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Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης συμμετέχοντας στον εορτασμό για τη Διεθνή Ημέρα
Μουσείων, που φέτος είχε ως θέμα «Μουσεία και πολιτιστικά τοπία», πραγματοποίησε,
σήμερα Τετάρτη 18 Μαΐου, πολιτιστικές περιηγήσεις - εκπαιδευτικά προγράμματα σε
Κοζάνη και Αιανή. Οι δύο χώροι επιλέχθηκαν ως αντιπροσωπευτικοί διαφορετικών
πολιτιστικών τοπίων.

Στις πολιτιστικές περιηγήσεις και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Κοζάνης με τίτλο
«Γνωρίζω τον τόπο μου» συμμετείχαν το 2 ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης και το 15 ο
Νηπιαγωγείο Κοζάνης. Τα προγράμματα πραγματοποίησαν οι αρχαιολόγοι: Ά. Κλημάντου,
Β. Λαϊνά, Σ. Γέρμανλη και Κ. Βαρβαρούση.

Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου ξεκίνησαν το πρόγραμμά τους από την Αρχαιολογική
Συλλογή Κοζάνης, όπου ολοκληρώνονται άμεσα οι εργασίες επανέκθεσης, και όπου τους
υποδέχθηκε η προϊσταμένη της Εφορείας, Α. Χονδρογιάννη – Μετόκη. Με ενδιάμεσους
σταθμούς το Δημοτικό Σχολείο Χαρισίου Μούκα, το πηγάδι της πλατείας, το ξενοδοχείο
Ερμιόνιο, το καμπαναριό, και το Βαλταδώρειο, κατέληξαν στον βυζαντινό ναό του Αγίου
Νικολάου, ύστερα και από τ
η θετική ανταπόκριση της Ι.Μ. Σερβίων – Κοζάνης, την οποία και ευχαριστούμε. Τους δόθηκε
έτσι η ευκαιρία να γνωρίσουν
διαχρονικά την ιστορία της πόλης της Κοζάνης. Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου
επισκέφθηκαν τον ρωμαϊκό Τάφο – Ηρώο της οδού Αρκαδίου, όπου ήρθαν σε επαφή με την
παλαιότερη ιστορία της πόλης.

Στις πολιτιστικές περιηγήσεις και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Αιανής με τίτλο
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«Εξερευνώ το Μουσείο του τόπου μου» συμμετείχαν το 3 ο Δημοτικό Σχολείο Σιάτιστας και
το Νηπιαγωγείο Δρεπάνου. Τα προγράμματα πραγματοποίησαν οι αρχαιολόγοι: Δ.
Θεοδώρου, Α. Αποστολίδου και Δ. Μπούκου.

Τα παιδιά περιηγήθηκαν στις αίθουσες του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής εντοπίζοντας
πραγματικά και μυθικά ζώα και φυτά που απεικονίζονται σε αγγεία ή σε άλλα αρχαία
αντικείμενα. Επίσης, η περιήγηση στον κήπο με τ’ αγάλματα έδωσε τροφή συζήτησης για το
πολιτιστικό μας παρελθόν αλλά και για την πολιτιστική μας συνέχεια στο μέλλον.

Τα παιδιά συμμετείχαν με ενδιαφέρον και ζωντάνια αποδεικνύοντας ότι τα Μουσεία μας
είναι μια ζωντανή κοιτίδα πολιτισμού
.

Φωτογραφίες απο την εκδήλωση μπορείτε να δείτε εδώ
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! Kάντε κλικ στη κάθε φωτογραφία για προβολή σε μεγαλύτερη ανάλυση
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