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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για την επίσκεψη: 

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιούνται στο χώρο του φορέα ή του σχολείου,  

σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ή στο χώρο των εκδηλώσεων, αν αυτοί είναι 

διαθέσιμοι.  

Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 1 ½ ώρα, (2 διδακτικές ώρες), χωρίς 

διάλειμμα.  

 

• Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Μουσείου, υπάρχει η δυνατότητα να υλοποιηθούν την ίδια 

μέρα διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα (θεματικές και τάξεις). Τα προγράμματα δεν 

υλοποιούνται ταυτόχρονα. 

• Ο αριθμός των μαθητών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε (25) παιδιά ανά πρόγραμμα. 

Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων ξεπερνά το ανώτατο όριο, τότε οι 

συμμετέχοντες χωρίζονται σε δύο (2) ομάδες και πραγματοποιούνται δύο (2) εκπαιδευτικά 

προγράμματα. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουμε τόσο την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος 

όσο και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, προσφέροντας μια ευχάριστη μουσειακή εμπειρία.  

• Η παρουσία του εκπαιδευτικού είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, τουλάχιστον τρεις (3) εβδομάδες από την 

επιθυμητή ημερομηνία επίσκεψης. Παρακαλούμε συμπληρώστε και μία 

εναλλακτική, σε περίπτωση που η ημερομηνία δεν είναι διαθέσιμη,. 
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• Η οικονομική συμμετοχή ανά παιδί είναι στα πέντε (5) ευρώ για τους φορείς και τα σχολεία που 

βρίσκονται σε απόσταση περίπου είκοσι (20) χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης του 

Ηρακλείου.  

Σχετικά με τους φορείς και τα σχολεία που βρίσκονται σε μεγαλύτερη 

χιλιομετρική απόσταση εντός νομού Ηρακλείου, παρακαλούμε 

επικοινωνήστε με το Exploration Children’s Museum και στο mail 

info@exploration.gr.  

Για τα σχολεία που βρίσκονται σε άλλο νομό, απαιτείται ιδιαίτερη οργάνωση 

σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης του Μουσείου. Όλα τα έσοδα 

στηρίζουν τους σκοπούς και την αποστολή του Παιδικού Μουσείου 

Exploration.  

• Σχετικά με τους πιο απομακρυσμένους φορείς και σχολεία, η επίσκεψη του Μουσείου 

πραγματοποιείται εφόσον οργανωθεί η υλοποίηση τουλάχιστον δύο (2) εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και οι συμμετέχοντες δεν είναι λιγότεροι από τριάντα  (30) άτομα. Σε αντίθετη 

περίπτωση, απαιτείται ιδιαίτερη οργάνωση σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης του 

Μουσείου.  

 

 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το  

Exploration Children’s Museum στο mail    info@exploration.gr 

Θα χαρούμε να ακούσουμε από εσάς! 
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