Εκπαιδευηικό πρόγραμμα ζηο Λαογραθικό Μουζείο ηου Πανεπιζηημίου
Ιωαννίνων
Τν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα κε ηίηιν «Σε έλα κνπζείν... κπζηηθό», πνπ
απεπζύλεηαη ζε καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, άξρηζε ηελ εθπόλεζή ηνπ
ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 2016 Η έλαξμή ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε κε ηνπο καζεηέο ηεο
ηξίηεο ηάμεο ηνπ Γ’ Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ Μαξκάξσλ. Οη καζεηέο ζπκκεηείραλ
δηαδξαζηηθά ζην πξόγξακκα. Μέζα από ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο θαη επνπηηθέο
δηεξγαζίεο έγηλαλ θαηαξρήλ πξνζηηέο ζε απηνύο νη έλλνηεο Μουζείο ( Λαογραφικό),
ζυλλογή, επιμέλεια και δωρεά αληηθεηκέλσλ ηνπ πιηθνύ παξαδνζηαθνύ πνιηηηζκνύ
θαη θαηαλνεηή ε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε κειέηε ηνπ παξαδνζηαθνύ
βίνπ θαη πνιηηηζκνύ. Αλαδήηεζαλ ηελ ηζηνξία ησλ ίδησλ ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ
αλζξώπσλ πνπ ηα είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο, ελεπιάθεζαλ ζηε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο
θαη ηεθκεξίσζεο κίαο κνπζεηαθήο ζπιινγήο θαη ελζαξξύλζεθαλ λα αλαθαιέζνπλ
πξνζσπηθέο εκπεηξίεο από ζηηγκηόηππα ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπο δσήο: λα πνπλ αλ
έρνπλ θάπνηα παιηά αληηθείκελα ζην ζπίηη ηνπο ή ζην ζπίηη ησλ παππνύδσλ ηνπο θαη
πώο απηά ρξεζηκνπνηνύληαη - σο θεηκήιηα, σο ρξεζηηθά αληηθείκελα θιπ- .
Ελζαξξύλζεθαλ ηέινο λα εληνπίζνπλ έλα «παιαηό» αληηθείκελν πνπ βξίζθεηαη ζην
ζπίηη ηνπο ή ζην επξύηεξν νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ, λα ζπληάμνπλ ηελ θαξηέια
θαηαγξαθήο ηνπ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηε ζπιινγή ηεο ηάμεο ηνπο ηελ νπνία
κπνξνύλ λα εθζέζνπλ ζην ζρνιείν, αλαιακβάλνληαο θαη ηνλ ξόιν ηνπ επηκειεηή
ηεο ζπιινγήο.
Σεκεηώλεηαη όηη ε ζπλεξγαζία θαη ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο – ηόζν θαηά ηελ πξώηε
θάζε ηνπ –όπνπ κε ην θαηάιιειν επνπηηθό πιηθό πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο γηα ηελ
επίζθεςε ζην κνπζείν - όζν θαη θαηά ηελ ηειεπηαία θάζε όπνπ ηνπο ελζαξξύλεη θαη
ηνπο θαζνδεγεί λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο ζπιινγή, λα ηε δηαρεηξηζηνύλ θαη λα
ηελ εθζέζνπλ ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ.
Τν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα πξαγκαηνπνηείηαη από ην Λανγξαθηθό Μνπζείν θαη
Αξρείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ θαη ηνλ Τνκέα Λανγξαθίαο ηνπ Τκήκαηνο
Ιζηνξίαο-Αξραηνινγίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τκήκα Πιαζηηθώλ Τερλώλ θαη
Επηζηεκώλ ηεο Τέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ. Σρεδηάζηεθε θαη πινπνηείηαη
από ηηο κεηαπηπρηαθέο θνηηήηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Πιαζηηθώλ Τερλώλ θαη Επηζηεκώλ
ηεο Τέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, Σνθία Κίγθα
θαη Νίθε
Καινγεξνπνύινπ, κε ηε ζπλδξνκή θαη ηελ επνπηεία ηεο θ. Εζζήξ Σνινκώλ,
Επίθνπξεο Καζεγήηξηαο Μνπζεηνινγίαο θαη ηεο θ. Κσλζηαληίλαο Μπάδα,
Καζεγήηξηαο Κνηλσληθήο Λανγξαθίαο θαη ππεύζπλεο γηα ην Λανγξαθηθό Μνπζείν.
Τν Πξόγξακκα πξαγκαηνπνηείηαη θάζε Τξίηε θαη Πέκπηε θαη ζα δηαξθέζεη έσο
31 Μαξηίνπ 2016
Από ην Λανγξαθηθό Μνπζείν θαη Αξρείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

