
 
 
 
 

124Ο TΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 
ΝEWSLETTER 
ΙΟΥΛΙΟΣ  2017

"GLOBAL INNOVATION FORUM FOR TOMORROW" 
 

Το κοινό όραμα για καινοτόμες εφαρμογές στην Ολυμπιακή Παιδεία αποτέλεσε σημείο συνάντησης διακεκριμένων 
επιστημόνων από όλο τον κόσμο. Το Ολυμπιακό μας Μουσείο, με την ιδιότητα του συνδιοργανωτή, φιλοξένησε τις 
εργασίες του φόρουμ  ''GLOBAL INNOVATION FOR TOMORROW'' οι οποίες ξεκίνησαν την Τρίτη 25 Ιουλίου στη 
Θεσσαλονίκη και ολοκληρώθηκαν στην Αρχαία Ολυμπία.  

Η αδιαμφισβήτητη ανάγκη για την εφαρμογή των Ολυμπιακών αξιών από τις τοπικές κοινότητες έως το παγκόσμιο 
γίγνεσθαι, οδήγησε στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η 
συζήτηση δεν περιορίστηκε στα ήδη πεπραγμένα αλλά αναπτύχθηκε με σχεδιασμό νέων διεπιστημονικών 
προγραμμάτων διεθνούς επιπέδου.  

Ο συντονισμός του διεθνούς φόρουμ έγινε από την Διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου και Επισκέπτρια 
Καθηγήτρια Μεταπτυχιακών Τμημάτων Ολυμπιακών Σπουδών Δρ.Κυριακή Ουδατζή καθώς και από τον εμπνευστή 
και ιδρυτή του ''04Η Αlliance'' και Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Tsukuba, Δρ.Αλέξη Λύρα. Οι 
εκπρόσωποι από τα Πανεπιστήμια του Yale, του Brighton, της Ιαπωνίας, της Θράκης και της Κύπρου, 
παρουσίασαν τα προγράμματα που έχουν ήδη εφαρμόσει στην πράξη και ο διεπιστημονικός διάλογος άνοιξε, με 
νέους ορίζοντες συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων ενώ στο πλαίσιο του workshop προέκυψαν 
διεπιστημονικά σχέδια δράσης που συνδυάζουν την τεχνογνωσία, προερχόμενη από ποικίλα επιστημονικά πεδία. 

Η χάλκινη Ολυμπιονίκης Ιστιοπλοΐας Σοφία Παπαδοπούλου, συνέβαλε ουσιαστικά στις εργασίες του φόρουμ καθώς 
μοιράστηκε τόσο την προσωπική της εμπειρία από τον χώρο του αθλητισμού όσο και τα αποτελέσματα της 
επιστημονικής της έρευνας. Οι δυνατότητες που χαρακτηρίζουν τον αθλητισμό αλλά και το Ολυμπιακό κίνημα 
γενικότερα για ευκαιρίες κοινωνικής αλλαγής και προόδου ενέπνευσαν καινοτόμες και ολοκληρωμένες προτάσεις.  

Η Ολυμπιακή Ιδέα για ακόμη μία φορά αποδείχτηκε ισχυρή κινητήριος δύναμη ανάπτυξης, τόσο σε προσωπικό 
όσο και σε συλλογικό επίπεδο, βάσει των νέων δυναμικών συνεργασίας που αναπτύχθηκαν.  
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