Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα 2019 – 20
Τν Λανγξαθηθό & Ιζηνξηθό Μνπζείν Ξάλζεο ζην πιαίζην ησλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νξγαλώλεη κηα ζεηξά εθπαηδεπηηθώλ
πξνγξακκάησλ. Τα πξνγξάκκαηα είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο κε εθπαηδεπηηθνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θαιιηηέρλεο. Απεπζύλνληαη ζηνπο
καζεηέο ηεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο θαη ρσξίδνληαη ζε ηξεηο ελόηεηεο.
Δλόηεηα Α - Τνπηθή Ιζηνξία / Δλόηεηα Β - Γλωξηκία κε ηηο ηέρλεο / Δλόηεηα Γ - Μνπζηθή
Τα προγράμμαηα σλοποιούνηαι μόνο μεηά από ζσνεννόηζη, όλες ηις μέρες ηης εβδομάδας.

Αλαιπηηθά ηα πξνγξάκκαηα
Δλόηεηα Α

- Τνπηθή Ιζηνξία
Γλσξηκία κε ηε λεόηεξε ηζηνξία ηεο Ξάλζεο
A 1. Τίηινο Πξνγξάκκαηνο:

«Μηα κέξα ζ’ έλα αξρνληηθό ζηελ Ξάλζε, ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα»
Ηιηθία καζεηώλ: πξνζαξκνζκέλν γηα όιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ & Γπκλαζίνπ
Χώξνο δηεμαγωγήο: Ι.Λ. ΜΟΥΣΔΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Γηάξθεηα πξνγξάκκαηνο: Από 40 έσο 60 ιεπηά
Αξηζκόο παηδηώλ αλά πξόγξακκα: έσο 40
Κόζηνο πξνγξάκκαηνο: 1€ αλά καζεηή.
Τν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη: Άθημε ζην κνπζείν. Καισζόξηζκα θαη έλαξμε ηεο ηζηνξίαο καο. Οξηζκόο νκάδσλ, νη καζεηέο
αλαδεηνύλ ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο έρνπλ δεηεζεί. Καηαγξάθνπλ πιεξνθνξίεο. Αλαθνηλώλνπλ ηα απνηειέζκαηα. Σπδεηνύλ κε
ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Έηζη ν καζεηήο έρεη κηα ζπλνιηθή εηθόλα γηα ηελ πόιε θαη ηα ζηνηρεία: θνηλσληθά, νηθνλνκηθά,
ζξεζθεπηηθά, πνπ δηακόξθσζαλ ηελ λεόηεξή καο ηζηνξία.
A 2. Τίηινο Πξνγξάκκαηνο:

Ιζηνξηθνί πεξίπαηνη – Ξάλζε, παιηά πόιε
Ηιηθία καζεηώλ: πξνζαξκνζκέλν γηα όιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ & Γπκλαζίνπ
Χώξνο δηεμαγωγήο: Παιηά πόιε & Μνπζείν
Γηάξθεηα πξνγξάκκαηνο: Από 60 έσο 90 ιεπηά
Αξηζκόο παηδηώλ αλά πξόγξακκα: έσο 40
Κόζηνο πξνγξάκκαηνο: 2€ αλά καζεηή.
Σηε δηάξθεηα ησλ πεξηπάησλ, αλαπηύζζεηαη έλαο δηάινγνο γηα ηελ ηζηνξία, ηηο ηδηαίηεξεο ηερληθέο, ηελ εμέιημε θαη ηελ παξνπζία θάζε
κνξθήο ηέρλεο ζην αλζξώπηλν πεξηβάιινλ. Τα θηίξηα αθεγνύληαη ηελ ηζηνξία ηνπο, ην ιηζόζηξσην καο νδεγεί κέζα ζην ρξόλν θη ν καζεηήο δεη
κηα παξάζηαζε κέζα ζ’ έλα αιεζηλό ζθεληθό. Αξρή πεξηπάηνπ ζηε γέθπξα πνηακνύ Κόζπλζνπ. Ο πεξίπαηνο θαηαιήγεη ζην Μνπζείν.
A 3. Τίηινο Πξνγξάκκαηνο:

«Ο θαξαγθηόδεο βνεζόο απειεπζεξωηή ηεο Θξάθεο»
Ηιηθία καζεηώλ: πξνζαξκνζκέλν γηα όιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ
Χώξνο δηεμαγωγήο: Σπίηη Πνιηηηζκνύ – θαη πξνζαξκνζκέλν ζην ζρνιείν
Γηάξθεηα πξνγξάκκαηνο: Από 90 έσο 120 ιεπηά
Αξηζκόο παηδηώλ αλά πξόγξακκα: έσο 100
Κόζηνο πξνγξάκκαηνο: 5€ αλά καζεηή.
Σε ζπλεξγαζία κε ην ζξαθηθό Θέαηξν Σθηώλ ηνπ Γηάλλε Βνπιηζίδε, παξνπζηάδεη ηελ παξάζηαζε θαξαγθηόδε κε ηίηιν «ν
θαξαγθηόδεο βνεζόο απειεπζεξσηή ηεο Θξάθεο». Σηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ελόςεη θαη ηνπ ενξηαζκνύ ηεο απειεπζέξσζεο ηεο
Ξάλζεο, είλαη ηα παηδηά λα γλσξίζνπλ ηελ ηνπηθή ηζηνξία, λα θαηαλνήζνπλ ηα γεγνλόηα, κέζα από κηα ςπραγσγηθή παξάζηαζε.
A 4. Τίηινο Πξνγξάκκαηνο:

