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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Νo 68 / 29-09-2016  
 
 

Προσφορά στα παιδιά των μελών μας 
Πρωτοποριακά εκπαιδευτικά προγράμματα και εικαστικά εργαστήρια 

γνωριμίας με τα επιτεύγματα των Αρχαίων Ελλήνων στο Μουσείο Ηρακλειδών της 

Αθήνας 

Με την εμφάνιση του Φθινοπώρου αρχίζουν και οι πολιτιστικές / αθλητικές 

δραστηριότητες του Σωματείου μας με γνώμονα πάντα ότι καλύτερο υπάρχει για τα μέλη 

του και τις οικογένειές τους. 

Γεμίστε τις Κυριακές σας με Ελλάδα…. 

 

Αξιοποιήστε την προσφορά του Union , για να επισκεφθείτε με τα παιδιά σας τα 

εκπαιδευτικά/εικαστικά προγράμματα του Μουσείου Ηρακλειδών που αποτελούν μια 

άλλη διάσταση κυριολεκτικά στην διερεύνηση του πολιτισμού των προγόνων μας που 

δημιούργησε η ιδιωτική πρωτοβουλία και η αγάπη για την Ελλάδα των εμπνευστών της 

όλης δομής και παρουσίασης. 

Προσφέρουμε τέσσερις(4) ενότητες ξενάγησης , σε 4 Κυριακές ( Οκτωβρίου – 

Νοεμβρίου 2016) για γκρουπ των 25 ατόμων κάθε μία  σ’ ένα πρόγραμμα το κόστος του 

οποίου θα επιβαρύνει το Σωματείο μας. 

Για να ζήσετε αυτή τη μοναδική εμπειρία με τα παιδιά σας πρέπει να 

συμπληρώσετε την συνημμένη αίτηση επιλέγοντας ημερομηνία – πρόγραμμα. 

Θα υπάρχει σειρά προτεραιότητας και όπου χρειαστεί κλήρωση. 

Ελάτε μαζί μας στον υπέροχο κόσμο της Ελληνικής Σκέψης και Δημιουργίας  

 
Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας 

Στάθης Χαρίτος                Γιάννης Σιδεράτος 

 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης 
E.F.G. EUROBANK 

Αριθ. Εγκριτ. Απόφ. Πολυμ. Πρωτ. Αθηνών 432/1977 
Α/Α Βιβλίου Ανεγν. Συνδικ. Οργαν. Πρωτ. Αθηνών 6713 Ειδ. 1956/6-4-2000 

Εμμ.Μπενάκη 32, 10678 Αθήνα, Τηλ. 2103624278, 2103623542 Fax: 2103609072 
http://www.unioneurobank.gr     e-mail: info@unioneurobank.gr 

http://www.unioneurobank.gr/
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Ημέρες Μουσείου από το Union 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Union – ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 

ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ 

Τη φετινή σχολική χρονιά το Σωματείο μας πάντα πρωτοπόρο στα πολιτιστικά δρώμενα 

εισάγει μια νέα εκπαιδευτική ενότητα, προσφέροντας στους μαθητές όλων 

των σχολικών βαθμίδων τη δυνατότητα να βιώσουν μια μοναδική 

εκπαιδευτική εμπειρία στο Μουσείο ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ. 

Εστιάζοντας στις μαθησιακές ανάγκες κάθε ηλικιακής ομάδας, τα 

νέα εκπαιδευτικά εργαστήρια του Μουσείου Ηρακλειδών 

στοχεύουν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της λογικής σκέψης των 

παιδιών,  φέρνοντάς τα σε επαφή με τον κόσμο της Λογικής, 

των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Χημείας, της Μηχανικής, 

της Αστρονομίας και της Ρομποτικής, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τα 

εκθέματα της μόνιμης διαδραστικής έκθεσης «Παίζω και 

Καταλαβαίνω» (κτίριο Ηρακλειδών 16), αλλά και της νέας περιοδικής έκθεσης«ΠΛΕΥΣΙΣ-

Ναυπηγική και Ναυσιπλοΐα των Ελλήνων από την αρχαιότητα έως τους νεότερους 

χρόνους» 

Παρουσίαση των Προγραμμάτων 

 

