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Ανακοίνωζη  

Μάηνο 2013 

 

 

Γιοπγάνωζη ηος Δπιμοπθωηικού Ππογπάμμαηορ 

Μουζειακή εκπαίδευζη: Θεωπία και ππάξη 
πος πεπιλαμβάνει 

Γιημεπίδα, Βιωμαηικό επγαζηήπι και Δκπαιδεςηική επεξεπγαζία μοςζείων 

 

 

Σν Δξγαζηήξην Μνπζεηαθήο Έξεπλαο θαη Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαιίαο, απνζθνπώληαο λα αληαπνθξηζεί ζην αίηεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο θπξίσο 

θνηλόηεηαο γηα παξνρή ππνζηήξημεο σο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε κνπζείσλ 

θαη ρώξσλ πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο, απνθάζηζε ηελ νξγάλσζε ελόο Δπηκνξθσηηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Μνπζεηαθή εθπαίδεπζε: Θεσξία θαη πξάμε», ην νπνίν 

πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ επηέκβξην 2013. Τπεύζπλεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο είλαη Δηξήλε Νάθνπ θαη ε Νίθε Νηθνλάλνπ. 

Με ζηόρν ηελ πνιύπιεπξε επηκόξθσζε ησλ ζπκκεηερόλησλ, ην  Πξόγξακκα απηό 

ζρεδηάζζεθε έηζη ώζηε λα πεξηιακβάλεη Γηεκεξίδα, Βησκαηηθό εξγαζηήξη θαη 

Δθπαηδεπηηθή επεμεξγαζία κνπζείσλ. Η Γηεκεξίδα θαη ην βησκαηηθό εξγαζηήξη ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ζηνλ Βόιν, ελώ ε Δθπαηδεπηηθή 

επεμεξγαζία Μνπζείσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κνπζεία ηνπ Βόινπ, ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Αζήλαο. 

Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ Δπηκνξθσηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ζα είλαη 26 ώξεο, νη νπνίεο 

ζα θαιπθζνύλ ζε ηξία δηαδνρηθά αββαηνθύξηαθα ηνπ επηεκβξίνπ 2013 (βι. 

αλαιπηηθά ζηνηρεία, παξαθάησ). Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα έρνπλ 

εθπαηδεπηηθνί, θαζώο θαη απόθνηηνη Α.Δ.Ι. δηαθνξεηηθώλ θαηεπζύλζεσλ. ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζα δνζεί βεβαίσζε ελεξγήο ζπκκεηνρήο θαζώο θαη ζρεηηθό πιηθό ζε 

ςεθηαθή κνξθή. Σν θόζηνο  ζπκκεηνρήο είλαη 30 επξώ. 

Αθνινπζνύλ αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζρεηηθά κε ην 

ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηελ πηζηνπνίεζε ελεξγήο ζπκκεηνρήο θαη ηηο 

δειώζεηο ζπκκεηνρήο. 

 



Αναλςηικά ζηοισεία για ηη διεξαγωγή ηος Ππογπάμμαηορ 

 

1. Υπονοδιάγπαμμα 

_________________________________________________________ 

Α’ ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΙΑΚΟ:  7- 8/9/2013 – Βόινο 

_____________________________________________________________________ 

ΑΒΒΑΣΟ  7/9/2013             Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ, Βόλορ (7 ώπερ) 

13.00- 15.00:  Δηζεγήζεηο: Ο κόζμος ηων μοσζείων (εηζαγσγή ζηελ 

εθπαηδεπηηθή αμία ησλ κνπζείσλ θαη ρώξσλ πνιηηηζκηθήο 

αλαθνξάο). 

15.00-17.00:   Δηζεγήζεηο: Σύγτρονες προζεγγίζεις ηης μοσζειακής 

εκπαίδεσζης (από ην Μνπζείν-ρώξν αλαπαξαγσγήο γλώζεο ζην 

Μνπζείν-ρώξν εκπεηξίαο, επηθνηλσλίαο, θαη απόιαπζεο, 

δεκηνπξγίαο, έκπλεπζεο θαη παξαγσγήο γλώζεο).  

