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ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ ΑΒΒΑΣΟΤ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ    

ΔΝΑΡΞΗ  ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ  ΑΒΒΑΣΟ 1 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 

Κάζε ρξνληά ζέηνπκε λένπο ζηόρνπο, αλαθαιύπηνπκε θαη πινπνηνύκε πξσηόηππεο ηδέεο… αλεβάδνληαο ηνλ 

πήρε αθόκα πην ςειά! Η επηηπρεκέλε, αλνδηθή, δσδεθαεηήο πνξεία ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαζηεξίσλ ηνπ 

Οιπκπηαθνύ καο Μνπζείνπ βαζίδεηαη ζηα γεξά ζεκέιηα ηεο αγάπεο γηα ηα παηδηά, ζην κεξάθη θαη ζηε ζέιεζε. 

Έηζη, ην θαιεληάξη θαη απηήο ηεο ρξνληάο αλαλεώζεθε, εκπινπηίζηεθε θαη θαηλνηνκεί κε επίθεληξν ηε λέα 

γεληά πνπ ζηαζεξά απνηειεί γηα εκάο αζηείξεπηε πεγή δεκηνπξγίαο, αηζηνδνμίαο θαη έκπλεπζεο… 

Σα εξγαζηήξηα ζα πινπνηνύληαη θάζε άββαην θαη γηα 12 ζπλαληήζεηο (Α' θύθινο)  κε ιήμε ην άββαην 17 

Γεθεκβξίνπ, νπόηε θαη ζα γίλεη ε θαζηεξσκέλε γηνξηή, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ κηθξώλ θαη κεγάισλ θίισλ καο!! 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΟΤΙΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΔΛΔΤΘΔΡΗ ΔΚΦΡΑΗ 

Για παιδιά ηλικίαρ 4-6 εηών, κάθε άββαηο 11:00-12:00 

Θέαηξν, κνπζηθή, ρνξόο, θίλεζε… έλα ηαμίδη, κε όκνξθε παξέα θαη ζην ζαθίδην, επθάληαζηα ζέκαηα, 

παηρλίδη, αλαθάιπςε, ειεύζεξε έθθξαζε θαη γέιην! Η έλσζε ηεο κνπζηθήο κε ηελ θίλεζε θαη ην ιόγν δίλεη ηελ 

επθαηξία γηα πνιύπιεπξεο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Σα παηδηά ραίξνληαη ηε ζπλεξγαζία, ηελ 

νκαδηθόηεηα, απνθηνύλ απηνγλσζία θαη αλαπηύζζνπλ ηε θαληαζία, ηε δεκηνπξγηθόηεηα, ηελ θνηλσληθόηεηα 

θαη ηελ εκπηζηνζύλε ζηνλ εαπηό ηνπο. Σν εξγαζηήξην, βαζίδεηαη ζηηο πην ζύγρξνλεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο 

κάζεζεο, πξνσζώληαο ηνλ πνιπδηάζηαην ξόιν ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο θαη πξνάγνληαο ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαη αηζζεηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ. 

ΘΔΑΣΡΙΚΗ "ΑΚΑΓΗΜΙΑ" 

Για παιδιά ηλικίαρ 9-12 εηών, κάθε άββαηο 12:15-14:15 

Έλα βήκα κπξνζηά θάλεη ε ζεαηξηθή ηαιαληνύρα νκάδα ηνπ Μνπζείνπ καο… Οη κηθξνί καο θίινη ζα γξάςνπλ, 

ζα ρνξνγξαθήζνπλ, ζα ηξαγνπδήζνπλ, ζα ζπλζέζνπλ, ζα ζθελνζεηήζνπλ θαη ζα αλεβάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο κέζα από ηηο ηερληθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζεάηξνπ θαη κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ 

έκπεηξσλ ζεαηξνπαηδαγσγώλ καο. Θα βηώζνπλ ηα ηνπ ζεάηξνπ "εθ ησλ έζσ" απηή ηε ρξνληά, 

αλαθαιύπηνληαο ην «πίζσ από ηε ζθελή» αιιά θαη ην «επάλσ ζην ζαλίδη»... 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΑΓΔΙΡΙΚΗ & ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ  

Για παιδιά ηλικίαρ 6-12 εηών, κάθε άββαηο 10:00-12:00 

Η θνπδίλα ηνπ Οιπκπηαθνύ Μνπζείνπ απνηειεί έλα δεζηό, θηιηθό, θαζαξό θαη απόιπηα αζθαιέο πεξηβάιινλ 

πνπ δεκηνπξγεί ζηα παηδηά ηελ επηζπκία λα πεηξακαηηζηνύλ κε ηηο γεύζεηο θαη λα παίμνπλ κε πγηεηλά πιηθά. 

