ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Εκπαιδευτικά προγράμματα
Λαογραφικοφ Ιςτορικοφ Μουςείου Ξάνκθσ
Ενότθτα B.

Γνωριμία με τισ τζχνεσ και τισ τεχνικζσ λειτουργίεσ

Β 2. «Μυρωδιά από μελάνθ – Γνωριμία με τθν ποίθςθ του Βιηυθνοφ και του Βάρναλθ»

Το Λαογραφικό Ιςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ προτείνει για τουσ μακθτζσ ζνα πρόγραμμα για να γνωρίςουν
ζνα μζροσ από το ζργο δυο καταξιωμζνων ςυγγραφζων και ποιθτϊν που ζηθςαν κάποτε κοντά ςτθ δικι
μασ περιοχι.

I. Τίτλοσ Προγράμματοσ:

«Μυρωδιά από μελάνθ – Γνωριμία με τθν

ποίθςθ του Βιηυθνοφ και του Βάρναλθ»
Ηλικία μακθτών: όλων των τάξεων του δθμοτικοφ και Γυμναςίου
Χώροσ διεξαγωγισ: Λαογραφικό Ιςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ
Διάρκεια προγράμματοσ: Από 60 ζωσ 90 λεπτά
Αρικμόσ παιδιών ανά πρόγραμμα: ζωσ 20 - 22
Κόςτοσ προγράμματοσ: 2€ ανά μακθτι.
Οι ςτόχοι του νζου αυτοφ προγράμματοσ είναι :
 Οι μακθτζσ να ζρκουν ςε επαφι με τον κόςμο τθσ ποίθςθσ μιασ ξεχαςμζνθσ εποχισ
 Να μάκουν τον τρόπο γραφισ του Βιηυθνοφ και του Βάρναλθ
 Να γνωρίςουν το φφοσ , το μζτρο ,το λεξιλόγιο
 Να ανακαλφψουν τισ πθγζσ ζμπνευςθσ και των δφο , ποιο το περιβάλλον; , τι τουσ επθρζαςε; Τι κζματα τουσ
απαςχόλθςαν ιδιαίτερα;
 Τζλοσ να ταξιδζψουν ςτο χρόνο γράφοντασ ζνα δικό τουσ ποίθμα με κοντυλοφόρο και μελάνθ
Οι παραπάνω ςτόχοι του προγράμματοσ επιτυγχάνονται με τθν αξιοποίθςθ διάφορων εκπαιδευτικϊν μεκόδων που
βαςίηονται ςτισ μακθςιακζσ κεωρίεσ του εποικοδομθτιςμοφ και τθσ ανακάλυψθσ.
Αναλυτικότερα
Ειςαγωγι
Η λζξθ παράδοςθ είναι παράγωγο ουςιαςτικό του ριματοσ «παραδίδωμι» που ςθμαίνει δίνω ςτα χζρια
κάποιου, εμπιςτεφομαι κάτι ςε κάποιον. Είναι δθλαδι θ παράδοςθ μια διαδικαςία, μια μεταβίβαςθ – ςυνικωσ
προφορικι – με τθν οποία μεταφζρονται από τθ μια γενιά ςτθν άλλθ ικθ, ζκιμα, γνϊςεισ ι δοξαςίεσ και ζτςι
διαιωνίηονται.
Οι πολιτιςτικζσ αξίεσ του παρελκόντοσ, που ζδωςαν το ιδιαίτερο χρϊμα, που διαμόρφωςαν τα διακριτικά
ςτοιχεία του ελλθνικοφ λαοφ αποτελοφν τθν ελλθνικι παράδοςθ. Οι αξίεσ αυτζσ εξακολουκοφν και ςιμερα να
αρδεφουν τον πολιτιςτικό μασ χϊρο και να προςκζτουν ςτο παρόν ςτοιχεία από τισ εκνικζσ μασ ρίηεσ.

Η ελλθνικι κακϊσ και θ Θρακιϊτικθ παράδοςθ είναι τα λαϊκά δθμιουργιματα που τα ονομάηουμε λαϊκό πολιτιςμό,
όπωσ τα ικθ και ζκιμα, δθμοτικά τραγοφδια, παραμφκια, παραδόςεισ, διάφορα κτίςματα, θ γλϊςςα, το ντφςιμο, οι
κρθςκευτικζσ παραδόςεισ, αλλά κι ό,τι επιβίωςε από παλιότερεσ εποχζσ και ςυνκζτει το νεοελλθνικό ικοσ και φφοσ
ηωισ, τον τρόπο που αντιμετωπίηει τθ ηωι και τον κόςμο ο νεοζλλθνασ, όπωσ θ περθφάνια, θ αγωνιςτικότθτα, θ
αγάπθ για τθν ελευκερία κ.τ.λ.



Λίγα πράγματα που πρζπει να ξζρω για τθν γραφι
Λίγα πράγματα που πρζπει να ξζρω για τον Βιηυθνό και τον Βάρναλθ

Θα διαβάςουμε το ποίθμα «Έρθμο πουλί» και το «Μυρμιγκι» από τθ ςυλλογι «Ατκίδεσ
Αφραι» του Γεϊργιου Βιηυθνοφ και ζπειτα το ποίθμα «Οι Μοιραίοι» του Κϊςτα Βάρναλθ.
Ωσ προσ τον Βιηυθνό
Στον κορμό τουσ, οι "Ατκίδεσ αφραι" ζχουν χαραγμζνα όλα τα ςτοιχεία τθσ ποιθτικισ ανανζωςθσ: γλϊςςα δθμοτικι
κακαρι και ξάςτερθ ςτα περιςςότερα ποιιματα, λόγοσ απλόσ, κακθμερινόσ και ςταράτοσ, εικόνεσ διαυγείσ και
κακθμερινζσ, ςυναιςκιματα ρεαλιςτικά και ανκρϊπινα, κζματα ςφγχρονα, ςτιχουργία ηωντανι, χωρίσ περιττά
ςτολίδια, και πάνω απ' όλα βάκοσ, αγωνία υπαρξιακι.
Ωσ προσ τον Βάρναλθ
Οι Μοιραίοι το δθμοφιλζςτερο ποίθμα του Βάρναλθ, χαρακτθρίςτθκε ωσ ζνα από τα κατορκϊματα του νεοελλθνικοφ
λυριςμοφ. Είναι ςαφισ ςτο ποίθμα ο κοινωνικό ςτόχοσ και θ πολιτικι του ιδεολογία που επθρζαςε τθν ποίθςθ του.
Τζλοσ κα δοκιμάςουν όλα τα παιδιά να γράψουν με κοντυλοφόρο για να ζρκουν ςε επαφι με τθ μυρωδιά από
μελάνθ μα και με το πϊσ ζγραφαν εκείνθ τθν εποχι μζχρι να φτάςουμε ςτο ςτυλό.

Εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ: Για να δθλϊςετε ςυμμετοχι ςτο εργαςτιριο, παρακαλοφμε
γραμματεία του Μουςείου.
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«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.
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