«ΠΛΕΥΣΙΣ»-ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 

ΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ + ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  

 

«ΠΛΕΥΣΙΣ»- και εκπαιδευτικό πρόγραμμα ''Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων" 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ" 

http://herakleidon-art.gr/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BD-16/%CE%A4%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CF%82/-%CE%A0%CE%B1%CE%AF%CE%B6%CF%89-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CF%89
http://herakleidon-art.gr/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BD-16/%CE%A4%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CF%82/-%CE%A0%CE%B1%CE%AF%CE%B6%CF%89-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CF%89
http://herakleidon-art.gr/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%91%CF%80-%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-37/%CE%A0%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B9%CF%82-%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%90%CE%B1
http://herakleidon-art.gr/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%91%CF%80-%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-37/%CE%A0%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B9%CF%82-%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%90%CE%B1
http://herakleidon-art.gr/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%91%CF%80-%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-37/%CE%A0%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B9%CF%82-%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%90%CE%B1
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Πρόγραμμα 1 

«ΠΛΕΥΣΙΣ»-ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ 

Για οικογένειες με παιδιά στην Πρωτοβάθμια  εκπαίδευση** 

Υπό την Αιγίδα του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού 

 

 Η ιστορία της ελληνικής Πλεύσεως στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, μια ιστορία 

ναυτικών ταξιδιών, ναυπηγικών επιτευγμάτων, διακίνησης ιδεών και 

τεχνολογικών εξελίξεων, μέσα από περίπου σαράντα χειροποίητα ξύλινα 

ομοιώματα ελληνικών πλοίων(0,60 μ. έως 1,50 μ.), κατασκευασμένα με 

παραδοσιακό τρόπο και με γνήσια αυθεντικά υλικά, τα οποία χρονολογούνται 

από την προϊστορική αρχαιότητα έως τις αρχές του 20ού αιώνα. Δημιουργός των 

εκθεμάτων είναι ο Μηχανολόγος-Μηχανικός M. Sc., Μικροναυπηγός Δημήτρης 

Μάρας, ο οποίος έχει εντρυφήσει στη μελέτη της ναυπηγικής ιστορίας του 

ελλαδικού χώρου, αλλά και στην κατασκευή μικρογραφικών ομοιωμάτων πλοίων.  

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

- ξενάγηση στην έκθεση "Πλεύσις" διάρκειας 60’ 

  (κτίριο Απ. Παύλου 37)  

- εικαστικό εργαστήριο διάρκειας 60' 

  (κτίριο Ηρακλειδών 16)  

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  

Το εργαστήριο απευθύνεται σε γονείς και παιδιά, είναι εμπνευσμένο από τη 

θεματική της έκθεσης ''Πλεύσις" και προάγει τη συνεργασία γονέα-παιδιού μέσα 

από την εικαστική δημιουργία. 

(**Τα τμήματα θα πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ομοιογένεια στην εκπαιδευτική βαθμίδα, 

ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος του εκάστοτε προγράμματος) 
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Πρόγραμμα 2 

 

«ΠΛΕΥΣΙΣ»- + εκπαιδευτικό πρόγραμμα ''Ο Μηχανισμός 

των Αντικυθήρων" 

Για οικογένειες με παιδιά στην Δευτεροβάθμια** εκπαίδευση 

 
Γνωριμία με τον πρώτο αστρονομικό υπολογιστή από την αρχαιότητα. 

 

Στο πρωτότυπο αυτό εκπαιδευτικό εργαστήριο, που παρουσιάζεται στο πλαίσιο 

της νέας έκθεσης «ΠΛΕΥΣΙΣ - Ναυπηγική και Ναυσιπλοΐα των Ελλήνων από την 

αρχαιότητα έως τους νεότερους χρόνους», οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το 

Μηχανισμό των Αντικυθήρων μέσα από μια συναρπαστική ιστορική αναδρομή, 

προσεγγίζοντας παράλληλα την έννοια του χρόνου και  

τον τρόπο με τον οποίο τον ερμηνεύουν και τον υπολογίζουν οι άνθρωποι, από 

την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.  

