
 

Δ/ΝΣΗ| Πρωτέως 25, 14564 Νέα Κηφισιά  Τ| 210-6201899, 210-6201999  F| 210-8078119 

 EMAIL| ote-museum@ote.gr  SITE| www.ote.gr/mouseio 

Προγράμματα για Γονείς & Παιδιά 

 
«Από τα ταχυδρομικά περιστέρια… μέχρι τα κινητά τηλέφωνα» 

27 Σεπτεμβρίου 2015 
Ηλικίες: 6-12 ετών (ώρα 10:30-12:00 & 12:30-14:00)   
Ήχοι μας κατευθύνουν στις εφευρέσεις των αρχαίων. Μια 

εγκατάσταση από λόγια που έμειναν στην ιστορία από τους Μορς, 

Μπελ & Μαρκόνι, μας αποκαλύπτει την προσωπικότητά τους. Η αφή 

μας διηγείται ιστορίες για τα τηλέφωνα των συλλογών του 

μουσείου! Ιστορίες θάλασσας, ουρανού και γης κατακλύζουν το 

μουσείο σε μια πολυαισθητηριακή προσέγγιση των προγραμμάτων 

που θα παρουσιαστούν και φέτος στο μουσείο και των συνεργατών 

που θα τα πλαισιώσουν.  

 

 

«Ιστορίες Δορυφόρου…» 

17 & 18 Οκτωβρίου 2015 
Ηλικίες: 4-6 ετών (ώρα:10:30-11:30) & 7-12 ετών ( ώρα:12:30-14:00) 
Πώς η δορυφορική επικοινωνία βοηθάει την επικοινωνία σήμερα; Παιδιά και 

γονείς με τη βοήθεια μουσειοπαιδαγωγού συνθέτουν διαστημικές ιστορίες, ενώ 

ο μουσειακός χώρος γίνεται μια διαδρομή από την Αθήνα στην Αμερική όπου 

έγινε η εκτόξευση. Στον κήπο του Μουσείου η ομάδα Hellas Astro μας 

υποδέχεται με τα τηλεσκόπια να παρατηρήσουμε τον ουρανό. Θα μοιραστούμε 

με τους επισκέπτες μας εμπειρίες και συναισθήματα των ανθρώπων του ΟΤΕ 

που βίωσαν τη στιγμή της εκτόξευσης. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με ένα 

εικαστικό εργαστήρι έκπληξη.  

 

 
«10 τηλέφωνα-10 ιστορίες….» 

7 & 8 Νοεμβρίου 2015 
Ηλικίες: 6-12 ετών (ώρες:10:30-12:00 & 12:30-14:00) 

Γονείς και παιδιά μαθαίνουν για τη λειτουργία του τηλεφώνου, 

σταματούν μπροστά στις βιτρίνες με τα τηλέφωνα και με τη βοήθεια της 

μουσειοπαιδαγωγού, φορώντας τα ειδικά γάντια βγάζουν 10 τηλέφωνα 

από τις βιτρίνες, τα παρατηρούν, ξεφυλλίζουν τα εγχειρίδια τους και 

μαθαίνουν όλα τους τα μυστικά! Στο Εικαστικό εργαστήρι δημιουργούν το 

τηλέφωνο του μέλλοντος.  

 

Ειδικά για αυτό το μήνα, προβλέπεται και μία ακόμα δράση για μερικώς και μη βλέποντες,  από ειδικό σε 

θέματα πρόσβασης,  συνεργάτη. 
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Χριστουγεννιάτικα προγράμματα & εργαστήρια στο ΜΤ 

«Θαλής ο Μιλήσιος … ήταν κάποτε ένα πλοίο από την Αμερική» 
12 & 13 Δεκεμβρίου 2015  
Ηλικίες: 4-6 ετών (ώρα: 10:00-11:00) & 7-12 ετών (ώρα: 11:30-13:00) 
Ένα πλοίο από την Αμερική γίνεται το πλοίο που θα ποντίσει καλώδια 
σε όλο το Αιγαίο. Ψάχνουμε στο αυθεντικό ημερολόγιο του πλοίου και 
συνθέτουμε την ιστορία του. Μέσα από ένα παιχνίδι γεωγραφίας, 
φτιάχνουμε δρόμους και τους τυπώνουμε στο εργαστήρι χαρακτικής.  

 
 

 
Α’ εργαστήριο | Εκτοξευτής κομφετί από ρολό χαρτιού σε σχήμα δορυφόρου 
12 Δεκεμβρίου 2015  
Ηλικίες: 6-12 ετών (ώρα: 13:30-14:30) 
Μετά από ένα σύντομο πέρασμα στη Συλλογή του ΜΤ για τις δορυφορικές επικοινωνίες, ανεβαίνουμε 
στο εικαστικό εργαστήρι για έναν φτιάξουμε εκτοξευτή κομφετί σε σχήμα δορυφόρου. Κατασκευάζουμε, 
κόβουμε, χρωματίζουμε σε χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα!  
 
