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ΣΟ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΜΟΤΕΙΟ
ΤΠΟΔΕΧΕΣΑΙ
ΣΟ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΕΣΟ - ΣΟΚΤΟ 2020 - ΜΕ
ΝΕΑ ΜΟΤΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Η νέα Ολυμπιακή χρονιά άρχισε και μαζί της ξεκίνησαν στο Ολυμπιακό Μουσείο τα πιο
συμμετοχικά, τα πιο δραστήρια και τα πιο δημοφιλή μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα!
Ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για το Ολυμπιακό έτος 2020, χρονιά
ορόσημο της Ολυμπιακής Ατζέντας 2020 και των Ολυμπιακών Αγώνων ΣΟΚΤΟ 2020
προσφέρονται καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς. Οι μαθητές ανακαλύπτουν την ιστορία
των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, των Αρχαίων και των Παραολυμπιακών,
συνειδητοποιούν την αξία της υγιεινής διατροφής, δοκιμάζουν αθλήματα, παίζουν,
μαγειρεύουν, μαθαίνουν και διασκεδάζουν!
Με ανανεωμένες δραστηριότητες, νέα Ολυμπιακά αθλήματα, παιχνίδια και διαδραστικές
εφαρμογές το Ολυμπιακό Μουσείο ανοίγει καθημερινά τις πόρτες του στον μαγικό κόσμο
των Ολυμπιακών Αγώνων!

Με πλούσιο εκπαιδευτικό εξοπλισμό, διαθεματικές δραστηριότητες και την ενέργεια της
αθλητικής κίνησης και της δημιουργίας, το Ολυμπιακό Μουσείο προσφέρει προγράμματα
προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, από το νηπιαγωγείο έως και
το λύκειο! Ειδικές εκπαιδευτικές συναντήσεις ανάλογα με τις ερευνητικές εργασίες
(project) για συγκεκριμένα θέματα, που οργανώνονται στο σχολείο, γίνονται κατόπιν
συνεννοήσεως.

Για περισσότερες πληροφορίες και για κρατήσεις θέσεων, μπορείτε να επικοινωνείτε με το
Σμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο
2310968531-2 ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: edu@olympicmuseum.org.gr

ΟΙ “ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΤΝΗΣΕ ΕΝ ΔΡΑΕΙ”
ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΜΟΤΕΙΟΤ
ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΡΟΜΠΟΣΙΣΕ!!!

Σο άββατο 1 Υεβρουαρίου, οι “Μικροί Εξερευνητές εν Δράσει” του Ολυμπιακού
Μουσείου υποδέχονται τη φαντασία και την επιστήμη σε ένα δίωρο εργαστήριο
αφιερωμένο στη ρομποτική!! Με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες Σόκιο 2020 και τα
τεχνολογικά επιτεύγματα της νέας διοργάνωσης, τα παιδιά μαθαίνουν τις πολλαπλές
δυνατότητες που δίνει η ρομποτική στην υπηρεσία του ανθρώπου, σχεδιάζουν, φτιάχνουν
και προγραμματίζουν τα δικά τους ρομπότ για να αγωνιστούν σε Ολυμπιακές πίστες.
Σο Εργαστήριο “Μικροί Εξερευνητές εν Δράσει” αποτελεί το νέο και καινοτόμο
διαθεματικό εργαστήριο για παιδιά 6-12 ετών, με βασική αρχή τη βιωματική μάθηση και
τη χαρά της ανακάλυψης της γνώσης. Κάθε συνάντηση αποτελεί μια μοναδική εμπειρία
στον κόσμο του πολιτισμού, της άθλησης, της τεχνολογίας και της τέχνης, με εκκίνηση την
Ολυμπιακή ιστορία.

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ, “ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΤΝΗΣΕ ΕΝ ΔΡΑΕΙ”
Save the date!!!
άββατο 1 Υεβρουαρίου, 10:00 – 12:00
για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών
ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΦΗ: 15€
Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφές, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Σμήμα
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο 2310968531-2 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
edu1@olympicmuseum.org.gr

