
 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα  στο Λαογραφικό Μουσείο του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων 
 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σε ένα μουσείο... μυστικό», που 
απευθύνεται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, άρχισε την εκπόνησή του 
στις 2 Φεβρουαρίου 2016  Η έναρξή του προγράμματος  έγινε με τους μαθητές της 
τρίτης τάξης του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Μαρμάρων. Οι μαθητές συμμετείχαν 
διαδραστικά στο πρόγραμμα. Μέσα από συγκεκριμένες αναφορές και εποπτικές 
διεργασίες έγιναν καταρχήν προσιτές σε αυτούς οι έννοιες Μουσείο ( Λαογραφικό), 
συλλογή, επιμέλεια και δωρεά αντικειμένων  του υλικού παραδοσιακού πολιτισμού 
και κατανοητή η σημασία τους για την προστασία και τη μελέτη του παραδοσιακού 
βίου και  πολιτισμού. Αναζήτησαν την ιστορία των ίδιων των αντικειμένων  και των 
ανθρώπων που τα είχαν στην κατοχή τους, ενεπλάκησαν στη διαδικασία καταγραφής 
και τεκμηρίωσης μίας μουσειακής  συλλογής  και ενθαρρύνθηκαν να ανακαλέσουν 
προσωπικές εμπειρίες από στιγμιότυπα της οικογενειακής τους ζωής: να πουν αν 
έχουν κάποια παλιά αντικείμενα στο σπίτι τους ή στο σπίτι των παππούδων τους και 
πώς αυτά χρησιμοποιούνται -  ως κειμήλια, ως χρηστικά αντικείμενα κλπ- . 
Ενθαρρύνθηκαν τέλος να εντοπίσουν ένα «παλαιό» αντικείμενο  που βρίσκεται στο 
σπίτι τους ή στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, να συντάξουν την καρτέλα 
καταγραφής του και να δημιουργήσουν τη  συλλογή της τάξης τους την οποία 
μπορούν να   εκθέσουν στο σχολείο, αναλαμβάνοντας και τον ρόλο του επιμελητή 
της συλλογής.  

Σημειώνεται ότι η  συνεργασία και η   ενεργός συμμετοχή του εκπαιδευτικού 
είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση του προγράμματος – τόσο κατά την πρώτη 
φάση του –όπου με το κατάλληλο εποπτικό υλικό προετοιμάζει  τους μαθητές για την 
επίσκεψη στο μουσείο - όσο και κατά την τελευταία φάση όπου τους ενθαρρύνει και 
τους καθοδηγεί να δημιουργήσουν τη δική τους συλλογή, να τη διαχειριστούν και να 
την εκθέσουν στο σχολικό περιβάλλον. 
 
 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται από το  Λαογραφικό Μουσείο και 
Αρχείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τον Τομέα Λαογραφίας του Τμήματος 
Ιστορίας-Αρχαιολογίας, σε συνεργασία  με το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και 
Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σχεδιάστηκε και υλοποιείται 
από τις μεταπτυχιακές φοιτήτριες του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών 
της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Σοφία Κίγκα  και Νίκη 
Καλογεροπούλου, με τη συνδρομή και την εποπτεία  της κ. Εσθήρ Σολομών, 
Επίκουρης Καθηγήτριας Μουσειολογίας και της κ. Κωνσταντίνας Μπάδα, 
Καθηγήτριας Κοινωνικής Λαογραφίας και υπεύθυνης για το Λαογραφικό  Μουσείο.   
 
Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη και Πέμπτη και θα διαρκέσει έως  

31 Μαρτίου 2016 

 

Από το Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

 


