
Το culture 8 πολιτισμικές 
και φυσιολατρικές 
διαδρομές, ανοίγει στα 
παιδιά τις πόρτες του 
πολιτισμού και της 
ιστορίας της Καστοριάς 
μέσα από δημιουργικό 
παιχνίδι και περιήγηση. 
Το Εργαστήρι του 
Πολιτισμού οργανώνει 
μουσειοπαιδαγωγικά 
σεμινάρια για παιδιά και 
σχολικές ομάδες με 
θέματα την Προϊστορία, 
το Βυζάντιο, την Ιστορία 
της Τέχνης.
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ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚEΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ



Το Εργαστήρι του Πολιτισμού δίνει στα παιδιά τα 

εργαλεία γνώσης που χρειάζονται για να 
κατανοήσουν σύνθετα ιστορικά θέματα μέσα από 

μουσειοπαιδαγωγικές δραστηριότητες και 
περιηγήσεις στην πόλη. Τις εικόνες μας της χαρίζει 

ο πολιτισμικός πλούτος 

της Καστοριάς, η γνώση  
διοχετεύετε μέσα απ΄το 
παιχνίδι, το διάλογο και 

τις εικαστικές 
δραστηριότητες και 

παράλληλα 
καλλιεργείται μαζί με τη   

φαντασία και την 

αγάπη για την 

εξερεύνηση, η κριτική σκέψη. Τα παιδιά κατακτούν 

όχι μόνο ένα γνωστικό αντικείμενο αλλά και ένα 
εργαλείο κατανόησης που θέτει τις βάσεις για την 

επιστημονική έρευνα. Για κρατήσεις και 
διευκρινήσεις επικοινωνήστε μαζί μας. 

Σας περιμένουμε!

Ο καλύτερος τρόπος 
μετάδοσης της γνώσης είναι 
μέσα από το δημιουργικό 
παιχνίδι και την προσωπική 
εμπειρία

Το Εργαστήρι του Πολιτισμού 

ΤΟ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ !

Κουβεντιάζουμε και κατασκευάζουμε     
Πώς ζούσαν οι κάτοικοι του νεολιθικού 
οικισμού και ποιές ήταν οι ασχολίες τους; Πώς 

κατασκεύαζαν τα εργαλεία τους, τα σκεύη, τα 
σπίτια τους;  Γιατί είναι τόσο σημαντική η 

νεολιθική εποχή για μας σήμερα;  

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ !

Κουβεντιάζουμε και ζωγραφίζουμε
Η Καστοριά ήταν μια βυζαντινή 
Καστροπολιτεία. Πώς ήταν η ζωή των 

κατοίκων μέσα στο κάστρο; Ποιά επαγγέλματα 
ασκούσαν;  Τι μας λένε οι βυζαντινές εκκλησίες 

για τους ανθρώπους και για τις τέχνες;

ΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ !

Κουβεντιάζουμε και σχεδιάζουμε 
Ξεκινώντας από την κατασκευή του νεολιθικού 

σπιτιού φτάνουμε στην εποχή των αρχοντικών 
και νεοκλασικών σπιτιών και μαθαίνουμε να 
διαβάζουμε την ιστορία της πόλης μέσα από 

τα αρχιτεκτονικά της μνημεία.
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