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ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

Η νέα σχολική χρονιά άρχισε! Μαζί της ξεκίνησαν στο Ολυμπιακό Μουσείο, τα πιο χαρούμενα, τα πιο συμμετοχικά και τα πιο 
δημοφιλή μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα! Με ανανεωμένες δραστηριότητες, παιχνίδια και διαδραστικές εφαρμογές, το 

Ολυμπιακό Μουσείο ανοίγει τις πόρτες του για να υποδεχθεί τους μαθητές, τους καθηγητές και τους δασκάλους τους και μαζί 
να ανακαλύψουμε την ιστορία των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, των Αρχαίων, των Παραολυμπιακών, να 

συνειδητοποιήσουμε την αξία της υγιεινής διατροφής, να δοκιμάσουμε αθλήματα, να παίξουμε, να μαγειρέψουμε και φυσικά 
να μάθουμε και να διασκεδάσουμε! Αστεία παραλειπόμενα, ενδιαφέρουσες πρωτιές, εντυπωσιακές τεχνολογικές εξελίξεις, και 
διαφωτιστικές λεπτομέρειες εμπλουτίζουν την γνώση μας όχι μόνο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και για τον αθλητισμό 
και την εξέλιξη των σπορ. Με πλούσιο εκπαιδευτικό εξοπλισμό, δημιουργικές δραστηριότητες και την ενέργεια της αθλητικής 

κίνησης, το Ολυμπιακό Μουσείο, προσφέρει προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, από 
το νηπιαγωγείο έως και το λύκειο! Ειδικές προσαρμογές ανάλογα με τις ερευνητικές εργασίες (project) για συγκεκριμένα 

θέματα, που οργανώνονται στο σχολείο, γίνονται κατόπιν συνεννοήσεως. 
 
 

 
 
 

Τα προγράμματα διεξάγονται καθημερινά από τις 9:00 και είναι διαθέσιμα κατόπιν ραντεβού. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε τηλεφωνικά στο 2310968531 στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.



 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
 

Κάθε Σάββατο, Δευτέρα και Τετάρτη, το Ολυμπιακό Μουσείο γεμίζει χαρά και δραστηριότητες! Με εγγραφή στους δύο –ετησίως– 
κύκλους εργαστηρίων, το Μουσείο έχει αναπτύξει πλέον δεσμούς με την πόλη της Θεσσαλονίκης, καθώς, χρόνια τώρα, νέοι και 
παλιοί φίλοι, μας εμπιστεύονται για τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, για την καλλιέργεια των ικανοτήτων τους, για την 

δημιουργική τους απασχόληση! Μοναδικά εργαστήρια που ιντριγκάρουν το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων, εξάπτουν την 
φαντασία και προσφέρουν ερεθίσματα για καταπληκτικές δημιουργίες και προσωπική έκφραση!  

Έναρξη Εργαστηρίων Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 

 

 



PEACE PROJECT : ACT III 
Χιλιάδες έργα μαθητών αναρτήθηκαν στο Ολυμπιακό Μουσείο για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Ειρήνης. Τα έργα 

προσέφεραν στο Μουσείο τα σχολεία που το επισκέφθηκαν κατά την περσινή χρονιά ή ακόμα και σχολεία που –αν και σε 
απομακρυσμένες περιοχές και δίχως να έχουν την δυνατότητα επίσκεψης- μας τα έστειλαν, συμμετέχοντας στο κάλεσμα του 

Μουσείου προκειμένου να ορθώσουμε «ΈΝΑΝ ΤΟΙΧΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ». Πρόκειται για μια εικαστική εγκατάσταση, στην οποία 
κάθε “ζωγράφος” αποτυπώνει ότι θέλει και μπορεί ο ίδιος να προσφέρει για την ειρήνη. Συναισθήματα, σκέψεις και όμορφες 

εικόνες γέμισαν το Μουσείο και μας γέμισαν ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Στη δράση Peace Project Act: III συμμετείχαν και 
μαθητές γυμνασίου που επισκέφθηκαν το Μουσείο και δοκίμασαν πέντε Ολυμπιακά αθλήματα: ξιφασκία, γκολφ, άλμα εις 

μήκος, άλμα εις ύψος και τοξοβολία. 

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για αυτήν την όμορφη εκδήλωση. Κάθε έργο ξεχωριστά ήταν μια πολύτιμη 
καλλιτεχνική έκφραση, που περιέγραφε, με την αγνότητα και τη χάρη της παιδικής ηλικίας, ελπίδες για έναν κόσμο χωρίς 

αντιπαλότητες, συγκρούσεις και πολέμους, για έναν κόσμο .. ειρηνικό! 

 

 