Νύρηα ζην κνπζείν. «4 Οθηωβξίνπ 1919
Η βξαδηά ηεο απειεπζέξωζεο ζ’ έλα αξρνληηθό ηεο Ξάλζεο».
Ηιηθία καζεηώλ: πξνζαξκνζκέλν γηα ηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ θαη πξώηεο Γπκλαζίνπ
Χώξνο δηεμαγωγήο: Ι.Λ. ΜΟΥΣΔΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Γηάξθεηα πξνγξάκκαηνο: Από ηηο 20.00 πξνζέιεπζε έσο ηηο 10.00 ηελ επνκέλε
Αξηζκόο παηδηώλ αλά πξόγξακκα: έσο 22
Κόζηνο πξνγξάκκαηνο: 13€ αλά καζεηή κε βξαδηλό θαη πξσηλό
Τν Ιζηνξηθό θαη Λανγξαθηθό Μνπζείν Ξάλζεο αλνίγεη ηηο πόξηεο ηνπ, γηα κηα λύρηα ζην κνπζείν κε ηνπο κηθξνύ
καο θίινπο. Τα παηδηά πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηε δξάζε ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα δήζνπλ γηα έλα βξάδπ, εληόο ηνπ
εληππσζηαθνύ αξρνληηθνύ ην ζεκαληηθό γεγνλόο ηεο απειεπζέξσζεο ηεο πόιεο καο. Θα αλαιάβνπλ ηνπο ξόινπο ησλ αλζξώπσλ πνπ
δηαδξακάηηζαλ έλα ζεκαληηθό ξόιν ζην ηζηνξηθό απηό γεγνλόο θαη ζα δήζνπλ ηελ ενξηαζηηθή εθείλε βξαδηά.

Δλόηεηα Β
Γλωξηκία κε ηηο ηέρλεο
B 1. Τίηινο Πξνγξάκκαηνο:

Φωηνγξαθία «Κνηηάδω δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα όηη βιέπω»
Ηιηθία καζεηώλ: πξνζαξκνζκέλν γηα ηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ & όιεο ηνπ Γπκλαζίνπ.
Χώξνο δηεμαγωγήο: Ι.Λ. ΜΟΥΣΔΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Γηάξθεηα πξνγξάκκαηνο: Από 60 έσο 90 ιεπηά
Αξηζκόο παηδηώλ αλά πξόγξακκα: έσο 20 - 22
Κόζηνο πξνγξάκκαηνο: 2€ αλά καζεηή.
Θεκαηηθέο ελόηεηεο: Η απνθαζηζηηθή ζηηγκή «ην θσο ε ζθηά θαη ε θσηνγξαθία» / Φσηνγξαθηθή κεραλή θαη βαζηθέο
ιεηηνπξγίεο - κηα βόιηα ζην κνπζείν / Η γξακκαηηθή ηεο θσηνγξαθηθήο ηέρλεο / Οη θσηνγξαθίεο θαη νη θσηνγξάθνη /
Λεζκνλεκέλεο κνξθέο εθηύπσζεο - παηρλίδη κε θσηνγξαθηθά ραξηηά .
Σθνπόο ηωλ εξγαζηεξίωλ είλαη ε εμνηθείσζε ησλ ζπκκεηερόλησλ κε ηε ρξήζε ηεο θσηνγξαθίαο σο κέζν έθθξαζεο θαη εμεξεύλεζεο. Ιδηαίηεξε
βαξύηεηα δίλεηαη ζηε δεκηνπξγία ελόο πεξηβάιινληνο πνπ ελζαξξύλεη ηνλ πεηξακαηηζκό, κέζα από δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο, απνβιέπνληαο
ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θσηνγξαθηθήο αληίιεςεο, ηεο θαληαζίαο θαη ηελ εμάζθεζε ηνπ θξηηηθνύ βιέκκαηνο.
B 2. Τίηινο Πξνγξάκκαηνο:

