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Λίγα λόγια για την έκθεση…

η έκθεση

μη με πετάς, δεν είμαι σκουπίδι
H εικαστική μαθητική έκθεση “μη με πετάς, δεν είμαι σκουπίδι”,
διοργανώθηκε στο πλαίσιο ομώνυμου εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα
την α ν α κ ύ κ λ ω σ η , που υλοποιήθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Ηγουμενίτσας, την εβδομάδα από 14 έως 18 Μαΐου 2012, για τον εορτασμό της
Διεθνούς Ημέρας Μουσείων. Η Διεθνής Ημέρα Μουσείων (18 Μαΐου)
αποτελεί, πλέον, έναν καθιερωμένο θεσμό τον οποίο εμπνεύστηκε και
συντονίζει το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM). Ο τίτλος του φετινού
εορτασμού «Τα μουσεία σ’ έναν κόσμο που αλλάζει. Νέες προκλήσεις, νέες
εμπνεύσεις», καλύπτει επιμέρους θεματικούς άξονες, όπως περιβαλλοντική
βιωσιμότητα, χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτόμες δράσεις, με στόχο να
αναδειχθεί ο πολιτιστικός, παιδευτικός και κοινωνικός ρόλος των Μουσείων
στη σύγχρονη εποχή.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “μη με πετάς, δεν είμαι σκουπίδι”, αποτελεί
προϊόν συνεργασίας της ΛΒ΄ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών
Αρχαιοτήτων με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Φιλιατών
και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας. Στο πρόγραμμα,
το οποίο απευθυνόταν σε μαθητές Δ΄ έως Στ΄ Δημοτικού Σχολείου,
συμμετείχαν συνολικά 350 μαθητές και 19 συνοδοί εκπαιδευτικοί από 6
σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσπρωτίας.
Πρωταρχικός στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν αφενός η
ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω στο μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα
της διαχείρισης των απορριμμάτων και αφετέρου η ενημέρωσή τους όσον
αφορά τα είδη των απορριμμάτων και υλικών, το σωστό τρόπο διαλογής και
τα διάφορα συστήματα ανακύκλωσης, έτσι ώστε να αναλάβουν ενεργή δράση
ως υπεύθυνοι και ευσυνείδητοι πολίτες. Παράλληλα, οι μαθητές είχαν τη
δυνατότητα να διασκεδάσουν και να εκφραστούν καλλιτεχνικά,
ξεδιπλώνοντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. Μέσα από αυτή τη
δράση, τα παιδιά έδωσαν το δικό τους χρώμα στην αίθουσα του Μουσείου,
παράγοντας ένα μεγάλο μέρος του υλικού που παρουσιάζεται στην έκθεση.
Το πρώτο μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος περιλάμβανε δύο
παρουσιάσεις
σχετικές
με
την
ανακύκλωση:
α)
«Μείωση,
Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση υλικών & απορριμμάτων στην
αρχαιότητα» και β) «Σύγχρονες μορφές ανακύκλωσης και η αναγκαιότητά της
στις μέρες μας». Οι παρουσιάσεις, στις οποίες έγινε χρήση διαφόρων
εκπαιδευτικών
μεθόδων
(δεικτική,
μαιευτική,
ερωταποκρίσεις)
εμπλουτίστηκαν με σύντομα videos για την ανακύκλωση και το περιβάλλον.

Παράλληλα, μέσα από δύο ομαδικά παιχνίδια δράσης («διαλογή
απορριμμάτων» και «καλαθοσφαίριση»), τα παιδιά διασκέδασαν ενώ
συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία της “ανακύκλωσης”, αξιοποιώντας τις
γνώσεις τους αλλά και τις καινούριες πληροφορίες που προσέλαβαν.
Στο δεύτερο μέρος, οι μαθητές συμμετείχαν σε καλλιτεχνικό εργαστήρι
“Ανακυκλώστε δημιουργικά”, στο χώρο του μουσείου, κατασκευάζοντας
ατομικά ή ομαδικά έργα από ανακυκλώσιμα υλικά. Τα περισσότερα
ανακυκλώσιμα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, είχαν συγκεντρωθεί από τους
ίδιους τους μαθητές, κατά το στάδιο της προετοιμασίας στην σχολική τάξη.
Αυτό κρίθηκε ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα,
όχι μόνο για λόγους επάρκειας υλικών, αλλά, κυρίως, για την ενθάρρυνση και
κινητοποίηση των παιδιών στο θέμα της διαλογής και ανακύκλωσης, πριν την
επίσκεψή τους στο μουσείο.
Όλα τα σχολικά τμήματα που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
και στο καλλιτεχνικό εργαστήρι συνέβαλαν στην έκθεση με τις δημιουργίες
τους (μακέτες, συνθέσεις, μεμονωμένα αντικείμενα και χειροτεχνίες). Οι
μαθητές επέλεγαν οι ίδιοι τα υλικά και το θέμα, βάζοντας τα δυνατά τους για
να δημιουργήσουν πρωτότυπες κατασκευές.
Στην έκθεση συμμετείχαν, επίσης, σχολικά τμήματα Α/θμιας & Β/θμιας
Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής, με κατασκευές που είχαν υλοποιήσει
στην τάξη, στο πλαίσιο σχετικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης ή καλλιτεχνικών εργαστηρίων.

