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________________________________
ύμφωνο υνεργασίας μεταξύ του Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του
Ολυμπιακού Μουσείου, υπογράφηκε την Παρασκευή 17 Υεβρουαρίου 2017, σε μία σύντομη αλλά
ιδιαίτερα συγκινητική τελετή, με τη συμμετοχή δεκάδων εκπαιδευτικών. Σο ύμφωνο υνεργασίας
εντάχθηκε στο πρόγραμμα του Επιμορφωτικού–Βιωματικού εμιναρίου «Ολυμπισμός και
Αξίες:Προσεγγίζοντας την Ειρήνη», που υλοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Ολυμπιακού Μουσείου. Η
πολυετής εκπαιδευτική προσφορά του μοναδικού στη χώρα Ολυμπιακού Μουσείου, επισφραγίστηκε με
τον πιο επίσημο τρόπο, από τον καθ'ύλην αρμόδιο θεσμικό φορέα, με ένα ύμφωνο υνεργασίας στο
οποίο συνυπογράφηκε η κοινή δράση των δύο συμβαλλόμενων μελών, με στόχο το σχεδιασμό και την
υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων για το μαθητικό, αλλά και το ευρύτερο κοινό.
Κοινός στόχος η δια βίου μάθηση, η μεταλαμπάδευση των Ολυμπιακών αξιών και της φιλοσοφίας του
Ολυμπισμού και η προαγωγή του Ολυμπιακού πνεύματος, ειδικά στη νέα γενιά. Με την υπογραφή του
υμφώνου υνεργασίας, ο Δρ. Ιωάννης Παντής, Γενικός Γραμματέας του Τπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, εξέφρασε το θαυμασμό του για την πολυσχιδή εκπαιδευτική δράση του
Ολυμπιακού Μουσείου και δήλωσε την έντονη επιθυμία του Τπουργείου, να δοθούν σύντομα στην
εκπαιδευτική & μαθητική κοινότητα της χώρας,τα αποτελέσματα της δημιουργικής αυτής συνεργασίας.
Ο τ. Πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του Ολυμπιακού Μουσείου, κ. τέλιος Αγγελούδης, τόνισε στην ομιλία
του, πως αποτελεί τιμή για το μοναδικό - αναγνωρισμένο από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή Ολυμπιακό Μουσείο της χώρας, να συνεργάζεται με το Τπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, τον μοναδικό επίσημο κρατικό φορέα που έχει αποστολή την προαγωγή της παιδείας
στη χώρας μας, με στόχο τη συνδιαμόρφωση δράσεων που θα προωθήσουν τις Ολυμπιακές αξίες.
Ο κ.Αγγελούδης συνέχισε συγχαίροντας την Δρ.Κυριακή Ουδατζή, Διευθύντρια του Ολυμπιακού
Μουσείου για την πολυετή, δημιουργική και πολυσχιδή της δράση, με στόχο την ανάδειξη του
Μουσείου, σε παγκοσμίου βεληνεκούς πολιτιστικό φορέα, αλλά και τους συνεργάτες του μουσείου για
την υπεράνθρωπη προσπάθεια και υποστήριξη των, στην επίτευξη αυτών των υψηλών στόχων.
Σέλος, το εκπαιδευτικό έργο του Ολυμπιακού Μουσείου, εξήραν με χαιρετισμό τους, η κα ΜαρίαΑικατερίνη Παπαχριστοπούλου-Σζιτζικώστα, Πρόεδρος Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO και ο
κος Παναγιώτης Ανανιάδης, Περιφερειακός Διευθυντής Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας, επιβραβεύοντας παράλληλα την προσπάθεια του Μουσείου, για την ενίσχυση
και την προώθηση των υψηλών ιδανικών και των πανανθρώπινων αξιών του Ολυμπισμού.

Ο Γενικός Γραμματέας του Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δρ. Ιωάννης Παντής.

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και η Διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου, με τους συνδιοργανωτές
του εμιναρίου για εκπαιδευτικούς, που προηγήθηκε της υπογραφής του υμφώνου υνεργασίας

Ο Γ.Γ.του Τπουργείου Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων Δρ.Ι.Παντής, ο Πρόεδρος κ.Ν.Μακραντωνάκης,
ο τ.Πρόεδρος κ.τ. Αγγελούδης και η Διευθύντρια του Μουσείου Δρ.Κ.Ουδατζή.

