ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Εθπαηδεσηηθά προγράκκαηα
Λαογραθηθού θαη Ιζηορηθού Μοσζείοσ Ξάλζες
Ελόηεηα B. Γνωριμία με τισ τζχνεσ και τισ τεχνικζσ λειτουργίεσ
Β 1. Φωηογραθία
Το Λαογραφικό & Ιςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ και θ Φωτογραφικι Λζςχθ τθσ Φιλοπρόοδθσ Ζνωςθσ Ξάνκθσ, ςτο
πλαίςιο των πολιτιςτικϊν και εκπαιδευτικϊν τθσ δράςεων οργανϊνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα :

I.

Τίτλοσ Προγράμματοσ: «Κοηηάδω δε ζεκαίλεη απαραίηεηα όηη

βιέπω» - Φωηογραθία
Ηλικία μαθητών: προςαρμοςμζνο για τισ τελευταίεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ & όλεσ
του Γυμναςίου
Χώροσ διεξαγωγήσ: Λαογραφικό & Ιςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ
Διάρκεια προγράμματοσ: Από 60 ζωσ 90 λεπτά
Αριθμόσ παιδιών ανά πρόγραμμα: ζωσ 20 - 22
Κόςτοσ προγράμματοσ: 2€ ανά μακθτι.

«O αναλφαβητιςμόσ του μζλλοντοσ θα είναι η άγνοια,
όχι τησ ανάγνωςησ ή τησ γραφήσ, αλλά τησ φωτογραφίασ»
Laszlo Moholy-Nagy (1895-1946), φωτογράφοσ και κεωρθτικόσ τζχνθσ, κακθγθτισ ςτθ ςχολι Bauhaus

Τα παιδιά και οι ζφθβοι ζχουν μια μοναδικι οπτικι αντίλθψθ, ζναν ζμφυτο ενκουςιαςμό ςχετικά με τθ χριςθ
τθσ φωτογραφικισ μθχανισ και τθν τεχνολογία του μζςου κακϊσ επίςθσ και μια ιδιαίτερθ ικανότθτα ςτθν
καλλιζργεια νζων δεξιοτιτων.
Διακζτουν μια ζντονθ περιζργεια για τον κόςμο που τουσ περιβάλλει και μια ζμφυτθ επικυμία να τον
ςυλλάβουν οπτικά.
Η φωτογραφία είναι μία ςφγχρονθ γλϊςςα, εξίςου ςθμαντικι με τον ζναρκρο λόγο.
Κακϊσ, ςτισ μζρεσ μασ, θ εικόνα είναι ευρζωσ διαδεδομζνθ, θ φωτογραφικι μθχανι μπορεί να γίνει όχθμα ςε
ζνα ταξίδι γνϊςθσ και δθμιουργίασ ςτον γοθτευτικό κόςμο τθσ φωτογραφίασ.

Σκοπόσ των εργαςτηρίων είναι θ εξοικείωςθ των ςυμμετεχόντων με τθ χριςθ τθσ φωτογραφίασ ωσ μζςο
ζκφραςθσ και εξερεφνθςθσ. Ιδιαίτερθ βαρφτθτα δίνεται ςτθ δθμιουργία ενόσ περιβάλλοντοσ που ενκαρρφνει
τον πειραματιςμό, μζςα από δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ, αποβλζποντασ ςτθν καλλιζργεια τθσ
φωτογραφικισ αντίλθψθσ, τθσ φανταςίασ και τθν εξάςκθςθ του κριτικοφ βλζμματοσ.

Θεματικζσ ενότθτεσ:
Η αποφαςιςτικι ςτιγμι «το φωσ θ ςκιά και θ φωτογραφία»
Φωτογραφικι μθχανι και βαςικζσ λειτουργίεσ μια βόλτα ςτο μουςείο
Η γραμματικι τθσ φωτογραφικισ τζχνθσ
Οι φωτογραφίεσ και οι φωτογράφοι
Λθςμονθμζνεσ μορφζσ εκτφπωςθσ - παιχνίδι με φωτογραφικά χαρτιά
Εκδήλωςη ενδιαφζροντοσ: Για να δθλϊςετε ςυμμετοχι ςτο εργαςτιριο, παρακαλοφμε επικοινωνιςτε με τθ
γραμματεία του Μουςείου.
Επικοινωνία : ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αντίκα 7, 67132 Ξάνκθ Τθλ.: 25410 25421

«Τα Εκπαιδευτικά προγράμματα

του Λαογραφικοφ & Ιςτορικοφ Μουςείου Ξάνθησ
για το εκπαιδευτικό ζτοσ 2017 – 18»
Το Λαογραφικό & Ιςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ ςτο πλαίςιο των εκπαιδευτικϊν
δραςτθριοτιτων του οργανϊνει μια ςειρά εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων .
Τα προγράμματα είναι αποτζλεςμα τθσ ςυνεργαςίασ με εκπαιδευτικοφσ,
μουςειολόγουσ και καλλιτζχνεσ.
Απευκφνονται ςτουσ μακθτζσ τθσ Α/θμιασ και Β/θμιασ και χωρίηονται ςε τρεισ
ενότθτεσ.
Ενότητα Α. Τοπική Ιςτορία
Γνωριμία με τθ νεότερθ ιςτορία τθσ Ξάνκθσ
Ενότητα Β. Γνωριμία με τισ τζχνεσ
Προγράμματα για: Κινθματογράφοσ – Φωτογραφία - Μυρωδιά από μελάνθ – «νιματα με νοιματα»
Ενότητα Γ. Μουςική
(Εκπαιδευτικά προγράμματα ςτο πλαίςιο των Φεςτιβάλ)

Σχεδιαςμόσ & υλοποίηςη: Βαςιλικι Στρϊλθ, Παςχάλθσ Ξανκόπουλοσ, Γιάννθσ Γκορόγιασ, Γαρυφαλλιά Θεοδωρίδου, Ιςιδϊρα
Βουλκίδου, Αναίδα Χουρςουντιάν, Γιάννθσ Κατςοφλθσ, Μαρκζτα Σπανοφ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΦΗ – Φηιοπρόοδες Έλωζες Ξάλζες / πολιτιστικό δίκτυο Ξάνθης
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