108Ο ΣΔΤΥΟ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ

ΝEWSLETTER
ΜΑΡΣΙΟ 2016
Δ ΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ Δ ΡΓΑΣΗΡΙΑ
ΑΠΟΚΡΙΑΣΙΚΟ ΠΑΡΣΙ ΣΟ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΜΟΤΔΙΟ
Έλα έζηκν ιαηξεπηό από κηθξνύο θαη κεγάινπο, ηνπ γιεληηνύ, ηεο ςπραγσγίαο θαη ηνπ «καζθαξέκαηνο», ηεο κεηακθίεζεο
θαη ηεο δηαζθέδαζεο, έλα έζηκν πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ αξραηόηεηα θαη παξακέλεη δσληαλό σο ηηο κέξεο καο, απηό ηεο
Απνθξηάο, γηνξηάζηεθε θαη θέηνο ζην Οιπκπηαθό καο Μνπζείν.
Σν άββαηο 12 Μαρηίοσ ζην θνπαγηέ ηνπ Οιπκπηαθνύ καο Μνπζείνπ, ζηήζεθε έλα μέθξελν ηξειό απνθξηάηηθν πάξηη από
ηα δξαζηήξηα παηδηά ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Δξγαζηεξίσλ καο, ηνπο πξόζπκνπο γνλείο ηνπο θαη άιια αγαπεκέλα ηνπο
πξόζσπα. Παηδηθά ρακόγεια, θέθη, δσληάληα, ρνξόο θαη δηαζθέδαζε, ζηηγκέο πνπ καο θέξλνπλ πην θνληά, έζηκα θαη
παξαδόζεηο πνπ κε πξνζπάζεηα κεηαθέξνληαη αλαιινίσηα από γεληά ζε γεληά. Απνθξηάηηθα παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα,
παηρλίδηα, δξαζηεξηόηεηεο, ρνξόο γηα κηθξνύο θαη κεγάινπο θαξλαβαιηζηέο πνπ κε πεξίζζεηα δσληάληα θαη δηάζεζε
αλέβαζαλ ην θέθη γηα αθόκε κηα θνξά ζηα ύςε. Ξεθηλήζακε κε παηρλίδηα πνπ αγαπηνύληαη από όινλ ηνλ θόζκν, όπσο ν
ρνξόο ιίκπν, ην ζπάζηκν κηαο πηληάηαο, ηηο κνπζηθέο θαξέθιεο θαη ζπλερίζακε κε ηελ πινύζηα παξάδνζε ηεο ρώξαο καο,
«Πσο ην ηξίβνπλ ην πηπέξη» θαη ην γατηαλάθη, έζηκα πνπ δηαηεξνύληαη απηνύζηα σο ηηο κέξεο καο από κηθξνύο θαη
κεγάινπο… όινη κέζα καο παηδηά! Σα ρακόγεια θαη ε επραξίζηεζε δσγξαθίζηεθαλ ζηα πξόζσπα όισλ ησλ
παξεπξηζθνκέλσλ ζε απηό ην κνλαδηθό απνθξηάηηθν ζαββαηηάηηθν πξσηλό πνπ αληακώζακε θαη πάιη!

Ν ΔΔ Δ ΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ  ΤΝΔΓΡΙΔ Ο ΛΤΜΠΙΑΚΟΤ Μ ΟΤΔΙΟΤ Γ ΙΑ Π ΑΙΓΙΑ Κ ΑΙ Δ ΝΗΛΙΚΔ
Κ ΤΡΙΑΚΗ 10 Α ΠΡΙΛΙΟΤ (ΝΔΑ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ)
Σν Οιπκπηαθό Μνπζείν θαη πάιη θαηλνηνκεί!!.. Σν Σκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ δηνξγαλώλεη ασηοηελείς
ζσνανηήζεις γηα ηα παηδηά.. αιιά θαη ηνπο γνλείο ηνπο! Πξόθεηηαη γηα δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ εμεξεύλεζε
ηνπ εαπηνύ θαη ηεο νκάδαο, κέζα από ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε κε βησκαηηθό θαη θηλεηηθό ηξόπν. Ο δηεξεπλεηηθόο
ραξαθηήξαο θάζε δξάζεο εμαζθεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε δηαπξνζσπηθέο θαη ελδνπξνζσπηθέο ζρέζεηο κέζα από ην
ζεαηξηθό παηρλίδη κε ξόινπο, ηζηνξίεο, ήξσεο θαη πνιιή θαληαζία! Ο Απξίιηνο ππνδέρεηαη παηδηά 4-7 εηώλ θαη ελήιηθεο
ηαμηδεύνληάο ηνπο ζε έλα καγηθό παξακύζη γεκάην λέεο εκπεηξίεο θαη πεξηπέηεηεο!

ΠΑΙΥΝΙΓΙ ΜΔ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ…
ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΗΛΙΚΙΑ 4-7 ΔΣΧΝ, 10:30-11:30

Σα παηδηά κε ηε βνήζεηα ηνπ εκςπρσηή δεκηνπξγνύλ έλα παξακύζη, «ληύλνληαη» ηνπο ήξσεο ηνπ, αλαθαιύπηνπλ ηα
ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη βηώλνπλ ηηο πεξηπέηεηεο ηνπο κέζα από ηηο ηερληθέο ηεο παηγληνζεξαπείαο θαη ηεο κνπζηθνθηλεηηθήο
αγσγήο. Βαζηθό εξγαιείν ησλ παηδηώλ ε θαληαζία, ην θέθη, ε ζπλεξγαζία, ε δεκηνπξγηθόηεηα, θαζώο θαη ηα απαξαίηεηα
αμεζνπάξ θαη θνζηνύκηα πνπ παξέρνληαη από ην εξγαζηήξηό καο (ηα παηδηά ζα πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο θαιηζάθηα ή
παπνπηζάθηα κπαιέηνπ θαη λεξό).

