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“ ΤΟ 2ο OLYMPIC DAY RUN ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ…
ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΞΙΕΣ”

Το Ολυμπιακό Μουσείο πρωτοστατεί στον εορτασμό της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας
και γιορτάζει τις Ολυμπιακές αξίες, με το 2ο Olympic Day Run, που αποτελεί το επίσημο
δρομικό γεγονός που έχει θεσπίσει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή για τον εορτασμό της
Ημέρας.
Μετά από την τεράστια επιτυχία του 1ου “Olympic Day Run” και τη συμμετοχή
εκατοντάδων ενηλίκων και εφήβων, η δράση απευθύνεται πλέον και στις μικρότερες
ηλικίες του δημοτικού (6-12 ετών). Το 2ο “Olympic Day Run” κάνει την εμφάνισή του, με
δύο διαφορετικές επιλογές, 5K και 1,5Κ, ώστε γονείς και παιδιά, αλλά και εκπαιδευτικοί
μαζί με τους μαθητές τους να επιλέξουν την ιδανική απόσταση για τα δικά τους
δεδομένα.
Ήδη η υποδοχή του επετειακού δρομικού είναι θερμή, από πλήθος προσωπικοτήτων,
θεσμικών, ιδιωτικών και εκπαιδευτικών φορέων που έχουν δηλώσει το δυναμικό
“παρών”, σε ολόκληρη τη σειρά των εκδηλώσεων, που θα μετρήσουν αντίστροφα τον
χρόνο μέχρι το 2ο “Olympic Day Run”.
Το δρομικό γεγονός, για τον εορτασμό της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας, που θα
συνδέσει την Ελλάδα με τον παγκόσμιο Ολυμπιακό χάρτη και θα ανυψώσει το μήνυμα
των Ολυμπιακών αξιών στην υφήλιο, θα πραγματοποιήσει το Ολυμπιακό Μουσείο σε
συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την Κυριακή 9 Ιουνίου, στις 20:00.
Το 2ο “Olympic Day Run” είναι ήδη εδώ!!
Save the date:
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, 20:00
Θα είμαστε όλοι εκεί!!!

Το δρομικό γεγονός υλοποιείται χάρη στην ενέργεια που χαρίζει, η PROTERGIA, Χρυσός
Χορηγός του Ολυμπιακού Μουσείου και Χρυσός Χορηγός της Δράσης “Olympic Day Run”.

“ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ…
ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ”

Τη Δευτέρα 18 Μαρτίου, το Ολυμπιακό Μουσείο πραγματοποίησε την δυναμική
εκκίνηση μιας σειράς αθλητικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων, που θα
κορυφωθούν με το 2ο “Olympic Day Run για τον εορτασμό της Διεθνούς Ολυμπιακής
Ημέρας 2019. Η αφετηρία προς τη μεγαλύτερη Ολυμπιακή γιορτή της φετινής χρονιάς
έγινε μαζί με την εκπαιδευτική κοινότητα και το Πανελλήνιο Δίκτυο για την Ολυμπιακή
Παιδεία στην Εκπαίδευση, στην επιμορφωτική και ενημερωτική συνάντηση “Ολυμπισμός
και Δια Βίου Μάθηση”.
Οι εκπαιδευτικοί, οι φοιτητές, οι γονείς και οι κηδεμόνες που συμμετείχαν στην
εκδήλωση ενημερώθηκαν για την παιδευτική αξία του Ολυμπισμού ως μέσου δια βίου
αγωγής των παιδιών και των εφήβων που προωθεί πανανθρώπινες ηθικές αξίες. Οι
προσκεκλημένοι ομιλητές της εκδήλωσης, η Δρ. Όλγα Βασιλειάδου, Συντονίστρια
Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ.
Ιωάννης Τομπούλογλου, Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής
Θεσσαλονίκης και o κ. Λάζαρος Παπαδόπουλος, Ολυμπιονίκης Καλαθοσφαίρισης,
ΑΘΗΝΑ 2004 και Ιδρυτής Start-Up Athlenda συνεχάρησαν το Ολυμπιακό Μουσείο για
την πρωτοβουλία και υπογράμμισαν την παιδευτική αξία του Ολυμπισμού ως μέσου
αυτοεκπλήρωσης και ολόπλευρης ανάπτυξη των παιδιών, προτείνοντας ταυτόχρονα τη
σύζευξη μουσείου, σχολείου και οικογένειας.

Οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη εφαρμογής ενός πολύπλευρου σχεδίου δράσης
για τη συστηματική στόχευση στη μετάδοση των Ολυμπιακών αξιών και υπογράμμισαν
τον πολυδιάστατο χαρακτήρα των επιθυμητών δραστηριοτήτων, που εκτείνονται από το
αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου μέχρι τις μουσειακές επισκέψεις και τις ειδικά
σχεδιασμένες δραστηριότητες για τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών μαζί με τους γονείς
τους.

Στην εναρκτήρια εκδήλωση “Ολυμπισμός και Δια Βίου Μάθηση” η Δρ. Κυριακή Ουδατζή,
Διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής
Ακαδημίας παρουσίασε την πολυεπίπεδη εκπαιδευτική δράση του Ολυμπιακού
Μουσείου, τονίζοντας τις επιτακτικές συνθήκες που καλούν τους εκπαιδευτικούς και
τους θεσμικούς φορείς, να συμπράξουν σε δράσεις που προωθούν τη δια βίου
Ολυμπιακή παιδεία και προσκάλεσε την εκπαιδευτική κοινότητα στον εορτασμό της
Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών,
μέσω του Πανελλήνιου Δικτύου για την Ολυμπιακή Παιδεία στην Εκπαίδευση.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν πλήθος εκπροσώπων φορέων που υποστηρίζουν την
αποστολή του Μουσείου, η κα. Ειρήνη Μανδραβέλη, Πρέσβειρα του Be Active της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, Πρωταθλήτρια Ρυθμικής, η κα. Ολυμπία Ζαραμπούκα,
Οργανωτική Συντονίστρια Κ.Μακεδονίας Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών
Λειτουργών Φυσικής Αγωγής, η κα. Λία Βενιωτά, Διευθύντρια του Mediterranean
College, η Δρ. Μαρία Μήτσιου, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Προώθησης
Γυναικών στον Αθλητισμό και τα Σπορ, η κα. Ροδούλα Τσιότσου, Καθηγήτρια Τμήματος
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο κ. Γεώργιος
Πάτης-Φουντάς, Εκπρόσωπος Ελληνικού Κολλεγίου, Μέλος Ελληνικής Ολυμπιακής
Αποστολής Μπάντμιντον ΑΘΗΝΑ 2004, η κα. Ελένη Καπαλή, Φυσικοθεραπεύτρια
ΕΛΕΠΑΠ, ο κ. Βασίλης Βαρδής, Ιδιοκτήτης του Proponisis και η κα. Αλεξάνδρα
Φουντούκη, Υπεύθυνη Ανάπτυξης και Επικοινωνίας HNFC Academy Ελλάδας-Κύπρου.

Η συνέχεια των δράσεων μέχρι την Ολυμπιακή Ημέρα συνεχίζονται και το Ολυμπιακό
Μουσείο δίνει τον Ολυμπιακό ρυθμό που θα ξεσηκώσει την καθημερινότητα μικρών και
μεγάλων!!!
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