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Το Ολυμπιακό Μουσείο, το Σάββατο 14 Ιανουαρίου, ημέρα έναρξης του β’ κύκλου των εκπαιδευτικών μας 
εργαστηρίων, υποδέχθηκε την καινούρια χρονιά παρέα με τους μικρούς του φίλους, παλιούς και νέους. Η μόνιμη 
έκθεση "Ολυμπιακοί Αγώνες" καθώς και η κουζίνα του Μουσείου, ξεχείλισαν από ζωντάνια, φωνές και πολλά 
χαμόγελα. Οι εκκολαπτόμενοι μάγειρες του εργαστηρίου Υγιεινής Διατροφής, επηρεασμένοι από την εορταστική 
ατμόσφαιρα των ημερών και με την καθοδήγηση του Σεφ του Μουσείου, εκτέλεσαν την πρώτη συνταγή για το 
2017, εμπνευσμένοι από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες!  

Οι επιβάτες του "Ολυμπιακού Εξπρές" που 
ταξίδεψαν με το εργαστήριο Μουσικοκινητικής 
Αγωγής το προηγούμενο έτος, επέστρεψαν με τη 
λαχτάρα να αναζητήσουν καινούργιους 
φανταστικούς προορισμούς! Στην πρώτη μας 
περιπέτεια, με οδηγό τη νέα Μουσειοπαιδαγωγό 
του Ολυμπιακού Μουσείου, γεμίσαμε το σακίδιο 
της εξερεύνησης με μουσικά παιχνίδια, τραγούδια 
και πολλές κινητικές δραστηριότητες! 

Το νέο εργαστήριο "Ολυμπιακής Παιδείας", θέτει νέους στόχους … Ολυμπιακούς! Η μεταλαμπάδευση των 
Ολυμπιακών Αξιών, ξεκίνησε από την πρώτη μας συνάντηση, ανακαλύπτοντας άγνωστες πτυχές και ιστορίες των 
Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ παράλληλα γνωρίσαμε Ολυμπιακά αγωνίσματα! 

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ! 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του 
Μουσείου, στα τηλέφωνα 2310968531-2 ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης edu@olympicmuseum.org.gr 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
 

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
Κάθε καινούργια χρονιά στο Ολυμπιακό Μουσείο αρχίζει με δημιουργία, όρεξη, πρωτοτυπία, φρέσκιες ιδέες, θέτοντας νέους 
στόχους!  Οι εκπαιδευτικές δράσεις του Μουσείου μας και η επιτυχημένη πορεία των Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων στηρίζεται 
χάρη στην αγάπη και στην αφοσίωση δημιουργώντας γερές βάσεις με σκοπό την ομαδικότητα, την συνεργασία και την 
ψυχαγωγία των παιδιών. Το καλεντάρι μας ανανεωμένο και εμπλουτισμένο ανεβάζει τον πήχη όλο και πιο ψηλά!  

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 
Για παιδιά ηλικίας 4-6 ετών, κάθε Σάββατο 11:00-12:00 

Θέατρο, μουσική, χορός, κίνηση… ένα ταξίδι, με όμορφη παρέα και στο σακίδιο, ευφάνταστα θέματα, 
παιχνίδι, ανακάλυψη, ελεύθερη έκφραση και γέλιο! Η ένωση της μουσικής με την κίνηση και το λόγο δίνει 
την ευκαιρία για πολύπλευρες δημιουργικές δραστηριότητες. Τα παιδιά χαίρονται τη συνεργασία, την 
ομαδικότητα, αποκτούν αυτογνωσία και αναπτύσσουν τη φαντασία, την κοινωνικότητα και την 
εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Το εργαστήριο, δημιουργήθηκε βασισμένο στις πιο σύγχρονες 
παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης, προωθώντας τον πολυδιάστατο ρόλο της αισθητικής   αγωγής και 
προάγοντας τη συναισθηματική και αισθητική ανάπτυξη των παιδιών. 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
Για παιδιά ηλικίας 9-12ετών, κάθε Σάββατο 12:15-14:15 
         Ένα βήμα μπροστά κάνει η θεατρική ταλαντούχα ομάδα του Μουσείου μας… Οι μικροί καλλιτέχνες θα 

γράψουν, θα χορογραφήσουν, θα τραγουδήσουν, θα συνθέσουν, θα σκηνοθετήσουν και θα ανεβάσουν 
τις δικές τους θεατρικές παραστάσεις μέσα από τις τεχνικές του εκπαιδευτικού θεάτρου και με την 
καθοδήγηση της έμπειρης θεατροπαιδαγωγού μας. Θα βιώσουν τα του θεάτρου "εκ των έσω" αυτή τη 
χρονιά, ανακαλύπτοντας το «πίσω από τη σκηνή» αλλά και το «επάνω στο σανίδι»…  
Εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο νέο, απαιτητικό εγχείρημα! 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  
Για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, κάθε Σάββατο 10:00-12:00 

Η κουζίνα του Ολυμπιακού Μουσείου αποτελεί ένα ζεστό, φιλικό, καθαρό και απόλυτα ασφαλές περιβάλλον 
που δημιουργεί στα παιδιά την επιθυμία να πειραματιστούν με τις γεύσεις και να παίξουν με υγιεινά υλικά. 
«Γαργαλώντας» την φαντασία μας, μαγειρεύουμε πρωτότυπες λιχουδιές και παράλληλα υιοθετούμε υγιεινές 
διατροφικές συνήθειες, θέτοντας με αυτόν τον τρόπο τα θεμέλια για καλή υγεία και δυνατό σώμα! 
Ετοιμαστείτε λοιπόν για σερβίρισμα υψηλών προδιαγραφών γαστρονομικής απόλαυσης πιάτων! 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
Για παιδιά ηλικίας 7-10ετών, κάθε Σάββατο 12:30-14:30 

Γρίφοι, αθλήματα, θεατρικά παιχνίδια και εικαστικές κατασκευές συνθέτουν το νέο μουσειοπαιδαγωγικό 
εργαστήριο του Ολυμπιακού μας Μουσείου. Με οδηγό τα εκθέματα θα ανακαλύψουμε μύθους και ιστορίες  
της αρχαιότητας και της σύγχρονης εποχής. Θα υποδυθούμε ρόλους, θα φτιάξουμε εικαστικές κατασκευές και 
φυσικά … θα δοκιμάσουμε γνωστά και άγνωστα αθλήματα. Τα Ολυμπιακά μας εκθέματα έχουν πολλά να 
αφηγηθούν – ελάτε να τα  ανακαλύψουμε! 

 
 
Β. ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΜΟΔΑΣ-CATWALK  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Τ. 2310968531-2 / Ηλεκτρονική διεύθυνση: edu@olympicmuseum.org.gr 

 
 

 
 

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ 
ΧΟΡΗΓΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
"ΥΓΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ" 

 

 
 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

 
 

  

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
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