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«Διαβάζω μέσα στο μερό το άλυα, το βήτα και το ρω»: 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας στα 

πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσείων. 

 

Η ΛΔ΄ ΕΠΚΑ ζαο πξνζθαιεί ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα «Διαβάζω μέσα 

στο μερό το άλυα, το βήτα και το ρω» γηα παηδηά, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Καξδίηζαο από ηε «Νμοημπία», ζύιινγν γηα ηελ 

αηζζεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ, ζηηο 19 Μαΐνπ 2013 θαη ώξα 

11.30 ην πξωί. Η εθδήιωζε δηνξγαλώλεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ ενξηαζκνύ ηεο 

Παγθόζκηαο Ηκέξαο Μνπζείωλ, ε νπνία θέηνο ζηέιλεη ην κήλπκα «Μνπζεία (Μλήκε 

+ Δεκηνπξγηθόηεηα) = Κνηλωληθή Αιιαγή. 

Τα παηδηά πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ θόζκνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνύ κέζα από ην ζηνηρείν 

ηνπ Νεξνύ αλαθαιώληαο θαη πξνζωπηθέο ηνπο κλήκεο θαη εκπεηξίεο.  

Μηα ζηαγόκα ηαληδεύεη από ημοξ πνμϊζημνηθμύξ δεηκόζαονμοξ, ηεκ 

Τνωηθή εθζηναηεία θαη ημ Αμίιεημ Νενό … ζημ θαζεμενηκό πμηήνη μαξ. Η 

μοζμιμγία ημο κενμύ, μη οδάηηκμη ζεμί θαη ζεέξ, μη κεμειιεκηθέξ παναδόζεηξ 

θαη ηα έζημα, ε πνηζηηακηθή ιαηνεία θαη ε δηαπείνηζε ημο κενμύ από ημκ 

ζύγπνμκμ άκζνωπμ εκενγμπμημύκ ηε μκήμε μαξ θαη μαξ οπεκζομίδμοκ ηε 
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θνμκηίδα ημο πενηβάιιμκημξ θαη ημο πιακήηε. Σζζξ… Τμ κενό μηιάεη. Αξ ημ 

αθμύζμομε! 
Τέινο, ζα παξαθνινπζήζνπλ κηα ζύληνκε εθπαηδεπηηθή πξνβνιή, ζα παίμνπλ 

βηωκαηηθά παηρλίδηα θαη ζα ζηήζνπλ έλα πξωηόηππν εηθαζηηθό εξγαζηήξη κε δηθέο 

ηνπο δεκηνπξγίεο.  

Τν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα παξέρεηαη δωξεάλ θαη απεπζύλεηαη ζε παηδηά 

ειηθίαο 6 έωο 9 εηώλ καδί κε ηνπο ζπλνδνύο ηνπο, κόλν θαηόπηλ ζπλελλόεζεο ζην ηει. 

24410-61564, Λεπθή Θενγηάλλε & Φωηεηλή Σνθηαλνύ. Αξηζκόο ζέζεωλ 

πεξηνξηζκέλνο.  

 

 

 

                                                                                           

 

 


