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ΕΚΘΕΗ 

Καλϊσ ιρκατε ςτθ χϊρα των ΔΕΙΝΟΑΤΡΩΝ! Περπατιςτε ανάμεςα ςτουσ προϊςτορικοφσ γίγαντεσ που 

κινοφνται, ανοίγουν διάπλατα το ςτόμα τουσ και κινοφν απειλθτικά τισ ουρζσ τουσ. 

Περιθγθκείτε ανάμεςα ςε ςχεδόν 30 είδθ δεινοςαφρων, πιςτζσ αναπαραςτάςεισ ςε φυςικό μζγεκοσ και 

ανακαλφψτε τα ανατομικά τουσ χαρακτθριςτικά, τθν περίοδο και το φυςικό περιβάλλον που ζηθςαν, τθν 

τροφι και τισ ςυνικειζσ τουσ και κα αποκτιςετε το πιςτοποιθμζνο δίπλωμα του βοθκοφ παλαιοντολόγου! 

Σο πρόγραμμα: 

 Απευκφνεται ςε παιδιά νθπιαγωγείου και μακθτζσ Δθμοτικοφ και Γυμναςίου 

 Μπορεί να δεχκεί μζχρι 100 μακθτζσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΘΕΗ 

Οι επιςκζπτεσ-ερευνθτζσ καλοφνται να εξετάςουν διαφορετικζσ ςκθνζσ εγκλιματοσ, να ςυλλζξουν 

αποδείξεισ και να καταγράψουν τα ευριματά τουσ ςε μια ειδικι κάρτα ζρευνασ. τθ ςυνζχεια, κα 

αναλφςουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία ςε δφο εξαιρετικά διαδραςτικά εργαςτιρια με τον ανάλογο εξοπλιςμό. 

Πρόκειται για ειςαγωγι ςτισ επιςτιμεσ τθσ ανκρωπολογίασ, τοξικολογίασ, ιατροδικαςτικισ, ταυτοποίθςθσ 

DNA που χρθςιμοποιοφνται ςτισ μζρεσ μασ για τθν ζρευνα εγκλθμάτων. 

Σο πρόγραμμα: 

 Απευκφνεται ςε μακθτζσ Δθμοτικοφ, Γυμναςίου και Λυκείου 

 Μπορεί να δεχκεί μζχρι 100 μακθτζσ 

 

 

  

  

 

 

 

  τη Χώρα των Δεινοςαφρων   CSI. Η εμπειρία ΝΕΟ ΝΕΟ 



 

 

 

ΕΚΘΕΗ 

Μια πρωτοποριακι ζκκεςθ του Ιδρφματοσ Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ, με αυκεντικά αντικείμενα του Πολεμικοφ 

Ναυτικοφ και διαδραςτικζσ εφαρμογζσ. 

Μια ζκκεςθ-διαδρομι ςτθν ιςτορία του Πολεμικοφ Ναυτικοφ… Μια διαδρομι ςε ιςτορίεσ ανκρϊπων που 

ηωντανεφουν μζςα από ψθφιακά και φυςικά εκκζματα, εικόνεσ, ιχουσ και διαδραςτικζσ εφαρμογζσ. 

Παρουςιάηονται ιςτορίεσ ανδρείασ, κάρρουσ και αυταπάρνθςθσ, που ςε ςυνδυαςμό με τθν ενεργι 

ςυμμετοχι των επιςκεπτϊν ςτο πρόγραμμα, ςυνκζτουν μια διαφορετικι εμπειρία ξενάγθςθσ. Οι μακθτζσ 

παρατθροφν, ςυγκρίνουν ανακαλφπτουν και κάνουν ζνα φανταςτικό ταξίδι ςε ναυτικζσ ανκρϊπινεσ 

ιςτορίεσ.  

Σο πρόγραμμα: 

 Απευκφνεται ςε μακθτζσ Δθμοτικοφ, Γυμναςίου και Λυκείου 

 Μπορεί να δεχκεί μζχρι 100 μακθτζσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΘΕΗ 

Κακζνασ από εμάσ φυλάει με αγάπθ ςε χρωματιςτά κουτιά τα αγαπθμζνα του παιχνίδια. Κακζνασ από εμάσ 

κρφβει μζςα του ζναν ςυλλζκτθ παιχνιδιϊν. 

τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΜΟ άνοιξαν τα ςεντοφκια και τα μπαοφλα και μερικά από τα πιο ςπάνια παιχνίδια 

φόρεςαν τα καλά τουσ γυάλιςαν τισ ρόδεσ τουσ, τίναξαν τα φτερά τουσ! 

Μια ζκκεςθ ςπάνιων και πολφτιμων παιχνιδιϊν ςτον «Ελλθνικό Κόςμο» που ςυνοδεφεται από ζνα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναδεικνφει τθ ςθμαςία τθσ ςυλλογισ αλλά και τα μικρά μυςτικά ενόσ 

ςυλλζκτθ! 

