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Για ακόμα μια μαθητική χρονιά, το Ολυμπιακό μας Μουσείο, πρόκειται να αποτελέσει το πιο ευχάριστο
διάλλειμα, από τα μαθήματα, τις προπονήσεις και τις υπόλοιπες … υποχρεώσεις των μικρών μας φίλων.
Η φετινή σεζόν όμως φέρνει μαζί της και αλλαγές. Τα εκπαιδευτικά μας εργαστήρια,
αναδιαμορφώθηκαν και εναρμονίστηκαν σύμφωνα με τις δικές σας προτάσεις και προτροπές. Έτσι, το
Σάββατο 1 Οκτωβρίου, δώσαμε όλοι το παρόν στο προκαθορισμένο για φέτος ραντεβού μας και η
προσέλευση ξεπέρασε κάθε προσδοκία! Όλοι εμείς στο Ολυμπιακό Μουσείο νιώθουμε την ανάγκη να σας
ευχαριστήσουμε για τη στήριξη που σταθερά μας παρέχετε και να σας υποσχεθούμε πως θα εργαστούμε
με όλες τις δυνάμεις προκειμένου να έχουμε μια άκρως δημιουργική και ευχάριστη, μαθητική χρονιά.
Δρ. Κυριακή Ουδατζή
Διευθύντρια
Ολυμπιακού Μουσείου
Στην προμετωπίδα των εργαστηρίων, για ακόμα μια χρονιά, η παιδική
μαγειρική! Η κουζίνα του Μουσείου μας γέμισε με εκκολαπτόμενους σεφ, οι
οποίοι φέτος μαγειρεύουν … Ολυμπιακά, εμπνευσμένοι από τους σύγχρονους
Ολυμπιακούς Αγώνες και την εκάστοτε χώρα αυτών!
Το εργαστήριο Μαγειρικής και Υγιεινής Διατροφής απευθύνεται σε παιδιά 6
έως 12 ετών και υλοποιείται κάθε Σάββατο από τις 10:00 έως τις 12:00. Για
τον α' κύκλο ο οποίος θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους,
το τμήμα έχει "κλείσει", ενώ υπό προϋποθέσεις θα λειτουργήσει και δεύτερο
τμήμα.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή καθώς τηρείται
σειρά προτεραιότητας.
Το εργαστήρι Μουσικοκινητικής Αγωγής και Ελεύθερης
Έκφρασης, δίνει την ευκαιρία για πολύπλευρες
δημιουργικές
δραστηριότητες,
προωθώντας
τον
πολυδιάστατο ρόλο της αισθητικής αγωγής και προάγοντας
τη συναισθηματική και αισθητική ανάπτυξη των παιδιών.
Απευθύνεται σε παιδιά 4 έως 6 ετών και υλοποιείται κάθε
Σάββατο από τις 11:00 έως τις 12:00.
Ελάχιστες θέσεις παραμένουν ανοιχτές ενώ αναμένεται και
αυτές να κλείσουν σύντομα.
Τα εργαστήρια "Εικαστικών Τεχνών" και "Θεατρική
Ακαδημία", αποτελούν τα νέα προτεινόμενα project του
Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ολυμπιακού
μας Μουσείου!! Απευθύνονται σε παιδιά 6 έως 8 ετών και 9
έως 12 αντίστοιχα. Εμπνευσμένα από τη μόνιμη έκθεση του
Μουσείου και με την καθοδήγηση της έμπειρης παιδαγωγού,
είμαστε βέβαιοι πως θα αγαπηθούν από παιδιά και γονείς! Οι
πρώτες συναντήσεις ήταν ενθαρρυντικές. Σας περιμένουμε
στις επόμενες για να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά!!
Σας περιμένουμε να αξιοποιήσουμε δημιουργικά το χρόνο μας και τα Σαββατιάτικα πρωινά μας!

Το Ολυμπιακό μας Μουσείο, συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία τα εκπαιδευτικά προγράμματα που
απευθύνονται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα προγράμματα
σχεδιάστηκαν από τις εξειδικευμένες μουσειοπαιδαγωγούς του Μουσείου, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός
τα αναπτυξιακά και μαθησιακά χαρακτηριστικά κάθε ηλικιακής βαθμίδας και αφετέρου τις σύγχρονες
παιδαγωγικές θεωρίες που ορίζουν το πλαίσιο ενίσχυσης και ανάδειξης ικανοτήτων, μηχανισμών και
δεξιοτήτων των παιδιών, σε γνωστικό και κοινωνικό επίπεδο. Τα προγράμματα, προσαρμοσμένα στην
ηλικία των μαθητών, στόχο έχουν να εισάγουν με βιωματικό τρόπο τους μαθητές στις αρχές του
Ολυμπιακού Ιδεώδους αλλά και στην αξία του αθλητισμού και του ευ αγωνίζεσθαι!
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Για περεταίρω πληροφορίες, αιτήματα αποστολής εκπαιδευτικού υλικού και ενημερωτικού υλικού καθώς
και για να κλείσετε ραντεβού για να παρακολουθήσετε τα μουσειοπαιδαγωγικά μας προγράμματα,
μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά 9:00 – 15:00, με το τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, στο
τηλέφωνο 2310 968531-2 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση edu@olympicmuseum.org.gr ή/και
pr@@olympicmuseum.org.gr.
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