ΦΤΥΟΓΡΑΜΑ (ΡΟΛΟΙ – ΑΤΘΟΡΜΗΣΙΜΟ – ΚΑΘΑΡΗ)
ΓΙΑ ΔΝΗΛΙΚΔ 18 ΔΧ…… 108 ΔΣΧΝ!!! 11:30-13:30

Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ λα εθθξάζνπλ ηηο ζπγθξνύζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο ηε ζηηγκή πνπ “γελληνύληαη”.
Γνπιεύνπλ κε ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηελ νκάδα ζην «εδώ θαη ηώξα» ρξεζηκνπνηώληαο ειάρηζηα ην παξειζόλ θαη
αδηαθνξώληαο γηα ην κέιινλ. ην ςπρόδξακα δηεξεπλώληαη ζέκαηα θαη θαηαζηάζεηο πνπ απαζρνινύλ ηελ νκάδα. Όια
απηά ζπληζηνύλ ηελ πξνζσπηθή «παξάζηαζε» ηνπ θαζελόο μερσξηζηά, κε ζθελνζέηε θαη πξσηαγσληζηή ηνλ ίδην θαη
ζπκπξσηαγσληζηέο ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ. Δθηόο από ηελ θύξηα δξάζε, εμίζνπ ζεκαληηθά είλαη ην αξρηθό θαη ην ηειηθό
ζηάδην. Σν αξρηθό ζηάδην ηεο «πξνζέξκαλζεο» πεξηιακβάλεη αζθήζεηο ραιάξσζεο, ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο εγξήγνξζεο.
Σν ηειηθό ζηάδην ηνπ «απνραηξεηηζκνύ», πεξηιακβάλεη ζπδήηεζε θαη επεμεξγαζία ησλ όζσλ δηαδξακαηίζηεθαλ κε ηε
ζπκκεηνρή όιεο ηεο νκάδαο.

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΚΑΙ ΚΡΑΣΗΕΙ ΘΕΕΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ
ΣΗΛΕΥΩΝΑ 2310968531-2 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: edu@olympicmuseum.org.gr

ΤΠΟΓΟΥΗ ΣΗ ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ ΥΡΟΝΙΑ ΣΟ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΜΟΤΔΙΟ!
ΝΔΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΔ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

“ΠΑΙΓΙΑ…ΠΑΜΔ…ΡΙΟ;”
Θεμαηική ενόηηηα:
Ολσμπιακοί Αγώνες 2016
ΗΛΙΚΙΔ: Β' έως Σ' Γημοηικού
Σν Οιπκπηαθό Μνπζείν, ράξε ζηελ δσδεθαεηή εκπεηξία θαη επηηπρεκέλε πνξεία ζην ρώξν ησλ εθπαηδεπηηθώλ
πξνγξακκάησλ, ππνδέρεηαη ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο πνπ ζα δηεμαρζνύλ ζην Ρίν ληε Σδαλέηξν ην 2016, κε ηελ
εθπαηδεπηηθή δξάζε “ΠΑΙΓΙΑ..ΠΑΜΔ…ΡΙΟ;”
Σν πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε καζεηέο Γεκνηηθώλ ρνιείσλ πνπ επηζπκνύλ λα γλσξίζνπλ ηνπο Αγώλεο κέζα από ην
κνλαδηθό Οιπκπηαθό Μνπζείν ηεο ρώξαο..δίλνληαο έηζη ζηνπο κηθξνύο καζεηέο, εκπεηξίεο κνλαδηθέο, πνπ κόλν κηα θνξά
ζηα 4 ρξόληα κπνξνύλ λα ζπκβνύλ!
Σα παηδηά, γλσξίδνπλ ηα Οιπκπηαθά ζύκβνια ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζήο ηνπο, αλαθαιύπηνπλ ζηνηρεία άιισλ πνιηηηζκώλ ηε
ζηηγκή ηεο θνξπθαίαο αζιεηηθήο ζπλάληεζήο ηνπο θαη εμεξεπλνύλ ηηο δηαδηθαζίεο πξνεηνηκαζίαο, δηεμαγσγήο θαη
απνηειεζκάησλ κηαο Οιπκπηαθήο δηνξγάλσζεο. Η δξάζε απηή σο δσληαλόο νξγαληζκόο αμηνπνηεί ηα λέα ησλ
Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ γηα κηα βαζύηεξε θαηαλόεζε ησλ Οιπκπηαθώλ Ιδεσδώλ θαη ηεο παγθόζκηαο πξνζπάζεηαο
ζύλδεζεο θαη επηθνηλσλίαο ησλ ιαώλ.
Για πληροθορίες, αιηήμαηα αποζηολής ενημερωηικού σλικού καθώς και για ρανηεβού για ηα μοσζειοπαιδαγωγικά
μας προγράμμαηα μπορείηε να επικοινωνείηε καθημερινά 9.00-15.00 με ηο ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ζηο 2310968531-2 ή ζηην ηλεκηρονική διεύθσνζη: edu@olympicmuseum.org.gr
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