«Γαξγαιώληαο» ηε θαληαζία καο, καγεηξεύνπκε πξσηόηππεο ιηρνπδηέο θαη παξάιιεια πηνζεηνύκε πγηεηλέο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ζέηνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηα ζεκέιηα γηα θαιή πγεία θαη δπλαηό ζώκα! 

Δηνηκαζηείηε ινηπόλ γηα ζεξβίξηζκα πςειώλ πξνδηαγξαθώλ γαζηξνλνκηθήο απόιαπζεο πηάησλ! 

ΝΔΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ EΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ 
Για παιδιά ηλικίαρ 6-8 εηών, κάθε άββαηο 12:15-14:15 

Η κόληκε έθζεζε ηνπ Οιπκπηαθνύ Μνπζείνπ δίλεη ηελ έκπλεπζε γηα έλα ηαμίδη ζην ρώξν ησλ εηθαζηηθώλ 

ηερλώλ, όπνπ πηλέια, πειόο, ραξηόληα, ςαιίδηα θαη ςεθηαθά πξνγξάκκαηα ζπλαληνύληαη ζε έλα πξσηόηππν 

εξγαζηήξην έθθξαζεο. Η δσγξαθηθή, ε γιππηηθή, ε ραξαθηηθή, νη θαηαζθεπέο, ην animation θαη νη ππόινηπεο 

κνξθέο ηέρλεο δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε ελεξγνπνηώληαο ηε θαληαζία ησλ παηδηώλ θαη εληζρύνληαο ηελ 

εθεπξεηηθόηεηα ηνπο κε ηε βνήζεηα ησλ έκπεηξσλ κνπζεηνπαηδαγσγώλ καο!! ην ηέινο ηεο ρξνληάο, κηα 

κηθξή έθπιεμε πεξηκέλεη ηνπο κηθξνύο καο θαιιηηέρλεο...  ηα εγθαίληα ηεο δηθήο ηνπο έθζεζεο! 
  



 

 

αρ πεπιμένοςμε να αξιοποιήζοςμε δημιοςπγικά ηο σπόνο μαρ και ηα αββαηιάηικα ππωινά μαρ! 

 

  

 

 

Β. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΤΝΔΓΡΙΔ - ΚΑΘΔ 1η ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΟΤ ΜΗΝΑ 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΚΑΙ ΚΡΑΣΗΔΙ ΘΔΔΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ 

ΣΗΛΔΦΩΝΑ  2310968531-2  ή ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη: edu@olympicmuseum.org.gr 
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ΔΠΙΚΔΦΗ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ ΠΡΧΘΤΠΟΤΡΓΟΤ ΣΗ ΡΧΙΑ ΣΟ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΜΟΤΔΙΟ 

 
 

Σνλ Αλαπιεξσηή Πξσζππνπξγό ηεο Ρσζίαο Αξθάληη Βιαληίκηξνβηηο Νηβνξθόβηηο  ππνδέρζεθε ην Οιπκπηαθό 

καο Μνπζείν, ην άββαην 10 επηεκβξίνπ 2016, ζην πιαίζην ηεο ζύληνκεο παξνπζίαο ηνπ ζηελ πόιε. Σνλ 

επίζεκν επηζθέπηε, ν νπνίνο ζπλνδεπόηαλ από ηνπο θ.θ. Αληξέη Μάζινβ, Πξέζβε ηεο Ρώζηθεο Οκνζπνλδίαο 

ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θ. Αιεμέη Πνπόβ, Γεληθό Πξόμελν ηεο Ρσζίαο ζηε Θεζζαινλίθε, ππνδέρηεθαλ θαη 

μελάγεζαλ ζηε Μόληκε Έθζεζε ''Οιπκπηαθνί Αγώλεο'' ηνπ Μνπζείνπ, ε Γηεπζύληξηα Γξ. Κπξηαθή Οπδαηδή θαη 

ην Μέινο ηεο Διιεληθήο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο θαη η. Πξόεδξνο ηνπ Μνπζείνπ θ. ηέιηνο Αγγεινύδεο.   
  