_________________________________________________________________
Σου υμφώνου υνεργασίας, προηγήθηκε το Επιμορφωτικό–Βιωματικό εμινάριο με τίτλο:
«ΟΛΤΜΠΙΜΟ ΚΑΙ ΑΞΙΕ: ΠΡΟΕΓΓΙΖΟΝΣΑ ΣΗΝ ΕΙΡΗΝΗ» που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το
Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας και το Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα της UNESCO και της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.
ε μια εκδήλωση υψηλού ενδιαφέροντος, με συμμετέχοντες μέλη της εκπαιδευτικής μας κοινότητας,
αναδείχθηκε μέσα από εισηγήσεις μελών της Ολυμπιακής οικογένειας, αλλά και εκπαιδευτικών φορέων η
σημασία του Ολυμπισμού στη διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς και ο καταλυτικής σημασίας ρόλος των
Ολυμπιακών αξιών και της Ολυμπιακής εκεχειρίας στα εκπαιδευτικά σχέδια δράσης.
Οι εισηγητές Δρ. Κυριακή Ουδατζή, Διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου, ο
Δρ. Κωνσταντίνος Υίλης, Διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής
Εκεχειρίας, η Δρ. Βιργινία Αρβανιτίδου, Τπεύθυνη Γραφείου Πολιτιστικών
Θεμάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ.Θεσ/νίκης & η κ.Βίκυ Νικολάκαρου,
από το Ελληνικό Κολλέγιο,ανέδειξαν την παιδαγωγική διάσταση του
Ολυμπιακού πνεύματος και των αξιών της Ολυμπιακής Εκεχειρίας. Η θεωρία
έγινε πράξη στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου, όπου βιωματικά εργαστήρια
μουσειοπαιδαγωγικής, εικαστικών και μουσικοκινητικής αποτέλεσαν το μέσο,
για να προσεγγίσουν οι εκπαιδευτικοί τις Ολυμπιακές αξίες και την Ολυμπιακή
εκεχειρία ως εργαλείο εκπαίδευσης για την ειρήνη. Η ομάδα του Σμήματος
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ολυμπιακού Μουσείου, η κ.Ελένη Κάρτσακα, χολικός ύμβουλος
Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ο Δρ.ταύρος Παναγιωτάκης, εικαστικός- εκπαιδευτικός, η κ.Εύα Παυλίδου,
Επίκουρη Καθηγήτρια Σ.Ε.Π.Α.Ε. Α.Π.Θ. και η Δρ.Βιργινία Αρβανιτίδου,εξοικείωσαν τους συμμετέχοντες
σε τρόπους δράσης και μετουσίωσης των Ολυμπιακών αξιών σε καθημερινό βίωμα, εμπειρία που θα
αξιοποιήσουν στη σχολική πραγματικότητα. Παράλληλα, στη διάρκεια του σεμιναρίου ανακοινώθηκε το
ανοιχτό κάλεσμα για τη δράση ''PEACE Project Act II'' μια καινοτόμα δράση του Ολυμπιακού Μουσείου,
στην οποία κλήθηκαν οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου να συμμετέχουν μαζί με τους μαθητές τους με
εικαστικά έργα, τα οποία θα ενωθούν στο τέλος της σχολικής χρονιάς, στον «Σοίχο της Ειρήνης» του
Ολυμπιακού Μουσείου για να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα για την ειρήνη στον κόσμο.
Σο πρωί της ίδιας μέρας και στο πλαίσιο του υμφώνου υνεργασίας του Ολυμπιακού Μουσείου με το
Διεθνές Kέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας πραγματοποιήθηκαν σε σχολικές ομάδες παιδιών εκπαιδευτικά
προγράμματα του Ολυμπιακού Μουσείου και του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, με θέμα το
σεβασμό στη διαφορετικότητα. Σα προγράμματα εκπονήθηκαν από το Σμήμα Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων του Ολυμπιακού Μουσείου, τον Δρ.Κωνσταντίνο Υίλη και την κ.Ντόρα Πάλλη-ιούτου,
Διευθυντή & Τποδιευθύντρια αντίστοιχα του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, με τη συμμετοχή
των Ολυμπιονικών, Πόπης Ουζούνη, Λευτέρη Κακιούση και Πόλυς αρέγκου, καθώς και του Ηλία
Μάστορα, υπεύθυνου διαιτησίας ποδοσφαίρου τυφλών της Διεθνούς Αθλητικής Ομοσπονδίας Συφλών.

Οι Ολυμπιονίκες Πόπη Ουζούνη, Πόλυ αρέγκου, Λευτέρης Κακιούσης, ο Ηλίας Μάστορας, ο
Δρ.Κωνσταντίνος Υίλης, Διευθυντής και η κ.Ντόρα Πάλλη-ιούτου, Τποδιευθύντρια του Διεθνούς
Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, σε αναμνηστική φωτογραφία με τους μαθητές.

Η Ολυμπιονίκης Πόλυ αρέγκου και η κ.Ντόρα Πάλλη-ιούτου, κατά τη διάρκεια εκπόνησης του προγράμματος
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