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ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΣΕ 
ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΑ –  
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΕΤΟΣ - ΤΟΚΥΟ 2020  

 

 
 

Το Ολυμπιακό Μουσείο ξεκίνησε δυναμικά τη νέα σχολική χρονιά, με τα ειδικά σχεδιασμένα  
εκπαιδευτικά προγράμματα για το Ολυμπιακό έτος 2020, χρονιά ορόσημο της Ολυμπιακής 
Ατζέντας 2020  και των Ολυμπιακών Αγώνων ΤΟΚΥΟ 2020. 
Ο μοναδικός και επίσημα αναγνωρισμένος από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή μουσειακός 
φορέας της χώρας, με καταστατικούς στόχους τη διαφύλαξη, ανάδειξη και προώθηση της 
Ολυμπιακής κληρονομιάς και τη διάδοση του Ολυμπισμού ως φιλοσοφία ζωής – προσφέρει το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Γίνε και εσύ Ολυμπιονίκης”, με την υποστήριξη της Διεθνούς 
Ολυμπιακής Ακαδημίας. Καθημερινά, η κα. Ιωάννα Μπούζιου, Ολυμπιονίκης Ελαφροσφαίρισης 
(softball), ΑΘΗΝΑ 2004 υποδέχεται τους μαθητές και τους μυεί στην σύγχρονη ιστορία των 
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Ολυμπιακών Αγώνων και των μεγάλων στιγμών, που ακόμα και σήμερα συνεχίζουν και εμπνέουν. 
Ειδική μνεία γίνεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο, οι οποίοι είναι σχεδιασμένοι 
εξολοκλήρου με το βλέμμα στραμμένο στην αειφορία, στον σεβασμό για το περιβάλλον και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. 
Με κύριο σκοπό του προγράμματος τη δημιουργία μιας δυναμικής σχέσης των μαθητών με τον 
Ολυμπισμό, η θεωρία γίνεται πράξη και το “ευ αγωνίζεσθαι” τίθεται σε εφαρμογή! Οι μαθητές 
γνωρίζουν τα νέα αθλήματα του Τόκυο 2020 (softball/baseball, αναρρίχηση, καράτε, 
skateboard, surfing)  και δοκιμάζουν τις ικανότητές τους σε αυτά, μέσα από αντίστοιχους 
σταθμούς αθλοπαιδιών. 
 

 
 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Γίνε και εσύ Ολυμπιονίκης” έχει διάρκεια τριών ωρών και δύναται 
να παρακολουθήσουν ομάδες άνω των 75 ατόμων. 
 

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες και για κρατήσεις θέσεων, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο  2310968531-2 ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: edu@olympicmuseum.org.gr  
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ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΥΓΕΙΝΗΣ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ  

ΑΠΟΓΕΙΩΝΕΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ 
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

 

 
 
Tο Εργαστήριο Μαγειρικής και Υγιεινής Διατροφής του Ολυμπιακού Μουσείου υποδέχτηκε τους 
μικρούς του σεφ με γαστριμαργικές εκπλήξεις από όλον τον κόσμο!!! Ένα λαχταριστό ταξίδι σε 
μακρινούς και κοντινούς πολιτισμούς, με απροσδόκητες συνταγές και γευστικούς συνδυασμούς 
προτείνει ο σεφ-παιδαγωγός του Ολυμπιακού Μουσείου για μια νόστιμη και υγιεινή διατροφή.  
 

 



 
Κάθε γωνιά του κόσμου δίνει το παράδειγμα της υγιεινής διατροφής που είναι ριζωμένη στην 
ανθρώπινη λαϊκή σοφία και στις παραδόσεις του κάθε τόπου. 
 
