ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

SUMMER CAMP - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
Η Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε
συνεργασία με το Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος) οργανώνει κατά την διάρκεια της
καλοκαιρινής περιόδου κύκλο εκπαιδευτικών προγραμμάτων για
παιδιά.
Η αστική μη κερδοσκοπική «Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»
ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2008 με σκοπό την προαγωγή των καλύτερων πρακτικών στην
ανάδειξη, προστασία και διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων στην Ελλάδα και διεθνώς
μέσω της έρευνας και της εκπαίδευσης. Η Πρωτοβουλία συμβάλει στην πραγματοποίηση
των σκοπών της μέσα από την αξιοποίηση του πολύ καλά εκπαιδευμένου ανθρώπινου
δυναμικού στην Ελλάδα, την επιμόρφωση σε όλα τα επίπεδα, την υποστήριξη της έρευνας,
την διευκόλυνση της πρόσβασης στην πληροφορία καθώς και την δημιουργία διαλόγου.
Από το καλοκαίρι του 2009 η Πρωτοβουλία είναι υπό την αιγίδα του ΥΠ.ΠΟ.
www.inherity.org
• Τα μυστικά του αρχαιολόγου! Σσσσσσ! Ελάτε να τα
ανακαλύψουμε!
Στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος “Ανακαλύπτοντας
τους διαχειριστές της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής
Κληρονομιάς: Ελλάς, DISCO 2014”, τα παιδιά θα μυηθούν με τρόπο διασκεδαστικό στα
μικρά μυστικά του αρχαιολόγου, του συντηρητή και του μουσειολόγου. Θα κάνουν
ανασκαφή, συντήρηση, θα δημιουργήσουν τα δικά τους έργα τέχνης με πηλό και θα
μάθουν πως αυτά εκτίθενται σε ένα μουσείο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποικίλες
δημιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως χειροτεχνία, κατασκευές, θεατρικό
παιχνίδι, χορό, επαφή με την αγγλική γλώσσα καθώς και βιωματικά παιχνίδια που θα
δώσουν την δυνατότητα στο παιδί να έρθει σε επαφή με τον πολιτισμό της περιοχής, το
περιβάλλον και την ανάδειξη της αισθητικής του έκφρασης. Οι δραστηριότητες αυτές θα
προσαρμόζονται αναλόγως στις ανάγκες της καθεμίας θεματικής ενότητας και στις ηλικίες
των παιδιών.
Διάρκεια: Δευτέρα 23/6 έως Παρασκευή 27/6/2014 (9:00 π.μ.-14:00 μ.μ.)
Τόπος διεξαγωγής: Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(http://museums.geol.uoa.gr/mineralogy/MuseumMinPet/grxartis.html)
Ελάχιστη συμμετοχή για την διεξαγωγή του προγράμματος:
Δέκα (10) παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών
Κόστος συμμετοχής: 60 ευρώ (50 ευρώ για αδέλφια)
Δηλώσεις συμμετοχής, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης
Tηλ. Επικοινωνίας:
κα. Παπαδοπούλου 6973-065966
κα. Πελεντρίδου 6948-807797
Email: ihcedu@gmail.com

