ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Εκπαιδεσηικά προγράμμαηα
Λαογραθικού και Ιζηορικού Μοσζείοσ Ξάνθης
Ενόηηηα B. Γνωριμία με τισ τζχνεσ και τισ τεχνικζσ λειτουργίεσ
Β 4. «νήματα με νοήματα»
Το Λαογραφικό & Ιςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ τθσ Φιλοπρόοδθσ Ζνωςθσ Ξάνκθσ, ςτο πλαίςιο των πολιτιςτικών
και εκπαιδευτικών τθσ δράςεων οργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα :

Β IV. Τίτλοσ Προγράμματοσ:

«νήματα με νοήματα»

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

νήματα με νοήματα
Ιςτορίεσ με κλωςτζσ
γόρδιοσ δεςμόσ
από μια κλωςτή κρζμεται
ο μίτοσ τησ Αριάδνησ

Η τρίχα και η τριχιά
ςτην άκρη τησ κλωςτήσ
Ο ιςτόσ τησ αράχνησ

κόκκινη κλωςτή δεμζνη, ςτην ανζμη τυλιγμζνη, δώς' τησ κλότςο να
γυρίςει, παραμφθι ν' αρχινίςει

Η υφαντουργία ιταν από τουσ αρχαιοτάτουσ χρόνουσ μια πολφ διαδεδομζνθ
και χριςιμθ οικιακι δραςτθριότθτα. Χωρίσ όμωσ να παφει να είναι επίπονθ και
κουραςτικι. Η αρχαία λζξθ για τθν νθματουργία ιταν «ταλαςία» και ζχει ωσ
ρίηα το επίκετο τάλασ = ταλαίπωροσ. Στα χρόνια που πζραςαν δθμιουργικθκε
ζνασ μεγάλοσ κατάλογοσ από λζξεισ και εκφράςεισ με ρίηα τουσ όρουσ τθσ
υφαντουργίασ.

Θεματικζσ ενότθτεσ:


Υφαίνοντασ ςτο χρόνο



Η τζχνθ του νιματοσ και τα υλικά τθσ



Τα μάλλινα, τα βαμβακερά, του λιναριοφ,
τα μεταξωτά και τα χρυςοκζντθτα.



Ο αργαλειόσ



Οι φορεςιζσ



Τα κεντίδια .. οι κλωςτζσ και τα παραμφκια

Ότε μ' εςτρατολόγουν δια το ζντιμον των ραπτών επάγγελμα, ουδεμία υπόςχεςίσ των ενεποίθςεν επί
τθσ παιδικισ μου φανταςίασ τόςον γοθτευτικιν εντφπωςιν, όςον θ διαβεβαίωςισ, ότι εν
Κωνςταντινουπόλει ζμελλον να ράπτω τα φορζματα τθσ κυγατρόσ του Βαςιλζωσ.
Εγνώριηον πολφ καλά ότι “οι βαςιλοποφλαισ” ζχουν εξαιρετικιν τινα αδυναμίαν εισ τα ραφτόπουλα,
μάλιςτα, όταν αυτά θξεφρουν να τραγουδοφν τουσ επαίνουσ των κελγιτρων αυτών, ενώ ράπτουν τα
“βλατιά”, με τα οποία ςτολίηουςι τα κάλλθ των.
Το μόνον τθσ ηωισ του ταξείδιον. Βιηυθνόσ Γεώργιοσ

Εκδήλωςη ενδιαφζροντοσ: Για να δθλώςετε ςυμμετοχι ςτο εργαςτιριο, παρακαλοφμε να επικοινωνιςτε με
το Λαογραφικό & Ιςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ. Θα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ.

«Τα Εκπαιδευτικά προγράμματα

του Λαογραφικοφ & Ιςτορικοφ Μουςείου Ξάνθησ
για το εκπαιδευτικό ζτοσ 2017 – 18»
Το Λαογραφικό & Ιςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ ςτο πλαίςιο των εκπαιδευτικών δραςτθριοτιτων
του οργανώνει μια ςειρά εκπαιδευτικών 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 Στρώλθ, Παςχάλθσ Ξανκόπουλοσ, Γιάννθσ Γκορόγιασ, Γαρυφαλλιά Θεοδωρίδου, Ιςιδώρα
Βουλκίδου, Αναίδα Χουρςουντιάν, Γιάννθσ Κατςοφλθσ, Μαρκζτα Σπανοφ.

Επικοινωνία :

Φιλοπρόοδη

Ένωζη

Ξάνθης
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