Παξά ην ηδηαίηεξα θνξησκέλν πξόγξακκά ηνπ, ν θ. Νηβνξθόβηηο, δηέζεζε ηνλ ιηγνζηό ειεύζεξν ρξόλν ηνπ 

ζηελ πόιε καο, ζε κηα ζύληνκε αξρηθά πξνγξακκαηηζκέλε, αιιά εθηεηακέλε ηειηθά ιόγσ ηνπ κεγάινπ 

ελδηαθέξνληνο πνπ έδεημε ζηε ζπλέρεηα, επίζθεςε ζην Οιπκπηαθό καο Μνπζείν.  

Λάηξεο ηνπ αζιεηηζκνύ θαη ιακπαδεδξόκνο θαη ν ίδηνο ζηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ όηζη, 

παξαθνινύζεζε κε κεγάιν ελδηαθέξνλ ηελ εηδηθή μελάγεζε πνπ ηνπ έγηλε, ζηελ ηζηνξία ησλ ζύγρξνλσλ 

Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ, ελώ ελζνπζηάζηεθε κε ηελ κνπζεηνινγηθή παξνπζίαζε ησλ Αγώλσλ ηνπ '80 ζηε 

Μόζρα, ησλ Παξανιπκπηαθώλ θαη ησλ αξραίσλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ. Παξαηήξεζε πξνζερηηθά ηα κνλαδηθήο 

ηζηνξηθήο αμίαο εθζέκαηα ηνπ Μνπζείνπ θαη ελεκεξώζεθε ιεπηνκεξώο γηα ηηο άγλσζηεο ζην επξύ θνηλό 

πηπρέο ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ, δείρλνληαο δσεξό ελδηαθέξνλ θαη γηα ηα tips θάζε δηνξγάλσζεο.   

Φεύγνληαο, ζπλεράξε ζεξκά ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ Οιπκπηαθνύ Μνπζείνπ, ηόζν γηα ηελ εμαηξεηηθή 

παξνπζίαζε ηεο κόληκεο έθζεζεο θαη γηα ηε δξάζε ηνπ ελ γέλεη, όζν θαη γηα ην πινύζην εθπαηδεπηηθό έξγν 

ηνπ Μνπζείνπ, ελώ δεζκεύηεθε γηα παξαρώξεζε θαη πξνζσπηθώλ ηνπ αληηθεηκέλσλ.  

Η ζεηηθή εηθόλα πνπ απεθόκηζε γηα ηε δξάζε ηνπ Μνπζείνπ, κεηαθξάζηεθε θαη ζε πξόηαζε ζπλεξγαζίαο κε 

ην αληίζηνηρν Μνπζείν ηεο Μόζραο! Η παξνπζία ηνπ Αλαπιεξσηή Πξσζππνπξγνύ ηεο Ρσζίαο, πνπ 

νινθιεξώζεθε κε αληαιιαγή αλακλεζηηθώλ δώξσλ κεηαμύ ησλ δύν πιεπξώλ, απνηέιεζε κεγάιε ηηκή γηα ην 

Οιπκπηαθό καο Μνπζείν, θαζώο απνηειεί έκπξαθηε επηβεβαίσζε θαη επηβξάβεπζε ηνπ ζεκαληηθνύ - δηεζλνύο 

εκβέιεηαο - έξγνπ πνπ επηηειεί εδώ θαη δώδεθα ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηνπ.  
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ΥΥΟΟΡΡΗΗΓΓΟΟ    ΦΦΙΙΛΛΟΟΞΞΔΔΝΝΙΙΑΑ    

ΟΟΛΛΤΤΜΜΠΠΙΙΑΑΚΚΟΟΤΤ  ΜΜΟΟΤΤΔΔΙΙΟΟΤΤ 
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