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ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ειδικές ξεναγήσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Κηρύκου
Ικαρίας
Σας κάνουμε γνωστό ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικάριας, στο πλαίσιο της
προσπάθειας για την προβολή του εκπαιδευτικού χαρακτήρα του Μουσείου του Αγίου Κηρύκου
Ικαρίας οργανώνει, τους μήνες Μάρτιο – Ιούνιο 2016, δυο εκπαιδευτικές δράσεις: ένα Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα για μαθητές Δημοτικού και Γυμνάσιου, και ειδικές ξεναγήσεις για μαθητές Λυκείου.
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, με τίτλο «...το βλογημένο το κρασί άυλα τα στερεώνει!...»,
απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνάσιου. Σκοπός του είναι, με αφετηρία τα σχετικά
εκθέματα του Μουσείου, να φέρει τα παιδιά σε επαφή με την ιστορία της αμπελοκαλλιέργειας στο
νησί κατά την αρχαιότητα, αλλά και στους νεότερους χρόνους. Τα αγγεία αποθήκευσης, ανάμειξης
και προσφοράς του κρασιού, ο πράμνιος οίνος του Ομήρου, ο μύθος της γέννησης του Διόνυσου
στο Δρακάτο, το εμπόριο του κρασιού μέσα σε αμφορείς στοιβαγμένους στα αμπάρια των αρχαίων
πλοίων, είναι κάποιοι σταθμοί από τη διαδρομή των μαθητών μέσα στο Μουσείο.
Με την ειδικά σχεδιασμένη για εφήβους 16 έως 18 χρονών ξενάγηση, θα δοθεί στους
μαθητές η δυνατότητα να ταξιδέψουν στο παρελθόν και να γνωρίσουν την ιστορία της Ικαρίας,
αλλά και την ιστορία του κτηρίου του Μουσείου. Η ξενάγηση θα επικεντρωθεί στους
Αρχαιολογικούς Χώρους του Δρακάνου, του Να και του Καταφυγίου, ενώ, με αφορμή μια επιγραφή
που αναφέρει ονόματα εφήβων και εκπαιδευτών, θα γίνει λόγος για το θεσμό της εφηβείας.
Για τη συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και τις ξεναγήσεις, είναι απαραίτητη η
προηγούμενη συνεννόηση με το Αρχαιολογικό Μουσείο Άγιου Κηρυκίου. Τηλεφωνά επικοινωνίας:
22750-23878 και 6978699119, ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα – Παρασκευή, 8:30-15:00
Υπεύθυνη επικοινωνίας: κ. Άννα Καλαλή
Ο Προϊστάμενος
Της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας

Π. Ι. Χατζηδάκης
Αρχαιολόγος

