
 

  
 

 

122Ο TΕΤΦΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ 

ΝEWSLETTER 

ΜΑΪΟ 2017

 

«3o OLYMPIC SUMMER CAMP»  

 

 

Σο Ολυμπιακό Μουσείο, σας προσκαλεί να περάσουμε όλοι μαζί ... τις πρώτες εβδομάδες του καλοκαιριού 

... από τις 19 Ιουνίου 2017...και όσο αντέξουμε ... με παιχνίδια, μαγειρική, αθλήματα, φαντασία, 

μυστήριο, αλλά και πολλές εκπλήξεις! 

Ένα θερινό διασκεδαστικό και δημιουργικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, βιωματικού χαρακτήρα!  

τόχος του προγράμματος είναι να διασκεδάσουν τα παιδιά μέσα από δημιουργικές εκπαιδευτικές 

δράσεις, μέσα από μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα, ποικίλες δραστηριότητες όπως εικαστικά, 

αρχιτεκτονική, κηπουρική, θέατρο, μόδα, κ.ο.κ. και βέβαια με πολλά αγαπημένα αθλήματα! 

 

Ελάτε...να γίνουμε όλοι μαζί μία...''Ολυμπιακή Ομάδα'' και να διασκεδάσουμε την κάθε μας στιγμή! 

Σο Olympic Summer Camp θα διεξαχθεί σε αυτόνομους κύκλους, διάρκειας μίας εβδομάδας έκαστος 

(Δευτέρα - Παρασκευή), από τις 8:00 το πρωί έως τις 16:00 το μεσημέρι! 

 

Οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει! 

 

ΡΩΣΗΣΕ ΜΑ ΓΙΑ ΣΙ ΕΙΔΙΚΕ ΠΡΟΥΟΡΕ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΕ ΣΙΜΕ ΠΟΤ 

ΠΡΟΥΕΡΟΤΜΕ!! 

http://www.olympicmuseum-thessaloniki.org/new/index.php/el/component/k2/item/251-periodiki-ekthesi-olympiakoi-agones-rio-2016-stigmes-istorias


 

''ΕΟΡΣΑΜΟ ΔΙΕΘΝΟΤ ΗΜΕΡΑ ΜΟΤΕΙΩΝ'' 

«Μουσεία και Αμφιλεγόμενες Ιστορίες: Σα Μουσεία μιλούν για εκείνα που δε λέγονται» ήταν το θέμα που 

επέλεξε για τον φετινό εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2017, το Διεθνές υμβούλιο Μουσείων 

(ICOM).  Σο Ολυμπιακό μας Μουσείο, μέλος του ICOM, γιόρτασε και φέτος αυτή την ημέρα, με τη 

διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα τη συμβολή του Ολυμπισμού στην ειρήνη και στην αρμονική συμβίωση και 

ειδικότερα, τη συμβολή του Ολυμπισμού στο πεδίο της 

κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης. τη διάρκεια της 

εκδήλωσης υπογράφηκε ύμφωνο υνεργασίας ανάμεσα στο 

Ολυμπιακό Μουσείο και στην “Olympism For Humanity 

Alliance”, το οποίο αποτελεί την αφετηρία για τη δημιουργική 

συνεργασία των δύο φορέων, με σκοπό τη διάδοση των 

Ολυμπιακών αξιών σε παγκόσμιο επίπεδο και την αποτύπωσή 

τους σε καθημερινή πράξη και τρόπο ζωής. Η παγκόσμια 

"συμμαχία" με τίτλο “Olympism for Humanity” συγκροτείται 

από ακαδημαϊκούς  κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου, 

διεθνούς εμβέλειας φορείς και μη-κυβερνητικές οργανώσεις με 

ανθρωπιστικό και εκπαιδευτικό σκοπό.  

 

Σο Ολυμπιακό Μουσείο, ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας διάδοσης του Ολυμπισμού στην εκπαιδευτική 

κοινότητα και στο σύνολο της κοινωνίας μας, συνεχίζει το δυναμικό του έργο, μαχόμενο για την κοινωνική 

αλλαγή και την αρμονική συμβίωση. Με εκκίνηση τη συλλογή, τη διαφύλαξη και την έκθεση της Ολυμπιακής 

μας ιστορίας, σχεδιάζει εκδηλώσεις και δράσεις που προωθούν τον διάλογο, προβάλλουν ανθρώπινες 

ιστορίες και τιμούν τις Ολυμπιακές πανανθρώπινες αξίες της φιλίας, της αριστείας και του σεβασμού.
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