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

- ξενάγηση στην έκθεση "Πλεύσις" διάρκειας 60’ 

  (κτίριο Απ. Παύλου 37)  

- εκπαιδευτικό πρόγραμμα ''Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων" διάρκειας 60' 

  (κτίριο Απ. Παύλου 37)  

(**Τα τμήματα θα πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ομοιογένεια στην εκπαιδευτική βαθμίδα, 

ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος του εκάστοτε προγράμματος) 
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Πρόγραμμα 3 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ" 

  Για οικογένειες με παιδιά στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια** εκπαίδευση 

 Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε μετά από την πολυετή έρευνα πάνω στην 

αλληλεπιδραστική διδασκαλία των Μαθηματικών. Αποτελεί συμπλήρωμα της 

σχολικής ύλης στην κατεύθυνση της διδακτικής διαθεματικότητας και στοχεύει 

στην ανάπτυξη της διερευνητικής σκέψης των μαθητών μέσα από την 

αλληλεπίδρασή τους με τα εκθέματα και τα επιλεγμένα έργα τέχνης της μόνιμης 

Διαδραστικής Έκθεσης «Παίζω και Καταλαβαίνω». 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

 

- ξενάγηση στην έκθεση ''Παίζω και Καταλαβαίνω" διάρκειας 60’ 

  (κτίριο Ηρακλειδών 16)  

- εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Επιστήμη, Τέχνη & Μαθηματικά" διάρκειας 60' 

  επιλογή από 13 διαφορετικές ενότητες  

  (κτίριο Ηρακλειδών 16)  

(**Τα τμήματα θα πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ομοιογένεια στην εκπαιδευτική βαθμίδα, 

ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος του εκάστοτε προγράμματος) 
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Ημερομηνίες Διεξαγωγής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

 

Κυριακή 23/10 Ώρα 14:30  

«ΠΛΕΥΣΙΣ»-ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ 

ΧΡΟΝΟΥΣ 

Για οικογένειες με παιδιά στο Δημοτικό Σχολείο 

Κυριακή 6/11 Ώρα 14:30 

«ΠΛΕΥΣΙΣ»- + εκπαιδευτικό πρόγραμμα ''Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων" 

Για οικογένειες με παιδιά Γυμνασίου - Λυκείου 

Κυριακή 13/11 Ώρα 14:30 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ" 

Για οικογένειες με παιδιά στο Δημοτικό Σχολείο 

Κυριακή 27/11 Ώρα 14:30 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ" 

Για οικογένειες με παιδιά Γυμνασίου - Λυκείου 

Σε όλα τα παιδιά που θα συμμετέχουν στα προγράμματα θα δοθούν από το 

Μουσείο Βεβαιώσεις. 

Διαβάστε Προσεκτικά 

*Ο διαχωρισμός των τμημάτων σε βαθμίδες εκπαίδευσης γίνεται προκειμένου να υπάρχει 

προσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο γνωστικό επίπεδο των παιδιών 

*Μόνο ένας γονέας μπορεί να συνοδεύσει το/τα παιδί/α 

*Λόγω του υψηλού κόστους των προγραμμάτων και των περιορισμένων θέσεων  δηλώστε συμμετοχή 

μόνο εάν είστε σίγουροι ότι μπορείτε να παραβρεθείτε 

*Σημείο συνάντησης για κάθε πρόγραμμα ορίζεται η είσοδος του Μουσείου Ηρακλειδών , 

Αποστόλου Παύλου 37 – Θησείο 

*Ώρα Συνάντησης κάθε προγράμματος ορίζεται η 14:15 
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Δήλωση Συμμετοχής στα Προγράμματα 

 

Όνομα Συναδέλφου Συνοδού : 

Υπηρεσία: 

e-mail: 

Κινητό: 

Αριθμός Τέκνων:  

Ηλικία Τέκνων:  

Πρόγραμμα που με ενδιαφέρει: 

 

Ημερομηνία Προγράμματος: 

 

Αποστολή των Δηλώσεων στο fax :210-3609072 ή στο e-mail : 

info@unioneurobank.gr 

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με τον συνάδελφο Γαβριήλ 

Μιχαλάτο στο 6972051520 ή στο e-mail: gmichalatos@unioneurobank.gr 

 

mailto:info@unioneurobank.gr

