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Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί έχουν δωρεάν είσοδο στο Μουσείο και φιλοξενία στο καφέ του.  
Στους μαθητές παρέχεται δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό και αναμνηστικά μετάλλια συμμετοχής.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Για πληροφορίες, εκπαιδευτικό υλικό καθώς και για ραντεβού  
επικοινωνείτε καθημερινά 9.00-15.00,  

με το ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ στο  τηλέφωνο 2310968531 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου  και edu@olympicmuseum.org.gr 

 

Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αρχαία Ελλάδα 

Πως συνδέονται η Θεά Νίκη, ο Ηρακλής και ο 
Πίνδαρος με τους Ολυμπιακούς Αγώνες; Τι 
είναι ο κότινος; Μύθοι και ιστορίες από την 
Αρχαία Ελλάδα μας ταξιδεύουν στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Προνήπια - Α’ Δημοτικού: Για το Αγρίλι του Ηρακλέα 

Β’- Γ’ Δημοτικού: Με τα Φτερά της Νίκης 

Δ’ – ΣΤ’ Δημοτικού: Ταξίδι στον Χρόνο 
 

Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες 

Ποια Ολυμπιακή δάδα μοιάζει με το σπαθί 
των Σαμουράι; Ποια μασκότ αφηγείται λαϊκά 
παραμύθια; Ποιες είναι οι Ολυμπιακές αξίες; 
Η διαθεματική προσέγγιση της συλλογής του Μουσείου αποκαλύπτει 
πτυχές της παγκόσμιας ιστορίας, συστήνει μακρινούς πολιτισμούς 
και εμπνέει με το υψηλό αθλητικό ήθος των πρωταγωνιστών της. 
Προνήπια - Α’ Δημοτικού: Κινήσου Ρυθμικά, 
Κινήσου…Ολυμπιακά! 
Β’-Γ’ Δημοτικού: Ένα Εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 

Δ’ –ΣΤ’ Δημοτικού: Ο Γύρος του Κόσμου με τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες Παραολυμπιακοί Αγώνες 

Τι είναι το Goalball και Boccia; Πως 
διεξάγεται ένας αγώνας ποδοσφαίρου για 
άτομα με ολική απώλεια όρασης;  

Παιχνίδια ακουστικής αντίληψης, εικαστικές δράσεις και 
αθλητικές δοκιμασίες εξοικειώνουν τους μαθητές με τον 
μοναδικό κόσμο των Παραολυμπιακών Αγώνων. 
Προνήπια - Α’ Δημοτικού: Ένας Νέος Κόσμος 

Β’- Γ’ Δημοτικού: Μαθαίνω τα αγωνίσματα Goalball και 
Boccia 

Δ’ – ΣΤ’ Δημοτικού: Μεγάλοι Αθλητές, Μεγάλες επιδόσεις 

Επιστήμη των Αθλημάτων 

Πόσο σημαντική είναι η οπτική οξύτητα για έναν αθλητή; 
Ποια σχέση έχουν τα αντανακλαστικά με τα αθλήματα του 
στίβου; Διαδραστικά εκθέματα, σχεδιασμένα από το 
Science Museum του Λονδίνου βοηθούν να ανακαλύψουμε 
τις ικανότητες και τη μοναδικότητά μας. 
Β’- Γ’ Δημοτικού: Ανακαλύπτω τις Δυνατότητές μου   
Δ’ – ΣΤ’ Δημοτικού: Iκανότητες και …Επιδόσεις 

 

Υγιεινή Διατροφή και Εργαστήρι Μαγειρικής 

Ποια η σχέση της διατροφής με την υγεία 
μας;  Πως μπορούμε να αλλάξουμε τις 
διατροφικές μας συνήθειες μαγειρεύοντας;   
Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια συναντούν τον 
σεφ μας στην κουζίνα του Μουσείου, για να 
μάθουμε τα μυστικά της υγιεινής διατροφής 
και να υιοθετήσουμε νέες, νόστιμες και 
υγιεινές διατροφικές συνήθειες. 

