
 

 

 

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα για Σχολεία 

Η Χάρτα του Ρήγα 
στον ψηφιακό Κόσµο 
� ∆ευτέρα 12, 19 και 26 Νοεµβρίου 2007,          

13:00 – 15:00 � Τρίτη – Παρασκευή 13–16, 20-23 

και 27-30 Νοεµβρίου 2007, 10:00 – 12:00, στο 

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού 
 

 

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ‘2007 Έτος Χάρτας του Ρήγα’ του Τµήµατος Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών 

της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, για να τιµηθούν τα 250 χρόνια από τη 

γέννηση του Ρήγα Βελεστινλή (1757-1798), οργανώνεται Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα, ενταγµένο στα 42α ∆ηµήτρια, για 

τους µαθητές των τάξεων ΣΤ  ́∆ηµοτικού και Α  ́και Β  ́Γυµνασίου, µε θέµα την ανάδειξη και ερµηνεία του πλούσιου 

και πολυσήµαντου χαρτογραφικού περιεχοµένου της Χάρτας της Ελλάδος του µεγάλου Εθνεγέρτη (1796-1797). 

Το πρόγραµµα συνδιοργανώνεται και υποστηρίζεται από την Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, την Επιτροπή ∆ηµοσίων Σχέσεων 

ΑΠΘ, τη Βιβλιοθήκη ΑΠΘ, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού, την Χαρτογραφική Επιστηµονική Εταιρία Ελλάδας και την 

International Cartographic Association Commission on Digital Technologies in Cartographic Heritage.  

Οι µαθητές που θα επισκεφθούν το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού όπου παρουσιά-

ζεται το πρόγραµµα, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα πρόγραµµα 

οπτικοακουστικής προβολής, µε ψηφιακά µέσα, αφιερωµένο στο πολυθεµατικό 

ιστορικό και ιδεολογικό περιεχόµενο της Χάρτας , των συµβολισµών και των 

µηνυµάτων που απεικονίζονται στη µνηµειώδη αυτή απεικόνιση του ελλαδικού χώ-

ρου και της ευρύτερης περιοχής του. Με τη συνδροµή των σύγχρονων ψηφιακών 

τεχνολογιών αναπτύσσεται ένα ελκυστικό για τους µικρούς µαθητές οπτικό υλικό 

και γίνεται µια διείσδυση στα ‘µυστικά’ του χάρτη – µνηµείου της εθνικής µας Παλιγ-

γενεσίας µε ιδιαίτερη έµφαση στον χώρο της Μακεδονίας. 

Η παρουσίαση περιλαµβάνει 2 καθηµερινές ψηφιακές ξεναγήσεις  των 45 λεπτών, η κάθε µία για µία τάξη Σχολείου, από 

τη ∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου µέχρι και την Παρασκευή 30 Νοεµβρίου, σύµφωνα µε το πρόγραµµα: 

 

∆ευτέρα, 12, 19, 26 Νοεµβρίου 2007  Τρίτη – Παρασκευή, 13–16, 20-23, 27-30 Νοεµβρίου 2007 

1η ξενάγηση: 13:00 – 13: 45 

∆ιάλειµµα: 13:45 – 14:00 

2η ξενάγηση: 14:00 – 14:45 

1η ξενάγηση: 10:00 – 10: 45 

∆ιάλειµµα: 10:45 – 11:00 

2η ξενάγηση: 11:00 – 11:45 

 

Παρακαλούνται τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για την παρακολούθηση των ψηφιακών ξεναγήσεων στην 

Χάρτα του Ρήγα στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού, να επικοινωνήσουν εγκαίρως µε την Κα Μαρία Παζαρλή, υποψ. ∆ρ. ΑΠΘ, 

στο τηλ. 6977323077 ή στην ηλεκτρ. διεύθ. pazarli@topo.auth.gr. Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας στις δηλώσεις 

συµµετοχής.  

Επιµέλεια: 

Μαρία Παζαρλή, Αγγελική Τσορλίνη, Τµήµα Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ. 
Ιουλία Γαβρηλίδη, Στέφανος Σαρδάρης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού. 


