
  
 

 
 

Δελτίο Τύπου 
Ημερίδα για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

στο Μουσείο Παιδικής Τέχνης 
Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016 

 

με αφορμή τη νέα του έκθεση 

«Μόνος ή  Μοναδικός; διαφορετικότητα & ρατσισμός» 
 

Το Μουσείο Παιδικής Τέχνης διοργανώνει Δωρεάν ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με αφορμή την νέα του έκθεση  «Μόνος ή Μοναδικός; διαφορετικότητα & 
ρατσισμός» . 

Με αφορμή τα 114 έργα ζωγραφικής, comics και κατασκευές που έχουν δημιουργήσει  
παιδιά 3-14  ετών, το  Μουσείο Παιδικής Τέχνης προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση, η οποία 
χρησιμοποιώντας την τέχνη ως εργαλείο μάθησης έχει στόχο να συμβάλλει στην ενημέρωση, τον 
προβληματισμό και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Σκοπός της διαφορετικής  αυτής προσέγγισης είναι τα 
παιδιά «όλων των ηλικιών»  να μην κυριεύονται από εμμονές και να μην επηρεάζονται από 
μισαλλοδοξίες, αλλά αντίθετα να συνδιαλέγονται, να διεκδικούν τη δική τους ταυτότητα και να 
αποδέχονται τη διαφορετικότητα του Άλλου.   

Το Μουσείο επιδιώκει να συνεισφέρει στην πρόληψη , στην  προσπάθεια εξάλειψης των 
φαινομένων βίας και ρατσισμού, στην  ανάπτυξη πολιτών , που ζώντας σε όλο και περισσότερο 
πολυπολιτισμικές κοινωνίες θα καταστούν ενεργοί και ικανοί αφ’ ενός να διαχειρίζονται τη 
διαφορετικότητα του Άλλου, αφ’ ετέρου να αποδέχονται και να  υπερασπίζονται τα ατομικά δικαιώματα 
και ταυτόχρονα να διεκδικούν την αποδοχή της δικής τους πολιτισμικής ταυτότητας.  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 
 9.30-10.00: Εγγραφή   

 10.00-11.00: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα,  «Μόνος ή Μοναδικός; διαφορετικότητα & ρατσισμός» 
Παρουσίαση των εκπαιδευτικών  προγραμμάτων για παιδιά Νηπιαγωγείου & μαθητές Α-ΣΤ’ δημοτικού 
από  τα μέλη του Εκπαιδευτικού τμήματος του Μουσείου Παιδικής Τέχνης. 

 11.00-12.30: «Επιστρέφοντας στο σχολείο…» Οι εκπαιδευτικοί  μοιράζονται  την εμπειρία τους 
από την συμμετοχή της τάξη τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της έκθεσης  «Μόνος ή  Μοναδικός; 

διαφορετικότητα & ρατσισμός» αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αξιοποίησαν τις  προτάσεις του 
εκπαιδευτικού πακέτου που τους δόθηκε με την ολοκλήρωση της επίσκεψης στο Μουσείο.  
 12.30-13.00: Διάλειμμα  
 13.00-15.00: «Η διαφορετικότητα μέσα από την Τέχνη»   Εικαστικό εργαστήριο με αφορμή την 
αντίστοιχη  Μουσειοσκευή  από  τα μέλη του Εκπαιδευτικού τμήματος.  
 

-Κόστος συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ 
-Ημέρα διεξαγωγής: Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016/ www.childrensartmuseum.gr 

-Τόπος διεξαγωγής: Μουσείο Παιδικής Τέχνης, Κόδρου 9, Πλάκα, προέκταση οδού Βουλής 

-Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής:   στη Γραμματεία του Μουσείου,  
Τρ. & Τετ., Παρ. & Σάβ., 10.00-14.00, Τηλ. 210 33 12 621/33 12 750   
-Ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων 30 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας .  

-Μετά την ολοκλήρωση της Ημερίδας θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.  
 

Η έκθεση και τα εκπαιδευτικά προγράμματα χρηματοδοτούνται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη 
Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού 
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής 
Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η 
ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της 
δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.   

http://www.childrensartmuseum.gr/
http://www.weareallcitizens.gr/
http://eeagrants.org/
http://www.bodossaki.gr/