Με έμπνευση κάθε φορά ένα διαφορετικό υλικό, παιδιά ηλικίας 6 - 12 ετών μαθαίνουν για τη 
διατροφή… μαγειρεύοντας!!! Οι μικροί μας φίλοι εξοικειώνονται με τα οφέλη πλούσιων θρεπτικών 
τροφών, κατανοούν την αξία και τη σημασία της πυραμίδας της διατροφής και πάνω από όλα 
διασκεδάζουν δημιουργώντας πρωτότυπες και ευφάνταστες συνταγές!!! 
Τα παιχνίδια με τις πρώτες ύλες, οι υγιεινοί συνδυασμοί τροφών, τα πρώτα και μεγάλα βήματα 
στην τέχνη της μαγειρικής είναι τα μυστικά εργαλεία του σεφ και της εξειδικευμένης παιδαγωγού 
του Ολυμπιακού Μουσείου. 
 
Οι εγγραφές συνεχίζονται!! 
Το εργαστήριο Μαγειρικής πραγματοποιείται κάθε Σάββατο 10:00-12:00. 
Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφές, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο  2310968531-2 ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: edu1@olympicmuseum.org.gr  

 

ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ  
ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  

“ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” ΜΕ ΜΙΑ 
ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 

 

 
 

Την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου, το Ολυμπιακό Μουσείο διοργάνωσε μια φαντασμαγορική γιορτή προς 
τιμή της Ομάδας Εθελοντών “Ολυμπισμός Εν Δράσει”, οι οποίοι δίνουν σταθερά το “παρών” και 
αποτελούν την ψυχή του “Olympic Day Run” και του “Schools and Family Olympics Fun+Run”, 
των δρομικών και αθλητικών γεγονότων ευρείας κλίμακας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με  
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σκοπό να τιμήσει τους θερμούς υποστηρικτές του οράματος του Ολυμπιακού Μουσείου, οι οποίοι 
με αγάπη για τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την παιδεία και φέροντας υψηλό αίσθημα 
προσφοράς, βρίσκονται σταθερά συμπαραστάτες του Μουσείου.  
Η Δρ. Κυριακή Ουδατζή, Διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου και Γενική Διευθύντρια του 
“Olympic Day Run”, υποδέχτηκε τους επίτιμους καλεσμένους και αφού τους ευχαρίστησε, για 
άλλη μια φορά για την ένθερμη υποστήριξή τους, τους απένειμε τα αναμνηστικά δώρα για την 
εθελοντική συμβολή τους. 
 

 
 
Η βραδιά συνεχίστηκε με πολλές μουσικές εκπλήξεις που ενθουσίασαν τους προσκεκλημένους, 
ενώ οι ρυθμοί του αργεντίνικου τάνγκο από τη Σχολή Χορού “Tango Room” και τον κ. Αλέκο 
Παπαδόπουλο μεταμόρφωσε τη βεράντα του Μουσείου σε ένα εντυπωσιακό χορευτικό πλατώ,  
Στην εκδήλωση παρεβρέθηκαν Ολυμπιονίκες, εκπρόσωποι της Ολυμπιακής οικογένειας, αλλά και  
άλλων αθλητικών και θεσμικών φορέων,  καθώς και ενεργοί πολίτες της Θεσσαλονίκης.  
Το ραντεβού της Ομάδας Εθελοντών ανανεώθηκε για την άνοιξη και την προετοιμασία του 3ου 
“Olympic Day Run”, που θα αποτελέσει το επόμενο μεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό γεγονός της 
πόλης. Το έτος 2020, το τριπλό πλέον δρομικό γεγονός (10Κ, 5Κ και 1,5Κ), για τον εορτασμό της 
Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας θα λάβει τον χαρακτήρα ορόσημου με την κορύφωση της 
Ολυμπιακής Ατζέντας και θα συνοδευτεί από σειρά επετειακών εκδηλώσεων (18 Μαΐου – 23 
Ιουνίου), οι οποίοι θα παρασύρουν τη χώρα στους ρυθμούς του Ολυμπιακού έτους και τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες ΤΟΚΥΟ 2020. 

 
 

ΧΡΥΣΟΣ  ΧΟΡΗΓΟΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΧΡΥΣΟΣ  ΧΟΡΗΓΟΣ 
ΟLYMPIC DAY RUN 


