
 

 

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ ΑΒΒΑΣΟΤ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΜΟΤΕΙΟΤ 

Κάθε καινούργια χρονιά στο Ολυμπιακό μας Μουσείο, αρχίζει με όρεξη για δημιουργία, φρέσκιες ιδέες και 

νέους στόχους!  Οι εκπαιδευτικές μας δράσεις και η επιτυχημένη πορεία των Εκπαιδευτικών μας 

Εργαστηρίων στηρίζονται στην αγάπη και αφοσίωση, στην ομαδικότητα,συνεργασία και στην ψυχαγωγία 

των παιδιών. Σο καλεντάρι μας ανανεωμένο και φέτος, ανεβάζει τον πήχη ακόμα και πιο ψηλά!  

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΟΤΙΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΕΚΥΡΑΗ 

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. Σα παιδιά χαίρονται τη συνεργασία, την ομαδικότητα, αποκτούν 

αυτογνωσία και αναπτύσσουν τη φαντασία, την κοινωνικότητα και την εμπιστοσύνη 

στον εαυτό τους. Σο 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. 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ & ΤΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΣΡΟΥΗ  

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 και γαστρονομικής απόλαυσης πιάτων! 

ΜΟΤΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙO 

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

Γρίφοι, αθλήματα, θεατρικά παιχνίδια και εικαστικές κατασκευές συνθέτουν το NEO 

μουσειοπαιδαγωγικό εργαστήριο του Ολυμπιακού μας Μουσείου. Με οδηγό τα μοναδικά 

ΟΛΤΜΠΙΑΚΑ μας 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. Σα Ολυμπιακά μας 

εκθέματα έχουν πολλές ιστορίες να μας αφηγηθούν....ελάτε να τις  ανακαλύψουμε μαζί! 

 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΘΕΑΣΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

Για παιδιά ηλικίας 9-12 ετών, 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 στην μοναδική θεατρική μας σκηνή!! Μέσα από τις τεχνικές του 

εκπαιδευτικού θεάτρου και με την καθοδήγηση των έμπειρων θεατροπαιδαγωγών 

μας θα βιώσουν το θέατρο "εκ των έσω" ..αλλά και «πίσω από τη σκηνή»!!!  
 

Β. ΚΤΡΙΑΚΑΣΙΚΕ ΤΝΕΔΡΙΕ  

ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ ΜΟΔΑ-CATWALK  

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΚΑΙ ΚΡΑΣΗΕΙ ΘΕΕΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

ΣΗΛΕΥΩΝΑ  2310968531-2  ή στη διεύθυνση: edu@olympicmuseum.org.gr 
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