ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Εκπαιδεσηικά προγράμμαηα
Λαογραθικού Ιζηορικού Μοσζείοσ Ξάνθης
Ενόηηηα Α. θ νεότερθ ιςτορίασ τθσ πόλθσ τθσ Ξάνκθσ
με μια βόλτα ςτον παραδοςιακό τθσ οικιςμό
Α 1. «Ιςτορικοί περίπατοι – Ξάνκθ, παλιά πόλθ»
Το Λαογραφικό Ιςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ ζχει οργανϊςει ζνα πρόγραμμα γνωριμίασ με τθν Ξάνκθ τθν
ιςτορία και τον πολιτιςμό τθσ.

Γνωριμία με ηη νεόηερη ιζηορία ηης πόλης
I. Τίτλοσ Προγράμματοσ: Ιςτορικοί περίπατοι – Ξάνκθ,
παλιά πόλθ
Ηλικία μακθτών: προςαρμοςμζνο για όλεσ τισ τάξεισ του Δθμοτικοφ &
Γυμναςίου
Χώροσ διεξαγωγισ: Παλιά πόλθ & Λαογραφικό Μουςείο Ξάνκθσ
Διάρκεια προγράμματοσ: Από 60 ζωσ 90 λεπτά
Αρικμόσ παιδιών ανά πρόγραμμα: ζωσ 40
Κόςτοσ προγράμματοσ: 2€ ανά μακθτι.
Στθ διάρκεια των περιπάτων, αναπτφςςεται ζνασ διάλογοσ για τθν ιςτορία,
τισ ιδιαίτερεσ τεχνικζσ, τθν εξζλιξθ και τθν παρουςία κάκε μορφισ τζχνθσ
ςτο ανκρϊπινο περιβάλλον.
Τα κτιρια αφθγοφνται τθν ιςτορίασ τουσ, το λικόςτρωτο μασ οδθγεί μζςα ςτο χρόνο κι ο μακθτισ ηει μια
παράςταςθ μζςα ς’ ζνα αλθκινό ςκθνικό. Αρχι περιπάτου ςτθ γζφυρα ποταμοφ Κόςυνκου. Ο περίπατοσ
καταλιγει ςτο Λαογραφικό και ιςτορικό μουςείο Ξάνκθσ.
Το πρόγραμμα κα υλοποιείται μόνο μετά από ςυνεννόθςθ, όλεσ τισ μζρεσ τθσ εβδομάδασ.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:



ζναρξθ του περιπάτου.
Στάςεισ ςε επιλεγμζνα ςθμεία και αφιγθςθ τθσ νεότερθσ ιςτορίασ τθσ πόλθσ όπωσ και αυτι
παρουςιάηεται από τθν αρχιτεκτονικι και τα άλλα ςτοιχεία που αποκαλφπτονται ςτον μακθτι.



Η διαδρομι περίπου 30 - 40 λεπτϊν καταλιγει ςτο Μουςείο. Στον πολυχϊρο του μουςείου
ολοκλθρώνεται θ αφιγθςθ και ο μακθτισ ζχει πια, μια ςυνολικι εικόνα για τθν πόλθ και τα ςτοιχεία
– κοινωνικά – οικονομικά – κρθςκευτικά που διαμόρφωςαν τθν νεότερι μασ ιςτορία.



Τζλοσ οι μακθτζσ αφοφ ξεναγθκοφν και ςτον αφλιο χϊρο του μουςείου και ενθμερωκοφν για τα
χαμάμ και τον τρόπο χριςθσ τουσ, περιθγοφνται ςτουσ χώρουσ του μουςείου, όπου και τουσ
αποκαλφπτονται όλα όςα ζχουμε πει.



Φωτογραφίηουν, ςυηθτοφν και μποροφν να επιςκεφτοφν άλλα δφο αρχοντικά τθν πινακοκικθ και το
αρχοντικό Χατηιδάκι (κατόπιν συνεννοήσεως) τα οποία δεν ζχουν εκκζματα ι ξενάγθςθ, αλλά μετά
τθν επίςκεψθ ςτο μουςείο ο επιςκζπτθσ μπορεί να τα ηωντανζψει ςτθν φανταςία του.

Η όλθ βόλτα ςτθν πόλθ και θ επίςκεψθ ςτο μουςείο διαρκεί μία ζωσ και μιάμιςθ ώρα.
Βζβαια μπορεί να διαρκζςει πολφ περιςςότερο ανάλογα με το πρόγραμμα τθσ κάκε ομάδασ.
Είναι ςίγουρο πωσ μετά τθν επίςκεψθ ςτο μουςείο και τθν ενθμζρωςι ςασ, θ οποιαδιποτε μετά βόλτα, τόςο
ςτθν ορεινι περιοχι Σταυροφπολθ - Πομακοχϊρια, όςο και ςτο κάμπο – ποταμό Νζςτο – λίμνθ Βιςτονίδα, κα
ζχει μια άλλθ ατμόςφαιρα.
Για τθν καλφτερθ οργάνωςθ το γκρουπ πρζπει να είναι ζωσ 40 - 50 περίπου άτομα – αν είναι παραπάνω
χωριηόμαςτε ςε δφο – τρεισ ομάδεσ και κάνουμε τθ βόλτεσ και τθν αφιγθςθ ϊςτε όλεσ οι ομάδεσ να
τελειώςουν ταυτόχρονα.
Εκδιλωςθ 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 Ξάνκθσ
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/κμιασ και Β/κμιασ και χωρίηονται ςε
τρεισ ενότθτεσ.
Ενότθτα Α. Τοπικι Ιςτορία
Γνωριμία με τθ νεότερθ ιςτορία τθσ Ξάνκθσ
Ενότθτα Β. Γνωριμία με τισ τζχνεσ
Προγράμματα για: Κινθματογράφοσ – Φωτογραφία - Μυρωδιά από μελάνθ – «νιματα με νοιματα»
Ενότθτα Γ. Μουςικι
(Εκπαιδευτικά προγράμματα ςτο πλαίςιο των Φεςτιβάλ)
Σχεδιαςμόσ & υλοποίθςθ: Βαςιλικι Στρϊλθ, Παςχάλθσ Ξανκόπουλοσ, Γιάννθσ Γκορόγιασ, Γαρυφαλλιά Θεοδωρίδου, Ιςιδϊρα
Βουλκίδου, Αναίδα Χουρςουντιάν, Γιάννθσ Κατςοφλθσ, Μαρκζτα Σπανοφ.

Φιλοπρόοδη

Ένωζη

Ξάνθης
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