Συντελεστές εκπαιδευτικού προγράμματος & εικαστικής
έκθεσης
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας
αρχαιολόγοι: Αντωνία Τζωρτζάτου - Γιώργος Δερμιτζόγλου - Γλυκερία Φάτσιου
συντηρητές: Αικατερίνη Κουντούρη - Βασιλική Ζώη
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Φιλιατών
Ευθαλία Βρύση, εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας
συντονισμός: Ειρήνη Παπαχρήστου, υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων Α/θμιας
Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας
Τα καλλιτεχνικά εργαστήρια εμψυχώθηκαν από τους εκπαιδευτικούς
καλλιτεχνικών Α/θμιας Εκπαίδευσης, Γεωργία Μάντζου, Ευθυμία Φαϊτά και
Χρήστο Τζίμα, καθώς από και από τις Νηπιαγωγούς, Αλίκη Μαργαρίτη και
Χριστίνα Τσώνη.

Για την έκθεση δημιούργησαν…
Όλα τα σχολικά
πρόγραμμα:

τμήματα

που

παρακολούθησαν

το

εκπαιδευτικό

1ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών: τάξεις Δ΄, Ε΄& ΣΤ΄ (60 μαθητές)
συνοδοί εκπαιδευτικοί: Γρ. Τσάνης, Ευθ. Σταύρου, Αικ. Λεοντίτση
2ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας: τάξεις Ε΄& ΣΤ (47 μαθητές)
συνοδοί εκπαιδευτικοί: Μ. Λαμπρίδου, Ευδ. Βαλάκου, Μ. Γίτσα
3ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας: τάξεις Δ΄, Ε΄& ΣΤ΄ (132 μαθητές)
συνοδοί εκπαιδευτικοί: Β. Γραμματά, Σπ. Κόλιου, Ε. Τζίκα, Δ. Χριστοφίδης, Α.
Κωστάρη, Ελευθ. Γιώγου
4ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας: τάξη Ε΄ (43 μαθητές)
συνοδός εκπαιδευτικός: Φ. Σπυρίδων
Δημοτικό Σχολείο Μαργαριτίου: τάξεις Ε΄ & ΣΤ΄ (23 μαθητές)
συνοδοί εκπαιδευτικοί: Δ. Βασιλείου, Αν. Γκουλκούτη
Δημοτικό Σχολείο Ν. Σελεύκειας: τάξεις Δ΄, Ε΄& ΣΤ΄ (45 μαθητές)
συνοδοί εκπαιδευτικοί: Λ. Τζοβάρας, Σπ. Σταύρου, Π. Μούσιου, Δ. Θωμάζος

με κατασκευές στην σχολική τάξη:
1ο Νηπιαγωγείο Παραμυθιάς
υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Α. Μαργαρίτη
3ο Νηπιαγωγείο Φιλιατών
υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Σπ.-Φρειδ. Ζάγκα, Ευαγγ. Λάζου
Νηπιαγωγείο Παραποτάμου
υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Βασ. Κρικώνη, Λ. Βαρτζιώτη, Θ. Γραμματικού
1ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών: τάξεις Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄
υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Γρ. Τσάνης, Ευθ. Σταύρου, Αικ. Λεοντίτση
1ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας: τάξη Β΄
υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Γ. Μάντζου
3ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας: τάξη Ε΄
υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ε. Τζίκα
Δημοτικό Σχολείο Μαργαριτίου: τάξη ΣΤ΄
υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Αν. Γκουλκούτη
Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης Ιωαννίνων: τάξη Β΄
υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Μ. Βασιλειάδη
Γυμνάσιο Μαργαριτίου
υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ελευθ. Μήτση
και…
Νηπιαγωγείο Κεστρίνης - ποιήμα για την ανακύκλωση
υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Χ. Ρεντζέλου
ΕΕΕΕΚ Παραμυθιάς - παρουσίαση PowerPoint για την ομαδική εργασία
κατασκευής κάδου κομποστοποίησης από τους μαθητές του σχολείου
υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ε. Γκαρανάτση

