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Πρόγραμμα εκδήλωσης 

17:15-17:30 Ποιος: Discover Children's Story Center 

Χώρος: Έκθεμα «Μουσείο των Γραμμάτων» 

Το Discover Children's Story Center παρουσιάζει το «Όλες και όλοι 

προς επιβίβαση!» Γνωρίστε τον/τη Rae. Ένα άτομο φιλόδοξο, 

ενθουσιώδες, τρυφερό και μη δυαδικό – που μία μέρα, θα γίνει ο 

καλύτερος/η καπετάνιος/νισσα που έχει ταξιδέψει ποτέ στις επτά 

θάλασσες! Ο καπετάνιος Stickles γελά με τη φιλοδοξία του/της Rae 

– στα πλοία του «υπάρχουν δουλειές για άνδρες και δουλειές για 

γυναίκες...». Αλλά τι θα συμβεί όταν ξαφνικά χτυπάει το πλοίο 

καταιγίδα και όλο το πλήρωμα βρίσκεται στο κατάστρωμα;  Ελάτε 

να λάβετε μέρος σε μία παράσταση αφήγησης μίας πρωτότυπης 

ιστορίας που γράφτηκε από τη Lizzie Corscaden και 

εικονογραφήθηκε από τον RAMZEE. 

 

17:30-17:45 Ποιος: Alchemilla Cooperativa Sociale   

Χώρος: Έκθεμα «Σοφίτα» 

ARTOO & ARTOO4EQUALITY. Ο Artoo είναι ένα παράξενο αρκουδάκι 

που μένει στη σοφίτα ενός μουσείου και λατρεύει την τέχνη! Μέσα 

από μία μικρή τρύπα της σοφίτας, ακούει τις φωνές των παιδιών 

που επισκέπτονται το μουσείο. Τα παιδιά είναι τόσο καλά στο να 

εξηγούν περίπλοκα πράγματα! Ο Artoo ζητά τη βοήθειά τους, 

συλλέγει όλες τις ενδιαφέρουσες ιδέες και ιστορίες που ακούει από 

τα παιδιά και στη συνέχεια τις διαδίδει στον υπόλοιπο κόσμο. Είστε 

έτοιμοι να εξερευνήσουμε τις σκέψεις και τις ιδέες των παιδιών για 

την Ισότητα των Φύλων μέσα από μία ψηφιακή εφαρμογή; Φύγαμε 

για νέες περιπέτειες! 
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17:45 – 18:00 Ποιος: HandsOn!  

Χώρος: Έκθεμα «Πώς κινούμαι;» 

Η ποικιλομορφία είναι το ίδιο το καρύκευμα της ζωής και… των 

μουσείων επίσης! Προσπαθούμε να προσφέρουμε όχι ένα all-

inclusive μενού, αλλά έναν μπουφέ όπου ο καθένας μπορεί να 

επιλέξει αυτό που του ταιριάζει.  Σας προσκαλούμε να δείτε τις 

εκθέσεις και τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα! 

 

18:00 – 18:15 Ποιος: Cardet 

Χώρος: Έκθεμα: «Σοφίτα» 

Προσεγγίζοντας την Ισότητα των Φύλων μέσω του Κριτικού 

Γραμματισμού. Σε αυτή τη συμμετοχή, θα παρουσιαστούν και θα 

δοκιμαστούν καλές πρακτικές εφαρμογών για τη διδασκαλία της 

Ισότητας των Φύλων στη βάση της προσέγγισης του κριτικού 

γραμματισμού, εντός και εκτός της σχολικής τάξης. 

18:15 – 18:30 Ποιος: Ελληνικό Παιδικό Μουσείο  

Χώρος:  Έκθεμα: «Μουσείο της Ισότητας» 

Παπούτσια ποδοσφαίρου και πουέντ! Τακούνια και βατραχοπέδιλα! 

Μικροσκόπια, μπάλες, κούκλες και κουζινικά ξεπηδούν από τα 

κουτιά των συλλογών του Παιδικού Μουσείου και χίλιες δυο 

ιστορίες ζωντανεύουν! Σε ποιον ή σε ποια ανήκαν; Ελάτε να τα 

ανακαλύψουμε, να φανταστούμε, να ονειρευτούμε, να εκφραστούμε 

και να συν-δημιουργήσουμε ένα έκθεμα απ’ όλες και απ’ όλους για 

όλες και για όλους! 

 

18:30-19:00 Συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων ατόμων και των μουσείων   
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