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Τί είναι η αρχαιολογία; Πώς γίνονται οι ανασκαφές;
Πώς ζούσαν οι άνθρωποι 7000 χρόνια πριν, στη Νεολιθική Εποχή;
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ‘Στην Αυγή των Πρώτων Αγροτών’ θα πραγματοποιηθεί
και φέτος, για τρίτη χρονιά, από την Επιστημονική Ομάδα του Νεολιθικού Οικισμού
Αυγής σε συνεργασία με την ΚΘ΄ ΕΠΚΑ–ΥΠ.ΠΟ.Τ. & το Δήμο Καστοριάς. Απευθύνεται
κυρίως σε μαθητές Δημοτικού (προτείνεται η Δ΄, Ε΄ & Στ΄ Τάξη) & Γυμνασίου και
υλοποιείται στο ‘Κέντρο Τεκμηρίωσης των Ανασκαφών Αυγής’, στην Αυγή Καστοριάς.
Στο πρόγραμμα, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να
γνωρίσουν τις μεθόδους και πρακτικές που
χρησιμοποιούν οι αρχαιολόγοι για να κατανοήσουν
και ‘ζωντανέψουν’ το παρελθόν. Θα ταξιδέψουν στη
μακρινή περίοδο της Προϊστορίας και θα γνωρίσουν
καλύτερα τη Νεολιθική Εποχή (περίπου 6500‐3500
π.Χ.), όπως τις καθημερινές συνήθειες των ανθρώπων
τότε, τα υλικά που χρησιμοποιούσαν και τα
αντικείμενα που κατασκεύαζαν. Θα γνωρίσουν το Νεολιθικό Οικισμό της Αυγής, τα
σπίτια, τις αυλές και τα ευρήματά τους και θα λύσουν κάποια από τα ‘μυστήρια’ που
απασχολούν τους αρχαιολόγους!
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την ενεργή συμμετοχή των παιδιών, καθώς σε
όλη τη διάρκειά του εκφράζουν ελεύθερα τις σκέψεις και τις ιδέες
τους για όσα παρακολουθούν, ενώ με τη βοήθεια των αρχαιολόγων‐
εκπαιδευτών καταθέτουν τη δική τους άποψη για το αρχαιολογικό
υλικό. Μέσα από τη συμμετοχή τους σε ομαδικές δημιουργικές
δραστηριότητες τα παιδιά εμβαθύνουν σε συγκεκριμένες όψεις της
Νεολιθικής ζωής (π.χ. σπίτια, διατροφή, εργαλεία, κοσμήματα,
πήλινα αντικείμενα), έρχονται σε άμεση επαφή με το αρχαιολογικό
υλικό και τους τρόπους μελέτης και ερμηνείας του, ενώ
συνεργάζονται προκειμένου να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της δικής τους
αρχαιολογικής έρευνας στους συμμαθητές και τους δασκάλους τους! Στόχος είναι η
δημιουργία μιας βιωματικής εμπειρίας που θα ευαισθητοποιήσει τα παιδιά σε
ζητήματα σχετικά με την πολιτισμική κληρονομιά.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ‘Στην Αυγή των πρώτων
αγροτών’ θα υλοποιηθεί το 2012 κατά τα χρονικά
διαστήματα 28 Μαΐου‐10 Ιουνίου & 17 Σεπτεμβρίου‐26
Οκτωβρίου. Για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα πρέπει
να προηγείται συνεννόηση μεταξύ των αρχαιολόγων‐
εκπαιδευτών και των Σχολείων. Τηλ. Επικοινωνίας:
24670 97568 (Κέντρο Τεκμηρίωσης Ανασκαφών Αυγής)
& κιν. 6947078575 (κ. Γ. Στρατούλη).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στάδια του προγράμματος και το
Νεολιθικό Οικισμό Αυγής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.neolithicavgi.gr

