
Δελτίο Τφπου 

Μεγάλθ επιτυχία ςθμείωςε  το ςεμινάριο με κζμα: «Ελπίδα και Πίςτη. 

Εκκληςία και Τζχνη ςτη Θεςςαλία τον 16ο αιώνα», που διοργάνωςε θ  Δ/νςθ  

Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ  Λάριςασ, δια του γραφείου Εκπ/κων Θεμάτων και τθσ 

Υπεφκυνθσ Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων, ςε ςυνεργαςία με  τθν Εφορεία Αρχαιοτιτων 

Λάριςασ, ςτο χϊρο του Διαχρονικοφ Μουςείου Λάριςασ. Η επιμόρφωςθ είχε  άξονα 

τθν ομϊνυμθ περιοδικι ζκκεςθ που προζκυψε από τθ ςυνεργαςία των Εφορειϊν 

Αρχαιοτιτων Λάριςασ και Τρικάλων ςτο Διαχρονικό Μουςείο Λάριςασ, και κα 

διαρκζςει ζωσ τισ 28 Φεβρουαρίου 2019. Το ςεμινάριο το παρακολοφκθςαν πολλοί  

εκπαιδευτικοί  των ςχολείων τθσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Λάριςασ με ςκοπό να 

αξιοποιιςουν τα ερεκίςματα που κα λάβουν, βιϊνοντασ τθ μουςειακι εμπειρία και 

να τα χρθςιμοποιιςουν κατάλλθλα ςτθν εκπαίδευςθ. 

Αρχικά ζγινε  ειςαγωγι και ξενάγθςθ από τθ Προϊςταμζνθ τθσ Εφορείασ 

Αρχαιοτιτων Λάριςασ κ. Σδρόλια Σταυροφλα ςτθν ζκκεςθ, θ οποία παρουςιάηει 

εκκλθςιαςτικά αντικείμενα όλων των ειδϊν (εικόνεσ, χειρόγραφα, ζντυπα βιβλία, 

χρυςοκζντθτα, είδθ αργυροχοίασ) από τθν καλλιτεχνικι παραγωγι τθσ Θεςςαλίασ 

του 16ου αιϊνα. Πρόκειται για πολφ ςθμαντικά ζργα που δανείςκθκαν από 

εκκλθςιαςτικζσ ςυλλογζσ όλθσ τθσ Θεςςαλίασ και εικονογραφοφν τθν καλλιτεχνικι 

αναγζννθςθ που ςθμειϊκθκε τον 16ο αιϊνα ςτθν περιοχι. Επιπλζον, αυτά τα ζργα 

είναι τα πρϊτα που παριχκθςαν μετά τθν παλαιολόγεια αναγζννθςθ και τθν φφεςθ 

που ςθμειϊκθκε ςτισ εκκλθςιαςτικζσ τζχνεσ, εξαιτίασ τθσ οκωμανικισ κατάκτθςθσ 

τον 15ο αιϊνα αλλά και τα μοναδικά που ςϊηονται ςτθ Θεςςαλία από τθ ςπουδαία 

εποχι του 16ου αιϊνα. Στθν αναγζννθςθ αυτι ςθμαντικό ρόλο ζπαιξαν ςπουδαίοι 

μθτροπολίτεσ Λαρίςθσ και τοπικοί επίςκοποι, οι προβάλλονται ςτθν ζκκεςθ.  

Στθ ςυνζχεια ςυμμετείχαν βιωματικά ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «… 

βαςτάει εικόνα και χαρτί» το οποίο ςυντόνιςε  θ αρχαιολόγοσ κ. Παπαναςταςοφλθ 

Ματίνα. Το ςυγκεκριμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευκφνεται  ςε μακθτζσ ΣΤ 

Δθμοτικοφ και Γυμναςίου. Περιλαμβάνει ψθφιακι παρουςίαςθ (power point) με 

ιςτορικζσ πλθροφορίεσ και εποπτικό υλικό ςχετικό με τθν εκπαίδευςθ, τθ γραφι και 

τθν παραγωγι χειρογράφων τόςο ςτα βυηαντινά όςο και ςτα μεταβυηαντινά χρόνια 



και βιντεοπροβολι με κζμα το περιεχόμενο τθσ περιοδικισ ζκκεςθσ και τθν 

καλλιτεχνικι παραγωγι ςτθ Θεςςαλία του 16ου και 17ου αιϊνα. Μετά από τθν  

περιιγθςθ ςτα εκκζματα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ολοκλθρϊκθκε με 

δραςτθριότθτα, θ οποία περιλάμβανε τθν αναπαραγωγι αγιογραφίασ και τθν 

εξάςκθςθ ςτθν ανάγνωςθ και αντιγραφι μεταβυηαντινισ γραφισ του 16ου αιϊνα. 

  

 

  