Κηλεκαηνγξάθνο «Ταηλία είλαη κηα αιήζεηα πνπ επαλαιακβάλεηαη 24 θνξέο ην δεπηεξόιεπην»
Ηιηθία καζεηώλ: πξνζαξκνζκέλν γηα ηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ & όιεο ηνπ Γπκλαζίνπ
Χώξνο δηεμαγωγήο: Ι.Λ. ΜΟΥΣΔΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Γηάξθεηα πξνγξάκκαηνο: Από 60 έσο 90 ιεπηά
Αξηζκόο παηδηώλ αλά πξόγξακκα: έσο 20 - 22
Κόζηνο πξνγξάκκαηνο: 2€ αλά καζεηή.
Θεκαηηθέο ελόηεηεο: Σκηιεύνληαο ην ρξόλν / Η θηλεκαηνγξαθηθή κεραλή θαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο / Η γξακκαηηθή ηεο
θηλεκαηνγξαθηθήο ηέρλεο / Οη ηαηλίεο θαη νη θηλεκαηνγξαθηζηέο / Φηικ – digital - Λεζκνλεκέλεο κνξθέο δεκηνπξγίαο
ζύγρξνλεο παξαγσγέο / Άιιν θνηηάδσ θη άιιν βιέπσ …
Σθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε θαιύηεξε γλσξηκία ησλ ζπκκεηερόλησλ κε ηε ηέρλε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ σο κέζν έθθξαζεο αιιά θαη
εμεξεύλεζεο ηνπ θόζκνπ καο.
B 3. Τίηινο Πξνγξάκκαηνο:

Γξακκαηόζεκν «Η Ιζηνξία ζ’ έλα κηθξό, παξαιιειόγξακκν θνκκάηη ραξηηνύ»
Ηιηθία καζεηώλ: όισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαη Γπκλαζίνπ
Χώξνο Γηεμαγωγήο: Ι.Λ. ΜΟΥΣΔΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Γηάξθεηα Πξνγξάκκαηνο: Από 60 έσο 90 ιεπηά
Κόζηνο Πξνγξάκκαηνο: 2 επξώ αλά καζεηή
Θεκαηηθέο ελόηεηεο: Τν γξακκαηόζεκν/ νη εηδηθέο εθδόζεηο / γξάθσ έλα γξάκκα . /παξαθνινπζώ ηε δηαδξνκή ελόο
γξάκκαηνο / ε ηζηνξία καο απνηππώλεηαη ζ’ έλα ηόζν δα ραξηάθη / έξγα ηέρλεο ζην γξακκαηόζεκν./ ε ζπιινγή Κ.
Σηακαηηάδε.
Οη ζηόρνη ηνπ λένπ απηνύ πξνγξάκκαηνο είλαη: Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηε ζεκαζία κηαο ζπιινγήο. Να αλαθαιύςνπλ ηελ ηνπηθή καο ηζηνξία
κέζα από ην γξακκαηόζεκν. Να κάζνπλ λα γξάθνπλ έλα γξάκκα κε κειάλη θαη κε γξαθνκεραλή.
Β 4. Τίηινο Πξνγξάκκαηνο:

«λήκαηα κε λνήκαηα»
Ηιηθία καζεηώλ: πξνζαξκνζκέλν γηα όιεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ & ηνπ Γπκλαζίνπ
Χώξνο δηεμαγωγήο: Καπλαπνζήθε ΦΔΞ
Γηάξθεηα πξνγξάκκαηνο: Από 60 έσο 90 ιεπηά
Αξηζκόο παηδηώλ αλά πξόγξακκα: έσο 20 - 22
Κόζηνο πξνγξάκκαηνο: 2€ αλά καζεηή.
Θεκαηηθέο ελόηεηεο: Υθαίλνληαο ζην ρξόλν / Η ηέρλε ηνπ λήκαηνο θαη ηα πιηθά ηεο / Τα κάιιηλα, ηα βακβαθεξά, ηνπ
ιηλαξηνύ, ηα κεηαμσηά θαη ηα ρξπζνθέληεηα. / Ο αξγαιεηόο/ Οη θνξεζηέο / Τα θεληίδηα .. νη θισζηέο θαη ηα παξακύζηα
Σθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε γλσξηκία ησλ καζεηώλ κε ηα πιηθά, ηνλ ηξόπν παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο ηνπο.
Παξαηεξώληαο ηνλ ηξόπν πνπ ην λήκα γίλεηαη ζηξσζίδη, θνξεζηά… αιιά θαη κύζνο…

Δλόηεηα Γ

(Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζην πιαίζην ηωλ Φεζηηβάι)

Σην πιαίζην ησλ θεζηηβάι ηεο ε ΦΔΞ ζε ζπλεξγαζία κε ηα ηκήκαηα κνπζηθώλ ζπνπδώλ ηνπ Ινλίνπ
Παλεπηζηεκίνπ, ηεο Αδξηαλνύπνιεο θαη Φηιηππνύπνιεο, αιιά θαη δηαθεθξηκέλσλ κνπζηθώλ θαη θαζεγεηώλ
κνπζηθήο νξγαλώλνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα.

Πιεξνθνξίεο : Σηαπξνύια Αλέζηε, ηζηνξηθόο, σπεύθσνη εκπαιδεσηικών προγραμμάηων μοσζείοσ.
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