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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
===========================================================
ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΟ ΤΜ. ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Η Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών-Μουσείο Σολωμού Κερκύρας
θεωρώντας ως αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας την επικοινωνία του
Μουσείου με το κοινό, συνεχίζει το παιδαγωγικό της έργο διοργανώνοντας
μουσειοπαιδαγωγικές δράσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, σε
συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και με το Τμήμα Αρχειονομίας,
Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, που ανήκει στη Σχολή Επιστήμης της
Πληροφορίας και Πληροφορικής.
Τα μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα σχεδιάζονται και υλοποιούνται
από την Ειρήνη Βήτα και τη Φαίη Σταμάκου, στα πλαίσια της πρακτικής τους
άσκησης, με επιστημονική υπεύθυνη την επίκουρη καθηγήτρια του τμήματος,
Σοφία Στάμου.
Από τη πλευρά του Μουσείου τις δράσεις συντονίζει και επιμελείται η
υπεύθυνη – επιμελήτρια του Μουσείου Σολωμού Κερκύρας Ναυσικά-Μαρία
Φρόνιμου.
Οι εκπαιδευτικές δράσεις έχουν σχεδιαστεί σε δύο άξονες. Ο πρώτος
ακολουθεί τη θεματική του μουσείου και μέσω της εμπλοκής των παιδιών με
το μουσείο και με τα εκθέματα αποσκοπεί στη δημιουργία της δικής τους
προσωπικής σχέσης με τον χώρο που έζησε ο ποιητής και με το έργο του. Ο
δεύτερος άξονας ακολουθεί ανεξάρτητες θεματικές αναπτύσσοντας τον
κοινωνικό ρόλο του μουσείου, αγγίζοντας επίκαιρα κοινωνικά ζητήματα,
αξιοποιώντας τις ευκαιρίες για συζήτηση που δίνονται μέσα από την έκθεση.

Οι μέρες διεξαγωγής των δράσεων είναι η Τρίτη και η Τετάρτη. Η κάθε
δράση θα πραγματοποιείται σε γκρουπ των 15 ατόμων και η διάρκεια της
δράσης υπολογίζεται περίπου στη 1 ώρα. Οι δράσεις της Τρίτης
απευθύνονται σε γονείς και παιδιά και είναι στημένες πάνω στη θεματική του
μουσείου. Οι δράσεις της Τετάρτης αφορούν ανεξάρτητες θεματικές και
απευθύνονται στην κοινότητα.
Ημερομηνίες Δράσεων
Ιούλιος
Τρίτη 12/7

- Τετάρτη 13/7

Τρίτη 19/7

- Τετάρτη 20/7

Αύγουστος
Τρίτη 2/8

- Τετάρτη 3/8

Τρίτη 9/8

- Τετάρτη 10/8

Τρίτη 16/8

- Τετάρτη 17/8

Τρίτη 30/8

- Τετάρτη 31/8

Για δήλωση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν
τηλεφωνικά στο 2661030674 καθημερινά 9.30-14.00 ή στέλνοντας e-mail στο
mouseiosolomou@gmail.com. Εναλλακτικά συμπληρώνοντας τη φόρμα
συμμετοχής
που
βρίσκεται
στην
ιστοσελίδα
του
μουσείου
https://eksmouseiosolomou.gr/, στην ενότητα Εκπαίδευση, υπο-ενότητα
Παιδαγωγικές Δράσεις.

