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Εκπαιδευτικά προγράμματα: Μνημεία, Τέχνες και
Τοπική Ιστορία
Η Καστοριά είναι ένα
ανοιχτό μουσείο, ας το
επισκεφτούμε και ας το
γνωρίσουμε από κοντά!
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα
σχεδιάστηκαν για παιδιά του
Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου.
Σκοπός είναι να γνωρίσουν τα
παιδιά τον πλούτο των μνημείων και
την ποικιλία των θεμάτων της πόλης
της Καστοριάς, μαθαίνοντας
παράλληλα βασικούς κανόνες
προσέγγισης της βυζαντινής τέχνης,
της προϊστορίας και της
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.
Μέσα από τα εκπαιδευτικά
προγράμματα δίνετε στα παιδιά η

ευκαιρία να αποκτήσουν τα εργαλεία
γνώσης που χρειάζονται για να
κατανοήσουν σύνθετα ιστορικά
θέματα μέσα από
μουσειοπαιδαγωγικές
δραστηριότητες και περιηγήσεις
στην πόλη.
Τις εικόνες μας της χαρίζει ο
πολιτισμικός πλούτος της
Καστοριάς, η γνώση διοχετεύετε
μέσα απ ́το παιχνίδι, το διάλογο και
τις δραστηριότητες και παράλληλα
καλλιεργείται μαζί με τη φαντασία
και την αγάπη για την εξερεύνηση, η
κριτική σκέψη.
Τα παιδιά κατακτούν όχι μόνο ένα
γνωστικό αντικείμενο αλλά και ένα
εργαλείο κατανόησης που θέτει τις
βάσεις για την επιστημονική έρευνα.

Θέματα
1. Διαβάζω τις Βυζαντινές
Εικόνες
2 Η ζωή στη Νεολιθική
Εποχή
3 Το Αρχοντικό
4 Ξενάγηση στα μνημεία της
Καστοριάς
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Σουλτάνα Ζορπίδου Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καστοριά. Σπούδασε Κλασική Αρχαιολογία, Ιστορία της Τέχνης και Αρχαία Ιστορία
στο Πανεπιστήμιο του Freiburg, Σπουδές Πολιτισμού και Φύλου στο Πανεπιστήμιο του Oldenburg και Διαπολιτισμική Επικοινωνία στο
Göttingen.
Δίδαξε στο Albert-Ludwigs Πανεπιστήμιο του Freiburg στο τμήμα Ανθρωπολογίας και Σπουδών Κοινωνικής Ταυτότητας του Φύλου και
στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο του Freiburg στο τμήμα Ιστορίας της Σύγχρονης Τέχνης.
Συμμετείχε ως εισηγήτρια σε διεθνή και ευρωπαϊκά συνέδρια Αρχαιολογίας και κινηματογράφου. Με το κομμάτι της
Μουσειοπαιδαγωγικής ασχολείται συστηματικά από το 2005. Θεωρεί την ανάπτυξη της πολιτισμικής συνείδησης μέσα από την
προσωπική εμπειρία αφετηρία για την ανάπτυξη αυτόνομης σκέψης και δράσης. Πολιτισμός και εκπαίδευση είναι δύο άρρηκτα
δεμένες μεταξύ τους έννοιες, δυο έννοιες που θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή διάλογο.

