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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο γηα δηαξθή ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ πινπνηνύλ 

Πξνγξάκκαηα ρνιηθώλ Δξαζηεξηνηήησλ ζηα ζρνιεία, ε  Δ/λζε Α/ζκηαο Εθπ/ζεο Λάξηζαο, δηα 

ηεο Τπεύζπλεο ρνιηθώλ Δξαζηεξηνηήησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Λανγξαθηθό Ιζηνξηθό Μνπζείν 

Λάξηζαο δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθέο μελαγήζεηο ζην λέν θηήξην ηνπ Λανγξαθηθνύ Ιζηνξηθνύ 

Μνπζείνπ ηεο Λάξηζαο γηα δαζθάινπο θαη λεπηαγσγνύο. Λόγσ ηνπ απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο βησκαηηθέο επηζθέςεηο, ζηηο 10, 11, 12 Μαξηίνπ 

από ηηο 14.00 έσο θαη ηηο 15.30, κε ζπλνιηθό αξηζκό ζπκκεηερόλησλ 110 αηόκσλ. 

Αληηθείκελν ηεο μελάγεζεο ήηαλ νη «Όςεηο από ηελ αγξνηηθή-παξαδνζηαθή αιιά θαη 

αζηηθή δσή ηεο Θεζζαιίαο (19νο-α΄κηζό 20νύ αη.)».  

θνπόο ηεο δηνξγάλσζεο ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα θαζνδεγνύκελε 

πεξηήγεζε, λα γλσξίζνπλ ηα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ γηα λα κπνξέζνπλ λα νξγαλώζνπλ ηηο 

επηζθέςεηο κε ηνπο καζεηέο ηνπο θαιύηεξα. ηηο ζπλαληήζεηο αληαιιάμακε ζθέςεηο ζρεηηθά κε 

ηηο θάζεηο νξγάλσζεο (πξνεηνηκαζία – πινπνίεζε – αμηνιόγεζε/ αλαηξνθνδόηεζε) θαη 

πξνηείλακε γισζζηθέο, εηθαζηηθέο θαη θηλεηηθέο-ζεαηξηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζηνηρεία απαξαίηεηα 

θαηά ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε κηαο επίζθεςεο ζε κνπζείν. ην ηέινο ηεο μελάγεζεο 

είρακε ηελ επθαηξία λα πξνζεγγίζνπκε βησκαηηθά ηα εθπαηδεπηηθά πιηθά ησλ ηξηώλ 

κνπζεηνζθεπώλ πνπ δηαηίζεληαη ζηα ζρνιεία θαη εθαξκόδνληαη ζηελ ηάμε από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο. 

Γεληθόο ζθνπόο ηεο δξάζεο ήηαλ λα ελεκεξσζνύλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ήδε πινπνηνύλ 

Πξνγξάκκαηα ρνιηθώλ Δξαζηεξηνηήησλ κε ζεκαηνινγία ζρεηηθή κε ηνλ Πνιηηηζκό αιιά θαη 

όζνη ελδηαθέξνληαη λα θηλεηνπνηήζνπλ κέζα από ην κνπζείν ηνπο καζεηέο ηνπο ζηε «Μαζεηεία 

ζηελ Ιζηνξία» ηνπ ηόπνπ ηνπο. Αο κελ μερλάκε πσο κηα ηέηνηα επίζθεςε εμάπηεη ηελ πεξηέξγεηα 

θαη ηε θαληαζία ησλ καζεηώλ, ηνπο δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηελ επηζπκία γηα γλώζε, 

ελώ ηνπο βνεζά λα γλσξίζνπλ ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία κέζα ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, 

θαζώο θαη λα θαηαλνήζνπλ θαη λα ληώζνπλ ην ηζηνξηθό παξειζόλ.  

Η ζπγθεθξηκέλε δξάζε έξρεηαη λα ζπκπιεξώζεη ηελ Πνιηηηζηηθή Πεξηήγεζε ζην 

Ιζηνξηθό Κέληξν ηεο Λάξηζαο θαη εληάζζεηαη ζηελ πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο 

ηεο πόιεο καο, κέζα ζηα πιαίζηα λένπ Θεκαηηθνύ Δηθηύνπ πνπ πξνηίζεηαη λα ηδξύζεη ε Δ/λζε 

Α/ζκηαο Εθπ/ζεο Λάξηζαο. 

Σελ νξγαλσηηθή επζύλε ηεο δξάζεο απηήο ηελ είρε ε Τπεύζπλε ρνιηθώλ 

Δξαζηεξηνηήησλ Π.Ε. Λάξηζαο  θ. Κσλ/λα Υαηδεκίρνπ-Καινύζε, ελώ ηελ επηζηεκνληθή επζύλε 

είρε ε Επηκειήηξηα-ππεύζπλε ηνπ Λανγξαθηθνύ Μνπζείνπ θ. Καινθαηξηλνύ Φαλή. 

                                                                                                
                                                                                                   Ο  Διευθυντής  Π.Ε. Λάρισας,   
 

                                                                                                                    ακελλαρίου Βασίλειος 
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