Τετάρτη 17 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

SUMMER CAMP 2017
Τα χρώματα του κόσμου
Πέντε εβδομάδες, πέντε ήπειροι, πέντε μοναδικά εκπαιδευτικά ταξίδια για παιδιά 5-12 ετών
Δευτέρα 19 Ιουνίου-Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017
Στο Summer Camp 2017 του Μουσείου Ηρακλειδών οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να
εξερευνήσουν με βιωματικό τρόπο τις πέντε Ηπείρους της Γης! Από τη Δευτέρα 19 Ιουνίου μέχρι Παρασκευή
21 Ιουλίου, μέσα από μια νέα σειρά εκπαιδευτικών εργαστηρίων και παιχνιδιών, τα παιδιά θα ανακαλύψουν
τον πολιτισμό, τις τέχνες, την κουλτούρα και τα επιστημονικά επιτεύγματα κάθε γεωγραφικού προορισμού.
Τα πρωτότυπα εκπαιδευτικά εργαστήρια είναι ειδικά σχεδιασμένα από τους επιστημονικούς συνεργάτες του
Μουσείου Ηρακλειδών, για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών (χωρισμένα σε δύο τμήματα, ανάλογα με την ηλικία
τους) και αντλούν το περιεχόμενό τους από τον πολιτιστικό θησαυρό της κάθε ηπείρου. Το καθημερινό
πρόγραμμα διαρκεί από τις 9:10 έως τις 15:00 (προσέλευση από τις 8:30 και φύλαξη μέχρι τις 16:00) και η
θεματολογία των εργαστηρίων είναι ανάλογη του «προορισμού» της κάθε εβδομάδας.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
-Μαθηματικά, μια παγκόσμια γλώσσα - Άρης Μαυρομμάτης & Αποστόλης Παπανικολάου
-Εκπαιδευτική Ρομποτική - WRO Hellas
-Εικαστικές δημιουργίες - Ελένη Παπαδάκη
-Λαογραφία & Τέχνη - Ρωξάνη Γιάννου,
-Μυθογεωγραφίες - Ανδρέας Μιχαηλίδης
-Παραμύθια απ’ όλο τον κόσμο - Βασιλεία Βαξεβάνη
-Μουσικό Παιχνίδι - Novelvox (Ειρήνη Περσίδου)
Η έγκαιρη κράτηση θέσεων είναι απαραίτητη, καθώς τα τμήματα είναι ολιγομελή για το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Α' κύκλος (19-23 Ιουνίου): Ευρώπη
Β' κύκλος (26-30 Ιουνίου): Αφρική
Γ' κύκλος (3-7 Ιουλίου): Ασία
Δ' κύκλος (10-14 Ιουλίου): Αμερική
Ε' κύκλος (17-21 Ιουλίου): Ωκεανία
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 150 € ο κύκλος (έκπτωση 10% στο δεύτερο παιδί και για κάθε επιπλέον κύκλο)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00, 210.3461981, edu@herakleidon-art.gr
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