 
 
 
 
 
 
 
Β’ εργαστήρι | Φτιάχνω το δικό μου γούρι για το 2016 
13 Δεκεμβρίου 2015  
Ηλικίες: 6-12 ετών (ώρα: 13:30-14:30) 
Τα παιδιά με υλικά όπως χαρτόνι, κορδέλες, glitter φτιάχνουν το δικό τους μοναδικό γούρι για το 2016. 
Έμπνευσή τους; Τα αυθεντικά νομίσματα της Συλλογής του Μουσείου.  

     
 

  

 

 

 
  

 

 

 

 «Αρχαίοι Μηχανισμοί στην υπηρεσία των μηνυμάτων…» 

23 & 24 Ιανουαρίου 2016 
Ηλικίες: 4-7 ετών (ώρα:10:30-11:30 ) & 8-16 ετών (ώρα:12:30-14:00 ) 

Πολύ πριν την ανακάλυψη του ηλεκτρισμού, οι άνθρωποι 

επιστράτευαν άλλους τρόπους για την επικοινωνία τους: Τη Φωτιά -

Το Νερό - Τα γρανάζια. Τα παιδιά εμπνέονται από τις εφευρέσεις 

των αρχαίων Ελλήνων, πειραματίζονται και μπαίνουν στο ρόλο του 

Φρυκτωρού. Χαράζουμε σε μεταλλικές πλάκες, οξειδώνουμε και 

τυπώνουμε σε αυθεντικό πιεστήριο, στο εργαστήρι χαρακτικής.  
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«Ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ σε πρώτο πλάνο …» 

20 & 21 Φεβρουαρίου 2016  
Ηλικίες: 4-6 ετών (ώρα:10:30-11:30) & 7-12 ετών (ώρα:12:30-14:00) 

Ακόμη ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για γονείς και παιδιά, που 

περιλαμβάνει πειραματισμούς με τον ήχο και ανατρέχει πίσω στην 

ιστορία, όταν πέρασε η ανθρώπινη φωνή από το καλώδιο, χάρη στη 

σπουδαία εφεύρεση του Γκράχαμ Μπελ. Στο εικαστικό μέρος, με τη 

βοήθεια της comic designer, τα παιδιά φτιάχνουν το δικό τους κόμικ. 

 
 

«Ένας χαρταετός αλλάζει την ιστορία των τηλεπικοινωνιών» 

5 & 6 Μαρτίου 2016 
Ηλικίες: 6-12 ετών (ώρα:10:30-12:00 & 12:30-14:00) 

Μικροί και μεγάλοι μαθαίνουν για τον επιστήμονα Γουλιέλμο Μαρκόνι  και τις 

εφευρέσεις του, από την μουσειοπαιδαγωγό,  τον  «ακολουθούμε» στην πορεία 

της ζωής του, ενώ κατανοούμε τη σημασία της ασύρματης επικοινωνίας με τη 

βοήθεια ενός επιδαπέδιου παιχνιδιού. Στο εικαστικό εργαστήρι κατασκευάζουμε 

το δικό μας χαρταετό και κάνουμε δοκιμαστικές πτήσεις στην αυλή του μουσείου!   

 

 

 «Ένα τηλεγράφημα ξετυλίγει το κουβάρι των συναισθημάτων στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών» 
9 & 10 Απριλίου 2016 
Ηλικίες: 4-6 ετών (ώρα:10:30-11:30) & 7-12 ετών (ώρα:12:30-
14:00) 

Η μουσειοπαιδαγωγός και τα παιδιά «μπαίνουν» στα αρχεία του 

μουσείου, βρίσκουν και μελετούν σπάνια τηλεγραφήματα, μιλούν 

για συναισθήματα (πως ένιωθαν οι αποστολείς αλλά και οι 

αποδέκτες). Οι γονείς με την ψυχολόγο μιλούν για Συναισθηματική 

Νοημοσύνη. Γονείς και παιδιά με την εικαστικό ενοποιούν την 

εμπειρία τους με τη βοήθεια της τέχνης.   
 

 

«Εορτασμός ICOM 2016» 

14 & 15 Μαΐου 2016  

Το μήνα Μάιο θα γιορταστεί με τρόπο μοναδικό στο μουσείο, η Παγκόσμια 

Ημέρα Τηλεπικοινωνιών, καθώς και η Διεθνής ημέρα Μουσείων, σε άμεση σχέση 

με το θέμα του εορτασμού για το 2016, που θα προτείνει το Διεθνές Συμβούλιο 

Μουσείων (ICOM).  
 


