τέχνης και παίζουν ζωγραφίζοντας. Ή μήπως ζωγραφίζουν παίζοντας;  

Ένα βαγονέτο ταξιδεύει 

Μία ολοκαίνουρια μουσειοβαλίτσα από το Βιομηχανικό Μουσείου Φωταερίου  

Πόσα πολλά παιχνίδια μπορεί να κρύβει ένα εκπαιδευτικό βαγονέτο; Παιχνίδια 

μνήμης, γνώσεων, μυστηρίου και παρατηρητικότητας προσκαλούν τους μικρούς μας 

φίλους να ανακαλύψουν το εργοστάσιο φωταερίου... αλλιώς!  

Η μουσική του… σώματος! 

Εργαστήριο body music με τη δασκάλα χορού και ειδική στην ανθρωπολογία του 

χορού Νατάσα Χαντά-Μάρτιν 

Αν η κοιλιά μας ήταν ένα κρουστό όργανο, τι ήχο θα έκανε; Τι ρυθμό μπορούν να 

δημιουργήσουν τα δάκτυλά μας; Φτιάχνοντας ήχους και μουσικά μοτίβα με όλα τα 

μέρη του σώματός μας, συντονιζόμαστε ρυθμικά, επικοινωνούμε καλύτερα και 

ανακαλύπτουμε τον μαγικό κόσμο της μουσικής του σώματος! 

Η επιστροφή των παλιών παιχνιδιών 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Γιώργο Σουλεϊμάν 



Μία νύχτα στο Μουσείο, τα παλιά παιχνίδια «ξυπνούν»...Τι μπορεί, αλήθεια, να 
συμβεί; Παιχνίδια παλιά, παιχνίδια πολλά επιστρέφουν και χαρίζουν στους μικρούς 
μας φίλους ώρες ξεγνοιασιάς και διασκέδασης. Με όχημα τα εργαλεία του θεατρικού 
παιχνιδιού τα παιδιά δραματοποιούν παλιά και αγαπημένα παιχνίδια που τους 
βοηθούν να αναπτύξουν τα εκφραστικά τους μέσα, να επικοινωνήσουν και κυρίως... 
να περάσουν όμορφα!  

*Κάθε περίοδο, οι μικροί μας φίλοι επιπλέον παρακολουθούν εκπαιδευτικά 

προγράμματα και συμμετέχουν σε ομαδικά παιχνίδια με τους παιδαγωγούς τους 

εμπνευσμένα από τις θεματικές των περιόδων, παίζουν στην παιδική χαρά και στο 

υπερσύγχρονο action park που φιλοξενούνται στην αυλή της Τεχνόπολης και 

παρακολουθούν προβολές ταινιών. 

**Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί. 


