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ΘΕΜΑ :  «Ανακοίνωςη – πρόςκληςη ςε ενημερωτική ςυνάντηςη για τη ςυμμετοχή ςχολικών 

μονάδων ςε διαςυνοριακό πρόγραμμα τοπικήσ ιςτορίασ τησ Περιφζρειασ Ηπείρου 
και τησ χολήσ Καλών Σεχνών του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων» 
 

  
Σασ ενθμερϊνουμε ότι θ Περιφζρεια Ηπείρου ςτο πλαίςιο των διαςυνοριακϊν 

προγραμμάτων Interreg, υλοποιεί εγκεκριμζνα ζργα τθσ προγραμματικισ περιόδου 2014-2020 

με τθν  Ιταλία και τθν Αλβανία. Στο πλαίςιο αυτϊν των προγραμμάτων ζχουν ςχεδιαςτεί, 

μεταξφ άλλων, δράςεισ, οι οποίεσ απευκφνονται ςε μακθτζσ/τριεσ γυμναςίων και των 

τελευταίων τάξεων του δθμοτικοφ και ζχουν ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ, τθν  ενθμζρωςθ και 

τθν κινθτοποίθςθ τουσ ςχετικά με τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, τθν ορκολογικι διαχείριςθ 

των απορριμμάτων, τον πολιτιςμό και τθν τοπικι ιςτορία, τθν προςταςία του φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ, τθν άκλθςθ ςτθ φφςθ κ.ά. 

Ανάμεςα ςτα εγκεκριμζνα ζργα είναι και το Post ALphabetical Interactive Museum 

using Participatory, Space-Embedded, Story-Telling, με ακρωνφμιο PALIMPSEST που ςτοχεφει 

ςτθν επαφι των μακθτϊν και των νζων με τθν τοπικι ιςτορία. Το Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων και 

θ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν είναι ο επικεφαλισ εταίροσ για το πρόγραμμα ςε ςυνεργαςία με τθν 

Περιφζρεια Ηπείρου, τον Διμο Ιωαννιτϊν, το Πανεπιςτιμιο του Bari και τθν Επαρχία του 

Lecce. 

Το PALIMPSEST εςτιάηει ςτο πωσ ςτοιχεία πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ μποροφν να 

ενταχκοφν εκ νζου ςτθν πόλθ με τθ χριςθ ψθφιακϊν τεχνολογιϊν, ςτισ περιοχζσ τθσ Ηπείρου 

και τθσ Απουλίασ. Aπαντά ςτθν κοινι πρόκλθςθ του πϊσ μπορεί να προωκθκεί ο τουριςμόσ 



  

ςτισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιοχζσ, εμψυχϊνοντασ τον δθμόςιο αςτικό χϊρο και 

αναηωογονϊντασ τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά μζςα από ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ, 

προςεγγίςεισ «από τα κάτω προσ τα πάνω» και καλλιτεχνικζσ παρεμβάςεισ. 

Θα δθμιουργιςει ζνα in-situ (επί τόπου) αρχείο αφθγθματικϊν ςτοιχείων, το οποίο 

κα καταλιξει ςε μια διαδραςτικι, άυλθ, υπαίκρια μουςειακι εμπειρία ςτον δθμόςιο χϊρο 

τθσ πόλθσ. Το project κα χρθςιμοποιιςει ζναν χάρτθ ςε μορφι εφαρμογισ, το οποίο κα 

προςδιορίηει τθν ακριβι τοποκεςία των αφθγθματικϊν ςτοιχείων. Τα ςτοιχεία αυτά κα 

ζχουν ςυλλεχκεί με διαδικαςίεσ που κα απευκφνονται ςε όλεσ τισ γενιζσ. Το PALIMPSEST 

ζχει ςτόχο να μετουςιϊςει τθν ςυμβατικι εμπειρία του αςτικοφ δθμόςιου χϊρου ςε μια 

εμπειρία μουςειακι, αφθγθματικι, διαδραςτικι και κεματικι – ϊςτε να αναηωογονιςει τθ 

ςυνκικθ τθσ πόλθσ και να προςελκφςει υψθλισ ποιότθτασ τουριςμό. 

Στο πλαίςιο του εν λόγω Προγράμματοσ καλοφνται ςχολεία τησ πόλησ των 

Ιωαννίνων να ςυμμετάςχουν ςτισ δράςεισ του για το τρζχον (2018 – 2019 ) και το ερχόμενο 

(2019 – 2020) ςχολικά ζτθ. Οι μακθτζσ/τριεσ (Ε’ Δημοτικοφ και Α’ – Β’ Γυμναςίου) κα 

ζρκουν ςε επαφι με παλιότερων γενεϊν ςυγγενικά, και όχι μόνο, άτομα, ϊςτε να 

ςυγκεντρϊςουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ μφκουσ, τουσ κρφλουσ, τισ παραδόςεισ αλλά 

και απλζσ κακθμερινζσ ιςτορίεσ που ςχετίηονται με τθν πόλθ. Στθ ςυνζχεια, όλο το 

ςυγκεντρωμζνο υλικό κα χρθςιμοποιθκεί ϊςτε να δθμιουργθκοφν καλλιτεχνικζσ 

εγκαταςτάςεισ μζςα ςτθν πόλθ, οι οποίεσ κα ενεργοποιοφνται από τουσ επιςκζπτεσ. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το πρόγραμμα και τθ δυνατότθτα 

ςυμμετοχισ των ςχολείων κα πραγματοποιθκεί εκδήλωςη - ενημερωτική ςυνάντηςη το 

άββατο, 30.03.2019, ώρα 10:30 π.μ. ςτην αίθουςα ςυνεδριάςεων τησ χολήσ Καλών 

Σεχνών του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων (κτιριο Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ, 2οσ όροφοσ, 

Αίκουςα 518). Οι ενδιαφερόμενοι/εσ εκπαιδευτικοί μποροφν να απευκφνονται, ςχετικά, 

ςτον Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου 

(Θωμάσ Λϊλθσ, tomlo@sch.gr, 2651030791 & 6993922299).  

Παρακαλοφμε για τθν ενθμζρωςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων τθσ ςχολικισ ςασ 

μονάδασ. 
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