Προνήπια - Α’ Δημοτικού: Διατροφοχώρα 

Β’- Γ’ Δημοτικού Πρωταθλητές της Υγιεινής Διατροφής  
ΣΤ’ Δημοτικού: Το Παιχνίδι της Διατροφής 

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Πως οι Ολυμπιακοί Αγώνες συνδέονται με 
προστασία του περιβάλλοντος; Τι είναι το 
ενεργειακό αποτύπωμα; Στο νέο εργαστήριο του 
Ολυμπιακού Μουσείου, ανακαλύπτουμε τρόπους 
για να δημιουργήσουμε μια αειφόρο κοινωνία, με 
έμπνευση το παράδειγμα των Ολυμπιακών 
Αγώνων. 
Προνήπια - Α’ Δημοτικού: Μαθαίνω για την ανακύκλωση 

Β’- Γ’ Δημοτικού: Το Ενεργειακό Αποτύπωμά Μου!  
ΣΤ’ Δημοτικού: Βιώσιμη Ανάπτυξη και Πόλη 

 

Η είσοδος στο Ολυμπιακό Μουσείο πραγματοποιείται με 
ασφάλεια, χάρη στην  
Έξυπνη Πύλη Θερμομέτρησης της Εταιρείας Alumil 

 

Covid – Free Εκπαιδευτικά 

Εργαστήρια &  
Covid-Safe Μουσειακή Επίσκεψη 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ 
Ημερήσια Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Ολυμπιακό Μουσείο 

Το Ολυμπιακό Μουσείο προσφέρει την εμπειρία της ολοήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης, με δυνατότητα επιλογής 2 

μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων (1,5 ώρα/πρόγραμμα). Στο ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνεται χρόνος 
διαλείμματος και ξεκούρασης των μαθητών, στον άρτια εξοπλισμένο χώρο του Μουσείου, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
ΕΟΔΥ. 
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Θέτοντας ως βασική προτεραιότητα την προάσπιση της υγείας των μαθητών και των εκπαιδευτικών, που επισκέπτονται 
το Ολυμπιακό Μουσείο, ακολουθούνται τα εξής μέτρα:  
 

 Είσοδος στο μουσείο, κατόπιν θερμομετρικού ελέγχου από την έξυπνη πύλη θερμομέτρησης της Alumil.  

 Προσέλευση του εκάστοτε τμήματος σε προσυμφωνημένη ώρα και υποδοχή από τον υπεύθυνο του Μουσείου.  
 Διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων στις οργανωμένες εγκαταστάσεις εξωτερικού χώρου  του Μουσείου. 
 Αποκλειστική χρήση αίθουσας και εξοπλισμού για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού 

 προγράμματος για το εκάστοτε σχολικό τμήμα. 
 Χρήση μάσκας από όλο το προσωπικό του μουσείου και των επισκεπτών. 
 Σχολαστική καθαριότητα και  εφαρμογή απολυμαντικού σε όλες τις επιφάνειες, τον εξοπλισμό, τις αίθουσες και τον 

χώρο υποδοχής του Μουσείου, πριν την προσέλευση του σχολικού τμήματος και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους 
σε αυτό.   

 Παροχή αντισηπτικού διαλύματος σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και επισκέπτες. 
 Τήρηση της επιβεβλημένης από τον ΕΟΔΥ απόστασης των 1,5μ. μεταξύ των θέσεων των μαθητών, αλλά και μεταξύ 

των εκπαιδευτικών στον χώρο υποδοχής του Μουσείου και στις αίθουσες διεξαγωγής των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ευχαριστούμε για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών μας δράσεων το “ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο”, 
Χορηγό του Εκπαιδευτικού Προγράμματος ''Υγιεινή Διατροφή'' 

Η είσοδος στο Ολυμπιακό Μουσείο πραγματοποιείται με 
ασφάλεια, χάρη στην  
Έξυπνη Πύλη Θερμομέτρησης της Εταιρείας Alumil 

 

Covid – Free Εκπαιδευτικά 

Εργαστήρια &  
Covid-Safe Μουσειακή Επίσκεψη 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ 

Για πληροφορίες, εκπαιδευτικό υλικό καθώς και για ραντεβού  
επικοινωνείτε καθημερινά 9.00-15.00,  

με το ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ στο  τηλέφωνο 2310968531 ή 
στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  και edu@olympicmuseum.org.gr 
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