OIEΠΙΤΥΧΙΕΣΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
Οι ομάδες δημιουργίας Dream Workers και Eksagon Exhibitions, συνεχίζουν με
εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία τον σχεδιασμό των κορυφαίων, ελληνικών θεματικών
πάρκων και τη δημιουργία νέου τύπου δράσεων, που συνδυάζουν την ψυχαγωγία και
την εκπαίδευση με έναν μοναδικό τρόπο.
Μετά από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες με τον σχεδιασμό του «Εργοστασίου και Μουσείου
Σοκολάτας», τους «Μυστικούς Κόσμους του Ευγένιου Τριβιζά», τους γιγαντιαίους
«Δεινόσαυρους» και το πάρκο «Ηρακλής – Οι 12 Άθλοι» οικοδομήσαμε μια σχέση εμπιστοσύνης
με την εκπαιδευτική κοινότητα.
Από την πρώτη στιγμή όμως νιώθαμε ότι το επόμενο, μεγάλο, μυθολογικό πάρκο είναι μια
τεράστια πρόκληση. Έτσι επιλέξαμε ένα κορυφαίο θέμα αφιερωμένο σε έναν από τους πιο
αγαπητούς ήρωες της αρχαιότητας, τον Οδυσσέα και έναν ποιοτικό και ασφαλή χώρο, το NΟΕSIS. Εργαστήκαμε σκληρά και σήμερα η ομάδα μας αλλά και όσοι συμμετείχαν στον σχεδιασμό
και την υλοποίηση του θεματικού πάρκου «Οδύσσεια» είναι περήφανοι.
Η «Οδύσσεια» είναι μια υπερπαραγωγή με έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Με ήρωα
και πρωταγωνιστή τον πολυμήχανο βασιλιά της Ιθάκης, σ’ έναν χώρο μεταμορφωμένο
σε σκηνικό της αρχαιότητας, με τρισδιάστατα, ρομποτικά ομοιώματα των θηρίων και των
τεράτων που διαθέτουν κίνηση και ήχο, όλες οι περιπέτειες του Οδυσσέα ζωντανεύουν
μπροστά στα μάτια μικρών και μεγάλων.

Από τον Οκτώβριο του 2019 ως τον Ιανουάριο του 2020, η «Οδύσσεια» ζωντανεύει
στο NOESIS, στη Θεσσαλονίκη και οικογένειες (παιδιά και ενήλικες), εκπαιδευτικοί
και μαθητές των σχολείων έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια αξέχαστη, βιωματική,
εκπαιδευτική και ψυχαγωγική εμπειρία.

ΤΟΣΧΟΛΕΙΟΣΤΗΝΟΔΥΣΣΕΙΑ
Την επίβλεψη, την εκπαιδευτική εγκυρότητα και τα κείμενα του θεματικού πάρκου και
μουσείου έχει αναλάβει μια μεγάλη επιστημονική και δημιουργική ομάδα.
Την επιστημονική εποπτεία και καθοδήγηση της ομάδας έχει ο ομότιμος καθηγητής Αρχαίας
Κλασσικής Φιλολογίας και Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, κ. Ιωάννης Καζάζης.
Είναι ειδικός ερευνητής στο Center for Hellenic Studies του Harvard, στην Ακαδημία Επιστημών
της Αυστρίας, και στο Πανεπιστήμιο της N. Dakota (στη Λεξικογραφία), επισκέπτης καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο του Maryland.
Τη συγγραφή των κειμένων και του σεναρίου του Μουσείου-Θεματικού Πάρκου έκανε ο
κειμενογράφος και ερευνητής, Παναγιώτης Τοπαλίδης.
Τη δική του «πινελιά» στο πάρκο προσθέτει και ο δημοφιλής Γιάννης Σερβετάς, γνωστός
και πολύ αγαπητός κυρίως για το πηγαίο και ευφυές χιούμορ του. Η δική του διακριτική
«παρέμβαση» στα κείμενα του σεναρίου έδωσε μια έντονη δόση χιούμορ.

Για πρώτη φορά επιχειρείται ξενάγηση δύο διαφορετικών προγραμμάτων,
προσαρμοσμένη στις ηλικιακές ομάδες των μαθητών. Παράλληλα ιδιαίτερο παραμένει
το πρόγραμμα παρουσίασης του πάρκου στις οικογένειες και στους επισκέπτες του
Σαββατοκύριακου.
Το πρόγραμμα ξενάγησης, που απευθύνεται στους μαθητές της Α’ βάθμιας εκπαίδευσης, έχει
προσεγμένο χιούμορ, είναι προσαρμοσμένο στη δική τους γλώσσα και στο γνωστικό τους
επίπεδο.
Για τους μαθητές της Β’ βάθμιας εκπαίδευσης σχεδιάστηκε διαφορετικό πρόγραμμα ξενάγησης,
με κάποια κείμενα σε έμμετρο λόγο και με χιούμορ, ώστε να διατηρείται αμείωτο το ενδιαφέρον
και να εξασφαλίζεται η έντονη και ενεργός συμμετοχή τους.

HΟΔΥΣΣΕΙΑ
ΣΤΟNOESIS
Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο
Τεχνολογίας ΝΟESIS φέτος θα είναι ο πιο
εντυπωσιακός και εκπαιδευτικός χώρος της
Θεσσαλονίκης και διαθέτει:
• Εγκαταστάσεις που παρέχουν ασφάλεια
• Δωρεάν πάρκινγκ
• Στεγασμένο χώρο για αναμονή και ξεκούραση
• Άμεση και εύκολη πρόσβαση
• Συνεχή παρουσία προσωπικού υγείας
• Εύκολη πρόσβαση σε ΑΜΕΑ

ΠΡΟΣΟXH!
Λόγω της μεγάλης συμμετοχής, είναι απαραίτητο
να προγραμματίσετε έγκαιρα με τηλεφωνικό
ραντεβού την επίσκεψη του σχολείου σας.
Παρακαλούμε να γνωρίζετε τον ακριβή αριθμό
των μαθητών σας και να είστε συνεπείς στην ώρα
άφιξης που έχετε δηλώσει.

τοσχολείο
στηνΟδύσσεια
ΩΡΆΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
Tρίτη - Παρασκευή

09:00 - 13:00

Σάββατο - Κυριακή

11:00 - 19:00

Δευτέρα

κλειστά

*τελευταία είσοδος στο πάρκο 50 λεπτά πριν το κλείσιμο

Κρατήσεις για οργανωμένες εκδρομές και σχολεία:

231 231 5248
Για περισσότερες πληροφορίες:

231 231 5249 & 6946 55 82 82

Τιμή εισιτηρίου: Οργανωμένα groups & σχολικές εκδρομές: 7€/άτομο

22Oκτ2019
24Ιαν2020

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙAΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΝΟESIS
6 χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης | Θέρμη 57001
info@odysseypark.gr
Official site: odysseypark.gr

ΧΟΡΗΓΟΙ

