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ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ
"PYEONGCHANG 2018"
Η τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας διεξήχθη στην αρχαία Ολυμπία την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017,
κηρύσσοντας την έναρξη της Λαμπαδηδρομίας, τελικός προορισμός της οποίας είναι η PyeongChang
(Πιόνγκτσανγκ), όπου θα διεξαχθούν οι 23οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Σε αυτό το ταξίδι, σταθμό ιδιάζουσας
συμβολικής σημασίας αποτέλεσε το μοναδικό Ολυμπιακό Μουσείο της χώρας μας, ιδρυτικός σκοπός του οποίου,
μεταξύ άλλων, είναι και η μεταλαμπάδευση των Ολυμπιακών Αξιών, της Φιλίας του Σεβασμού και της Αριστείας. Η
σεμνή τελετή ακολούθησε την προβλεπόμενη διαδικασία, ενώ εκπρόσωπος της Ολυμπιακής Επιτροπής παρέδωσε
τη δάδα στο Μουσείο, για τον εμπλουτισμό της μόνιμης εκθεσιακής του συλλογής και την έκθεση αυτής προς το
κοινό της Θεσσαλονίκης.

Το Ολυμπιακό μας Μουσείο, εύχεται ολόψυχα, το απώτερο μήνυμα των Ολυμπιακών Αγώνων, η ειρηνική συνύπαρξη
των λαών, ιδιαίτερα στις μέρες μας, να ηχήσει με Στεντόρεια φωνή σε κάθε σημείο του πλανήτη.

ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ .... ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ!

Μια κουζίνα …. για γονείς και παιδιά!!
Όταν το φαγητό γίνεται παιχνίδι, τότε έχουμε στα χέρια μας την ιδανική συνταγή για να διδάξουμε στα παιδιά
μας την τέχνη της υγιεινής διατροφής! Παιδιά από 3 έως 6 ετών, μαθαίνουν και παίζουν, μαγειρεύοντας με τον
γονιό τους και με την πολύτιμη συμβολή του πολυβραβευμένου σεφ Αργύρη Καραβελιάδη, στην άρτια
εξοπλισμένη κουζίνα του Ολυμπιακού μας Μουσείου. Το Food Design, οι ιδιότητες των τροφών, οι υφές και οι
χρήση τους στη δημιουργία συνταγών κοντά στις γευστικές προτιμήσεις των παιδιών, συνθέτουν ένα εργαστήρι
χαράς, δημιουργίας και μάθησης, που ... στρώνει τραπέζι για μικρούς και μεγάλους!
Στόχος του εργαστηρίου είναι τα παιδιά να αγαπήσουν τις υγιεινές τροφές, δημιουργώντας μέσα στην κουζίνα
και παράλληλα οι γονείς να ενεργοποιήσουν τη γαστρονομική τους φαντασία.
Το εργαστήρι έχει ήδη ξεκινήσει Οι αιτήσεις συμμετοχής έχουν ήδη ξεκινήσει!

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΟΝ
6Ο ΔΙΕΘΝΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ
Στις 14 Οκτωβρίου η ομάδα του Ολυμπιακού μας Μουσείου, σε συνεργασία με τον ΠΑΣΓ "Καλλιπάτειρα",
παρουσία Ολυμπιονικών, αλλά και με τη στήριξη φίλων του, συμμετείχε στον 6ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο
της πόλης μας, αναβιώνοντας το μότο "Νους Υγιής Εν Σώματι Υγιεί".

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Το Ολυμπιακό Μουσείο σε συνεργασία με τα αρμόδια Γραφεία Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υπό
την αιγίδα της UNESCO, διοργάνωσε με επιτυχία τις Επιμορφωτικές Ημερίδες - Βιωματικά Σεμινάρια, με τίτλο,
«Ολυμπισμός και Αξίες». Εκπαιδευτικοί από την ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδος είχαν την ευκαιρία να
γνωρίσουν από κοντά το Ολυμπιακό μας Μουσείο και να ενημερωθούν σχετικά με τα μουσειοπαιδαγωγικά του
προγράμματα αλλά και να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτά, μέσα από το βιωματικό σεμινάριο που ακολούθησε.

