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139Ο ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟ…
“2ο EXTRA SUMMER OLYMPIC CAMP”
ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ-PROTERGIA
ΓΙΑΤΙ ΕΣΕΙΣ ΤΟ ΖΗΤΗΣΑΤΕ!!!

Το Ολυμπιακό Μουσείο-Protergia υποδέχεται σε λίγες μέρες το “2ο Extra Summer Olympic
Camp”, ένα άκρως ευφάνταστο και δημιουργικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα βιωματικών
δράσεων, που ενδυναμώνει την προσωπικότητα του παιδιού, αναπτύσσει την αυτοπεποίθησή
του και καλλιεργεί την έμφυτη περιέργειά του για μάθηση και δημιουργία!!! Λίγο πριν
χτυπήσει το κουδούνι και οι σάκες γεμίσουν με βιβλία… οι μικροί φίλοι του Ολυμπιακού μας
Μουσείου θα προετοιμαστούν με τα κατάλληλα εφόδια, για την επόμενη σχολική χρονιά στο
“2ο Extra Summer Camp”.
Με οδηγό την πολύχρονη εμπειρία στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών
και ψυχαγωγικών “Olympic Camps”, που πρώτο το Ολυμπιακό Μουσείο – Protergia
καθιέρωσε δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για την περίοδο ανάμεσα στις
καλοκαιρινές διακοπές και την έναρξη του σχολικού προγράμματος, προσαρμοσμένο στα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες της πρωτοσχολικής και σχολικής ηλικίας.

Με εκκίνηση το ρητό «Νους Υγιής εν Σώματι Υγιή» αθλήματα, παιχνίδια φυσικής αγωγής,
εικαστική έκφραση, θεατρική αγωγή, ψηφιακές εφαρμογές, γρίφοι και κατασκευές
συνθέτουν ένα ανεπανάληπτο πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Δομημένο με δραστηριότητες
που αξιοποιούν διαφορετικές ικανότητες των παιδιών, μα πάνω από όλα την αγάπη τους για
την κίνηση και τη φαντασία, συνδυάζει τις αθλητικές δραστηριότητες με κινητικά παιχνίδια,
κατασκευές, μαγειρική, μόδα και πολλές ακόμη εκπλήξεις!!!
Οι συναντήσεις του “2ου Extra Summer Olympic Camp” θα πραγματοποιηθούν στις
σύγχρονες, ειδικά διαμορφωμένες και φιλόξενες, για την παιδική ηλικία, εγκαταστάσεις, από
τους ειδικευμένους εκπαιδευτές και μουσειοπαιδαγωγούς του Ολυμπιακού Μουσείου –
Protergia.

Το “2ο Extra Summer Olympic Camp” πρόκειται να διεξαχθεί στις 3 – 7 Σεπτεμβρίου, από τις
8:00 το πρωί έως τις 16:00 το μεσημέρι. Ο πενθήμερος κύκλος συναντήσεων απαρτίζεται
από συμπληρωματικές δραστηριότητες, ενώ δίνεται η δυνατότητα επιλογής μεμονωμένων
ημερών συμμετοχής.
Απευθύνεται σε παιδιά 6-12 ετών.
Οι πύλες ανοίγουν τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018, στις 8:00!!
Οι αιτήσεις συμμετοχής έχουν ήδη ξεκινήσει!
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