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EASTER... OLYMPIC CAMP!

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Το Ολυμπιακό Μουσείο-Protergia με οδηγό την πολύχρονη εμπειρία
του στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών και
ψυχαγωγικών Olympic Camps, διοργανώνει το πρώτο “Easter…
Olympic Camp!”, μια εκπαιδευτική δράση απασχόλησης παιδιών
ηλικίας δημοτικού, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά τη
διάρκεια των Πασχαλινών σχολικών διακοπών!
Σε ασφαλείς και ειδικά διαμορφωμένους εκπαιδευτικούς
χώρους, παρέα με την ενθουσιώδη εκπαιδευτική μας ομάδα που
αποτελείται από εξειδικευμένους μουσειοπαιδαγωγούς, τα παιδιά
θα γνωρίσουν τα Ολυμπιακά αθλήματα, θα παίξουν παιχνίδια
κινητικά και ρόλων, θα μάθουν τα Πασχαλινά έθιμα, τις νόστιμες
πασχαλινές συνταγές και τα μυστικά της υγιεινής διατροφής, θα
κατασκευάσουν ανοιξιάτικες εικαστικές δημιουργίες και θα
εξερευνήσουν τα “μυστικά” του Ολυμπιακού μας Μουσείου.
Στόχος του Μουσείου, μέσα από αυτό το ευφάνταστο και
δημιουργικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα βιωματικών δράσεων, είναι
να ενδυναμώσει την προσωπικότητα των παιδιών, να αναπτύξει την
αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργήσει την έμφυτη περιέργειά τους
για μάθηση και δημιουργία και φυσικά να τα διασκεδάσει.
Θα πραγματοποιηθούν δύο αυτόνομοι τετραήμεροι κύκλοι
δράσεων, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα επιλογής μεμονωμένων
ημερών άπαξ συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Α’ ΚΥΚΛΟΣ: 2–5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

/ Β’ ΚΥΚΛΟΣ: 10–13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ώρες διεξαγωγής δράσης: 8:00-16:00
Ηλικίες παιδιών: 6-12 ετών

Οι αιτήσεις συμμετοχής έχουν ήδη ξεκινήσει!
Πληροφορίες/Εγγραφές:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Τηλ. 2310968531, email: edu1@olympicmuseum.org.gr

ΙΔΡΥΣΗ “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”
Την Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018, το Ολυμπιακό Μουσείο–Protergia ανακοίνωσε την ίδρυση του “Πανελλήνιου
Δικτύου για την Ολυμπιακή Παιδεία στην Εκπαίδευση”, θεσπίζοντας το πλαίσιο ενός συντονισμένου
διαλόγου, με κύριο στόχο τη διάδοση και την εξέλιξη της Ολυμπιακής παιδείας. Από την αρχή της ίδρυσής
του, το Ολυμπιακό Μουσείο–Protergia ενισχύει τη θεσμική εκπαίδευση της χώρας μας, τόσο με την
υλοποίηση μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων που αποτελούν συνέχεια της διδακτικής ύλης, όσο και με
συνεχείς επιμορφώσεις για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, όπως ημερίδες, διαλέξεις και βιωματικά
εργαστήρια. Η πολύχρονη εμπειρία του στην εκπαίδευση ενηλίκων, σε συνδυασμό με την ερευνητική του
δραστηριότητα σε θέματα Ολυμπιακής παιδείας, καθώς και το αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας, για
συστηματική ανατροφοδότηση και καθοδήγηση, συνετέλεσαν στην ιστορική απόφαση δημιουργίας δικτύου.
Όπως επισήμανε, η Δρ.Κυριακή Ουδατζή, Διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου–Protergia, στην τελετή
ανακοίνωσης της ίδρυσης του δικτύου, η εκπαιδευτική και η ερευνητική δραστηριότητα του μουσείου, η
οποία έχει συσπειρώσει πλήθος προσωπικοτήτων και εξειδικευμένων επιστημόνων, που εργάζονται σε
ζητήματα Ολυμπιακής παιδείας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχει διασαφηνίσει την ανάγκη διάχυσης της
Ολυμπιακής παιδείας, σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο. Η Ολυμπιακή παιδεία στην εκπαίδευση είναι
ζήτημα υψίστης προτεραιότητας, καθώς υπερασπίζεται πανανθρώπινες αξίες, οι οποίες έχουν τεθεί από την
παγκόσμια κοινότητα, ως επιτακτική προϋπόθεση για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. Στη σημερινή
συνθήκη της πολιτισμικής κρίσης, οφείλουμε να επαναπροσδιορίσουμε τους τρόπους αξιοποίησης, εν γένει
της Ολυμπιακής ιδέας, ειδικά στη σχολική πραγματικότητα, όπου γαλουχείται η νέα γενιά, που αποτελεί το
κύτταρο για τη διαμόρφωση μιας καλύτερης μελλοντικής κοινωνίας.

Στο καινοτόμο δίκτυο του Ολυμπιακού Μουσείου–Protergia, συμμετέχουν οι κύριοι θεσμικοί εκπαιδευτικοί
φορείς, η Περιφερειακή Εκπαίδευση Κεντρικής Μακεδονίας και η Αντιδημαρχία Εκπαίδευσης και Αθλητισμού
του Δήμου Θεσσαλονίκης, υποστηρίζοντας έτσι έμπρακτα και αναγνωρίζοντας την ανάγκη κοινής δράσης
προκειμένου για ένα καλύτερο μέλλον στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον κο Παναγιώτη Ανανιάδη, Διευθυντή
Περιφερειακής Εκπαίδευσης Κ.Μ.και με τον Αντιδήμαρχο Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δ.Θεσσαλονίκης,
κο Αλέξανδρο Μπαρμπουνάκη- που υπογράμμισαν την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ θεσμικών, εκπαιδευτικών
και ερευνητικών φορέων για την επίτευξη των βέλτιστων δυνατών αποτελεσμάτων- το δίκτυο θα λειτουργήσει
προς όφελος της προόδου, της εκπαίδευσης και της ενίσχυσης του έργου της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Την τελετή ανακοίνωσης του δικτύου, ακολούθησε επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο, με θέμα τον
Ολυμπισμό και τις αξίες, το οποίο παρακολούθησε ομάδα εκπαιδευτικών της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης
Ανατολικής Θεσσαλονίκης, υπό την καθοδήγηση του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του

Ολυμπιακού Μουσείου–Protergia και του Γραφείου Αγωγής Υγείας Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής
Θεσσαλονίκης. Το βιωματικό σεμινάριο “Ολυμπισμός και Αξίες: Νιώθω, Βιώνω, Προσπαθώ” ολοκληρώθηκε με
τη διερεύνηση ζητημάτων που αφορούν στην Ολυμπιακή παιδεία, στην εκπαίδευση και στη δημιουργία της
πρώτης επίσημης ομάδας εργασίας του “Πανελλήνιου Δικτύου για την Ολυμπιακή Παιδεία στην Εκπαίδευση”.