Σο πρόγραμμα: 

 Απευκφνεται ςε παιδιά νθπιαγωγείου και μακθτζσ Δθμοτικοφ, Γυμναςίου και Λυκείου 

 Μπορεί να δεχκεί μζχρι 50 μακθτζσ 

 

 

   

    Ιςτορίεσ Ανδρείασ Toy Stories ςτον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΜΟ 



 

 

 

ΕΚΘΕΗ / ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ποφ και πότε επινοικθκε το νόμιςμα και ποιο ρόλο ζπαιξε ςτο εμπόριο; Τι κρφβει θ παράςταςθ πάνω του; 

Υπιρχαν διεκνι και κοινά νομίςματα ςτθν Αρχαιότθτα; Το νόμιςμα, μικρό αλλά και ελαφρφ, διευκόλυνε τισ 

ςυναλλαγζσ μεταξφ των ανκρϊπων. Οι απεικονίςεισ, που φιλοτεχνικθκαν με μεγάλθ ακρίβεια πάνω ςτισ 

τόςο μικρζσ επιφάνειζσ του και περιλάμβαναν μυκολογικζσ ςκθνζσ, ιρωεσ, κεοφσ και θμίκεουσ, το 

μετζτρεψαν ςε μορφι τζχνθσ. 

Οι μακθτζσ, μζςα από τθν πλοφςια νομιςματικι ςυλλογι του ΙΜΕ και ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ, ζρχονται ςε 

επαφι με τισ βαςικζσ πθγζσ ζμπνευςθσ των Αρχαίων Ελλινων χαρακτϊν. Ανακαλφπτουν χαρακτθριςτικά 

ςτοιχεία μιασ πόλθσ, όπωσ είναι οι κεοί που λατρεφονταν, οι πλουτοπαραγωγικζσ πθγζσ, θ ιςτορία και θ 

πολιτιςμικι τθσ ταυτότθτα, αφοφ το νόμιςμα αποτελοφςε ςφμβολο τθσ πόλθσ και μζςο εμπορικϊν 

ςυναλλαγϊν. 

Το πρόγραμμα: 

 Απευκφνεται ςε μακθτζσ από Γ’ Δθμοτικοφ ζωσ και Γ’  Λυκείου 

 Μπορεί να δεχκεί μζχρι 50 μακθτζσ 

 

 

  

 

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σε ςυνεργαςία με τθν ANIMAL ACTION – δράςθ για τα ηϊα ςτθν Ελλάδα Με αφορμι το αρχαίο ινδικό 

παραμφκι «Η δίκθ των Ζϊων» μεταφερόμαςτε ςε ζνα μακρινό νθςί όπου αρχικά δεν υπιρχαν άνκρωποι… 

μζςα από δραςτθριότθτεσ κίνθςθσ, κεατρικοφ παιχνιδιοφ, ιχου και ρυκμοφ, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ τθσ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ των παιδιϊν. 

«Ζϊα και παιδιά» ι «παιδιά και ηϊα» ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ δίκθ και θ ιςτορία εξελίςςεται ςε ζνα 

φιλοςοφικό διάλογο, μεταξφ ηϊων και ανκρϊπου, ο οποίοσ διαφωτίηει τθ ςχζςθ όλων των ςτοιχείων τθσ 

φφςθσ και τθ ςθμαςία του κακενόσ για τθ ηωι πάνω ςτθ γθ. 

Το πρόγραμμα: 

 Απευκφνεται ςε παιδιά νθπιαγωγείου και μακθτζσ ζωσ Ε’ Δθμοτικοφ 

 Μπορεί να δεχκεί μζχρι 50 μακθτζσ 

 

 

Ιςτορίεσ νομιςμάτων – Αφηγήςεισ πόλεων Σα Ζώα Ζητοφν το Δίκιο τουσ 
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Είμαι όπως τρώω. . .  



Η νέα παραγωγή "Αγία Σοφία 1500 χρόνια ιστορίας" είναι μια περιήγηση σε 4 διαστάσεις 
στον ιερό ναό της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης, που δημιουργήθηκε ειδικά 
για το θέατρο εικονικής πραγματικότητας «Θόλος» του Ελληνικού Κόσμου.
Ο ναός αναπαρίσταται όπως χτίστηκε από τους αρχιτέκτονες Ανθέμιο και Ισίδωρο επί Ιουστινιανού, 
το 537 μ.Χ. και οπτικοποιούνται όλες οι σημαντικές αλλαγές που έγιναν σε αυτόν. 
Επίσης παρουσιάζονται πολλές λεπτομέρειες σχετικές με την ανοικοδόμησή του, 
την πολιτική αλλά και πολιτιστική επιρροή που είχε στον χριστιανικό κόσμο. 
Γνωρίστε το εκπληκτικό αυτό θαύμα της βυζαντινής αρχιτεκτονικής αλλά και πολλά γεγονότα 
συνυφασμένα με τον ναό αυτό, μέσα από τη νέα παραγωγή του ΙΜΕ.

Αγία Σοφία : 
1500 χρόνια ιστορίας

Τιτάνες στην Εποχή 
των Παγετώνων 

Η νέα ταινία Θόλου ξαναζωντανεύει μία σκληρή και όμορφη εποχή, τότε που αιλουροειδή 
με κοφτερά δόντια, γιγαντιαίοι βραδύποδες και τριχωτά μαμούθ κατοικούσαν στη Γη, 
ενώ οι αρχαίοι πρόγονοί μας ανέπτυσσαν τέχνη, γλώσσα και κυνηγετικές δεξιότητες, 
προσπαθώντας να κατανοήσουν και να επιβιώσουν στο σκληρό κόσμο γύρω τους.
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