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Καλύβια Αγρινίου

Εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου Καλυβίων
στην Έκθεση Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας

Written by Gikas   
Monday, 01 February 2016 16:12

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016

Το Γυμνάσιο Καλυβίων, πραγματοποίησε προχθές Παρασκευή 29
Ιανουαρίου 2016 εκπαιδευτική επίσκεψη στην περιοδεύουσα
κινητή έκθεση του   Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας
του Κώστα Κοτσανά που φιλοξενείται στο Αγρίνιο, στο
Παπαστράτειο Γυμνάσιο...

Οι μαθητές του Γυμνασίου Καλυβίων μαζί με τους συνοδούς

καθηγητές τους, ξεναγήθηκαν στο χώρο της έκθεσης από τους

υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του ΕΚΦΕ Αγρινίου Τσοβόλα Σπυρίδων και Ντασιώτη

Θεοφάνη, σε μια μοναδική έκθεση με   τις σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων

Ελλήνων. Πρόκειται για μια πολυδιάστατη επιστημονική προσέγγιση του εκπαιδευτικού

κ. Κώστα Κοτσανά, εμπνευστή και πρωτεργάτη του Μουσείου, που παρουσιάζει 

εκθέματα μηχανημάτων που εφευρέθηκαν   και χρησιμοποιούνταν από τους   Αρχαίους

 Έλληνες.

Είναι μεγάλη η παιδαγωγική αξία του μουσείου και της έκθεσης, καθώς επηρεάζει πολλά

διδακτικά αντικείμενα: Ιστορία, Μαθηματικά, Τεχνολογία, Φυσική, Πληροφορική. Όλα

τα εκθέματα είναι σε φυσικό μέγεθος. Η ξενάγηση των μαθητών στο μουσείο είναι

πολυδιάστατη: κάποια εκθέματα τα χειρίζονται οι ίδιοι οι μαθητές, κάποια τα χειρίζεται

μόνο ο ξεναγός, κάποια συνδυάζουν εκτός από το πραγματικό έκθεμα και επεξηγηματικό

κείμενο με εικόνες. Τα πιο πολύπλοκα συνοδεύονται   από ψηφιακή αναπαράσταση που

εξηγεί με βίντεο και  προσομοίωση τον τρόπο λειτουργίας του εκθέματος.

Μέσα από την παιδαγωγική και διεπιστημονική αξία των εκθεμάτων οι εκπαιδευόμενοι

του Γυμνασίου Καλυβίων γνώρισαν τη σχετικά     άγνωστη πτυχή του αρχαιοελληνικού

πολιτισμού και διαπίστωσαν   ότι η τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων λίγο πριν το τέλος

του αρχαιοελληνικού κόσμου ήταν εξαιρετικά όμοια με τις απαρχές της σύγχρονης

τεχνολογίας μας.

Να αναφέρουμε ότι η   περιοδεύουσα έκθεση του Μουσείου Αρχαίας Τεχνολογίας του

Κώστα Κοτσανά     βρίσκεται   στο Αγρίνιο στο κλειστό γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου

Αγρινίου

Κάθε Σάββατο πρωί  10.00‐2.00 και Κυριακή απόγευμα 3.00‐7.00 η έκθεση είναι ανοιχτή

μόνο για τους ενήλικες (εκπαιδευτικούς και ευρύτερο κοινό).
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