17.00-18.00:   Γηάιεηκκα 

18.00-21.00:   Δηζεγήζεηο: ρεδηαζκόο εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζε 

κνπζεία θαη ρώξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο. 

 

ΚΤΡΙΑΚΗ  8/9/2013            Απσαιολογικό Μοςζείο & Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ,  

Βόλορ (7 ώπερ) 

9.00-12.00:    Δθπαηδεπηηθή επεμεξγαζία ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ 

Βόινπ  

12:00-12:30 Γηάιεηκκα 

12.30- 14.30:  Βησκαηηθό εξγαζηήξη : Δθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ ηνπ 

πιηθνύ θαη άπινπ πνιηηηζκνύ 

14:30-15:30 Γηάιεηκκα 

15.30-17.30:  Παξνπζηάζεηο εξγαζηώλ ζε νκάδεο.  

17:30-18:00 Κιείζηκν εξγαζηώλ Γηεκεξίδαο. 

___________________________________________________________ 

Β’ ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΙΑΚΟ:  14- 15/9/2013 – Θεζζαινλίθε 

_____________________________________________________________________ 

 

ΚΤΡΙΑΚΗ  15/9/2013             Θεζζαλονίκη (6 ώπερ) 

9.00-12.00  Δθπαηδεπηηθή επεμεξγαζία ελόο κνπζείνπ ηεο Θεζζαινλίθεο 

12.00-15.00  Δθπαηδεπηηθή επεμεξγαζία ελόο κνπζείνπ ηεο Θεζζαινλίθεο 

___________________________________________________________ 

Β’ ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΙΑΚΟ:  21- 22/9/2013 – Αζήλα 

_____________________________________________________________________ 

 

ΚΤΡΙΑΚΗ  22/9/2013             Αθήνα (6 ώπερ) 

9.00-12.00  Δθπαηδεπηηθή επεμεξγαζία ελόο κνπζείνπ ηεο Αζήλαο 

12.00-15.00  Δθπαηδεπηηθή επεμεξγαζία ελόο κνπζείνπ ηεο Αζήλαο 

_____________________________________________________________________ 



2. Πιζηοποίηζη ενεπγήρ ζςμμεηοσήρ  

 

ε όζεο θαη όζνπο ζα ζπκκεηάζρνπλ ζα δίλεηαη Βεβαίσζε ελεξγήο ζπκκεηνρήο κε ηηο 

εμήο πξνϋπνζέζεηο: 

 Δλεξγή ζπκκεηνρή ζην Πξόγξακκα γηα ηνπιάρηζηνλ 20 ώξεο. 

 Ηιεθηξνληθή θαηάζεζε ησλ αθόινπζσλ δύν αξρείσλ κεηά ην ηέινο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο:  

1) Κείκελν κε ην νπνίν ε θάζε ζπκκεηέρνπζα/ζπκκεηέρσλ ζα 

παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηηο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε θαηά 

ην Βησκαηηθό Δξγαζηήξη θαη θαηά ηελ Δθπαηδεπηηθή 

επεμεξγαζία ησλ κνπζείσλ. 

2) πκπιεξσκέλν ην έληππν αμηνιόγεζεο ηεο ζπλνιηθήο 

εκπεηξίαο από ηελ παξαθνινύζεζε απηνύ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

3. Γηλώζειρ ςμμεηοσήρ  

 

Καινύληαη όζεο θαη όζνη ελδηαθέξνληαη λα δειώζνπλ ηελ πξόζεζε ζπκκεηνρήο ηνπο 

έσο ηηο 20 Ιοςνίος 2013 κε ειεθηξνληθό κήλπκα (e-mail) ζηηο ππεύζπλεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο:  

 

Δηξήλε Νάθνπ <  inakou@uth.gr  >  θαη  

 

Νίθε Νηθνλάλνπ < niknik@uth.gr > 

_____________________________________________________________________ 

Πληποθοπίερ και Δπικοινωνία 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο βι. Ανακοινώζεις ζηελ δηεύζπλζε: 

http://museumedulab.ece.uth.gr/main/ 

Γηεπζύλζεηο επηθνηλσλίαο: inakou@uth.gr   θαη  niknik@uth.gr 

_____________________________________________________________________ 
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