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 12 Οκτωβρίου 2017 

∆ελτίο Τύπου  

 

Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για εκατοντάδες παιδιά στο 

Εργοστάσιο Παυλίδης από τη Mondelez και το 

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο  
 

Από το 1994, η Mondelez σε συνεργασία µε το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, στηρίζει και 

υλοποιεί µε συνέχεια και συνέπεια ένα από τα πλέον πολυετή και πολυεπίπεδα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα που εφαρµόζονται στην Ελλάδα. Πυλώνας της συνεργασίας της Mondelez µε το 

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο  αποτελεί το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Η Σοκολάτα και ο Παυλίδης», 

στο εργοστάσιο σοκολάτας Παυλίδη. 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος, µαθητές Ε΄& ΣΤ΄ ∆ηµοτικού,  εξοικειώνονται µε τη 

βιοµηχανική παραγωγή, τη λειτουργία και το εργασιακό περιβάλλον ενός εργοστασίου. 

Παράλληλα, συµµετέχουν σε έρευνα για τα συστατικά της σοκολάτας και τη διατροφική της αξία, 

για την ιστορία του εργοστασίου Παυλίδη και για την παραγωγή της σοκολάτας από το 

κακαόδεντρο µέχρι το εργοστάσιο.  

Τη φετινή χρονιά, µαθητές και εκπαιδευτικοί από 25 σχολεία θα έχουν την ευκαιρία να 

επισκεφτούν  τις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου Παυλίδη, της πρώτης και πιο ιστορικής 

σοκολατοβιοµηχανίας της χώρας µε περισσότερα από 150 χρόνια ζωής. Το Εργοστάσιο 

Παυλίδη παράγει σε ετήσια βάση χιλιάδες τόνους αγαπηµένων προϊόντων όπως τις σοκολάτες 

Υγείας Παυλίδη και Lacta καθώς και τη Merenda. 

Η κα. Κατερίνα Βλάχου, ∆ιευθύντρια Mondelez Ελλάδας και Κύπρου δήλωσε: «Η 

προσφορά στην κοινωνία αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Mondelez η οποία 

συνεχίζει µε αµείωτη ένταση να υλοποιεί προγράµµατα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και να 

επηρεάζει θετικά τη ζωή πολλών συνανθρώπων µας. «Η Σοκολάτα και ο Παυλίδης» είναι ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα το οποίο έχει αγκαλιαστεί από την οικογένεια και την εκπαιδευτική 

κοινότητα γιατί συνδυάζει τη βιωµατική εκπαίδευση µε τις έννοιες της παραγωγής, της 

βιωσιµότητας, της σωστής διατροφής και του ισορροπηµένου τρόπου ζωής. Η σηµασία του 

προγράµµατος αποκτά και µεγαλύτερη διάσταση γιατί πραγµατοποιείται σε έναν εµβληµατικό 
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χώρο, το Εργοστάσιο Παυλίδη που µε ιστορία άνω των 150 ετών αποτελεί κύτταρο ανάπτυξης, 

καινοτοµίας, απασχόλησης, πολιτισµού και εκπαίδευσης.»  

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα, που αριθµεί 24 χρόνια λειτουργίας, στηρίζεται στη 

φιλοσοφία του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου ότι η µάθηση είναι πιο αποτελεσµατική µέσα από 

το παιχνίδι και τη βιωµατική εµπειρία. Παράλληλα, το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Η Σοκολάτα και 

ο Παυλίδης» ταυτίζεται απόλυτα µε τους διαχρονικούς στόχους της Mondelez για ενηµέρωση 

και εκπαίδευση του κοινού για θέµατα ισορροπηµένης διατροφής και για τη σηµασία της 

άσκησης. 

Από το 1994 µέχρι σήµερα, έχουν πραγµατοποιηθεί, µε τη στήριξη της Mondelez, 630 

εκπαιδευτικά προγράµµατα του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου µε τη δωρεάν συµµετοχή 

περισσοτέρων από 14.600 παιδιών και 638 εκπαιδευτικών. 

 

Σχετικά µε τη Mondelez International 

Η Mondelez International οικοδοµεί την καλύτερη επιχείρηση σνακ στον κόσµο, µε καθαρά έσοδα 

περίπου 26 δισ. δολάρια το 2016. ∆ηµιουργώντας περισσότερες στιγµές χαράς σε περίπου 165 χώρες, η 

Mondelez International είναι παγκόσµιος ηγέτης στα µπισκότα, τη σοκολάτα, τη τσίχλα, την καραµέλα και 

τα ροφήµατα, µε παγκόσµια Power Brands. Η Mondelez International είναι µέλος των δεικτών Standard 

and Poor's 500, NASDAQ 100 και Dow Jones Sustainability Index. 

 

Σχετικά µε τη Mondelez στην Ελλάδα 

Η Mondelez International έχει παρουσία αρκετές δεκαετίες στην Ελλάδα και brands µε ιστορία 

άνω των 100 χρόνων, ενώ προωθεί µε ευθύνη αγαπηµένα προϊόντα όπως σοκολάτες Lacta, Υγείας 

Παυλίδη, Παυλίδη Γεµιστές, κουβερτούρα Παυλίδη, Kiss, γκοφρέτα 3BIT, Merenda, τυρί κρέµα 

Philadelphia, µπισκότα OREO και Εργαστήρι Παυλίδη, ροφήµατα σοκολάτας Cadbury, τσίκλες Trident, 

Dentyne, καραµέλες Halls.   

 

Σχετικά µε το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο 

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο είναι µη κερδοσκοπικό σωµατείο, κοινωφελούς χαρακτήρα. 

Ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα, µε σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν όλο τους το δυναµικό, 

ώστε να γίνουν πολίτες οι οποίοι µε σεβασµό στην ατοµικότητά τους θα αποκτήσουν και κοινωνική 

συνείδηση. Ο σκοπός απευθύνεται σε όλα τα παιδιά χωρίς εξαίρεση, στις οικογένειες, στη σχολική 

κοινότητα και σε όσους ενδιαφέρονται για την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών ή σχετίζονται άµεσα 

ή έµµεσα µε αυτά.  

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα αποτελούν για το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο τον κορµό της 

λειτουργίας του από τη στιγµή της ίδρυσής του. Είναι αποτέλεσµα διεπιστηµονικής συνεργασίας και 

στηρίζονται στις ενεργητικές µεθόδους µάθησης. Σκοπός των εκπαιδευτικών προγραµµάτων του 

Ελληνικού Παιδικού Μουσείου είναι η εξέλιξη των ικανοτήτων κάθε παιδιού ενθαρρύνοντας τη 

συµµετοχή, την κριτική σκέψη, την πρωτοβουλία και τη δηµιουργικότητα. Από το 1994 δηµιούργησε και 

λειτουργεί το πρώτο Παιδικό Μουσείο σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Αθηναίων.  

 

Στοιχεία επικοινωνίας: ∆ηµήτρης Αγραφιώτης, Corporate & Government Affairs Manager, 

τηλ.: 2102889000, email: dimitris.agrafiotis@mdlz.com 

 

 


