
 

 
 

 

125Ο TΕΥΦΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΝEWSLETTER 

 

 

 

ΟΙ ΔΓΓΡΑΦΔ.... ΑΡΥΙΑΝ!!!!!!!!!!!!  

ΑΠΟ 2 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ.... ΚΑΘΔ ΓΔΤΣΔΡΑ ΚΑΙ ΑΒΒΑΣΟ... 

Α ΠΔΡΙΜΔΝΟΤΜΔ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ!!! 

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ  ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΓΙΑ.... ΔΝΗΛΙΚΔ ΚΑΙ  ΠΑΙΓΙΑ..... 
 

Κάζε θαηλνύξγηα ζρνιηθή ρξνληά ζην κνλαδηθό Οιπκπηαθό Μνπζείν, αξρίδεη κε δεκηνπξγία, όξεμε, πξσηνηππία, 

θξέζθηεο ηδέεο, ζέηνληαο παξάιιεια θαη λένπο ζηόρνπο! Οη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηνπ Μνπζείνπ θαη ε επηηπρεκέλε 

πνξεία ησλ Εθπαηδεπηηθώλ καο Εξγαζηεξίσλ ζηεξίδεηαη ζηηο γεξέο βάζεηο πνπ δεκηνπξγνύλ ε αγάπε θαη ε αθνζίσζε 

ζην έξγν καο, κε ζθνπό ηελ νκαδηθόηεηα, ζπλεξγαζία θαη θπξίσο ηελ ςπραγσγία ησλ παηδηώλ. Τν πξόγξακκά καο 

αλαλεσκέλν θαη εκπινπηηζκέλν θαη θέηνο, αλεβάδεη ηνλ πήρε νινέλα θαη πην ςειά, απηή ηε ρξνληά θαη κε λέν θύθιν 

εξγαζηεξίσλ ελειίθσλ, κε δπλαηόηεηα γηα ηηο κακάδεο πνπ ζα ην παξαθνινπζήζνπλ,  παξάιιειεο δεκηνπξγηθήο 

απαζρόιεζεο γηα ηα παηδηά ηνπο!  

 
 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΑΓΔΙΡΙΚΗ & ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ  

Γηα παιδιά ειηθίαο 6-12 ετών, κάθε Σάββατο 10:00-12:00 

 

Μεηά από 12 τρόνια επιηστούς λειηοσργίας ηοσ εργαζηηρίοσ, ε θνπδίλα ηνπ Οιπκπηαθνύ καο 

Μνπζείνπ απνηειεί ηνλ πην δεζηό, θηιηθό, θαζαξό θαη απόιπηα αζθαιή ρώξν ζηελ πόιε, πνπ 

εκπλέεη ηα παηδηά λα πεηξακαηηζηνύλ κε γεύζεηο θαη λα παίμνπλ κε πγηεηλά πιηθά. ''Γαξγαιώληαο'' 

ηε θαληαζία, καγεηξεύνπκε πξσηόηππεο ιηρνπδηέο θαη πηνζεηνύκε πγηεηλέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, 

βάδνληαο έηζη ηα ζεκέιηα γηα θαιή πγεία θαη δπλαηό ζώκα! Εηνηκαζηείηε ινηπόλ γηα δεκηνπξγία 

πςειώλ πξνδηαγξαθώλ θαη γαζηξνλνκηθήο απόιαπζεο πηάησλ! 

 

 



 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ  

Γηα παιδιά ειηθίαο 7-10ετών, κάθε Σάββατο 12:30-14:30 

 Γξίθνη, αζιήκαηα, ζεαηξηθά παηρλίδηα θαη εηθαζηηθέο θαηαζθεπέο ζα γίλνπλ ζην λέν ζύλζεηεο ζεκαηηθήο 

κνπζεηνπαηδαγσγηθό εξγαζηήξην ηνπ Οιπκπηαθνύ καο Μνπζείνπ. Με νδεγό ηα εθζέκαηα, ζα 

αλαθαιύςνπκε κύζνπο θαη ηζηνξίεο  ηεο αξραηόηεηαο θαη ηεο ζύγρξνλεο επνρήο, ζα ππνδπζνύκε 

ξόινπο, ζα θηηάμνπκε εηθαζηηθέο θαηαζθεπέο θαη… ζα δνθηκάζνπκε γλσζηά θαη άγλσζηα αζιήκαηα! Τα 

Οιπκπηαθά καο εθζέκαηα έρνπλ πνιιά λα καο αθεγεζνύλ θαη λα καο εκπλεύζνπλ λα δεκηνπξγήζνπκε 

εηθαζηηθέο θαηαζθεπέο θαη όηη άιιν ζπλάδεη κε ηελ πνιπδηάζηαηε ζεκαηηθή ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ 

πνπ εκπεξηέρεη ηέρλε, αξρηηεθηνληθή, δσγξαθηθή, γξαθηζηηθή θαη πνιιέο άιιεο ηέρλεο...  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
ΝΔΟ  ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ  ΜΟΓΑ-CATWALK  

Γηα ενήλικες, κάθε Δευτέρα 18:30-20.00 
 

                        Μηα μερσξηζηή εκπεηξία, γεκάηε θαληαζία θαη 

δεκηνπξγηθόηεηα, γηα… ελήιηθεο! Μαζαίλνπκε καδί ηα κπζηηθά 

ησλ κεγάισλ κόδηζηξσλ, ηθαλνπνηνύκε ηελ αλάγθε γηα 

πξνζσπηθή έθθξαζε θαη δεκηνπξγία, δεκηνπξγνύκε 

πξσηόηππα θαη εκπλεπζκέλα ζρέδηα θαη ξνύρα, είηε ξάβνληαο 

θαηλνύξηα πθάζκαηα είηε απιά αλαθπθιώλνληαο θαη 

αμηνπνηώληαο ηα παιηά καο ξνύρα...γλσξίδνληαο ηνλ 

ζπλαξπαζηηθό θόζκν ηεο κόδαο!!! Αλ δε, ζέιεηε λα έρεηε θαη ην 

παηδάθη ζαο καδί, ηόηε ζαο δίλνπκε ηε δπλαηόηεηα κε 

πξνλνκηαθή ηηκή λα απνιαύζεη θαη εθείλν, ηελ ίδηα αθξηβώο 

ώξα, έλα από ηα εμαηξεηηθά παηδηθά εξγαζηήξηα ηνπ κνπζείνπ: 

Δργαζηήρια Μαγειρικής ή Γημιοσργικής Απαζτόληζης!  
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