
ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικά Προγράµµατα του Τελλογλείου Ιδρύµατος Τεχνών 
Α.Π.Θ. 
 
 
Έκθεση:  
Δώρα της γης µε αντοχή στο χρόνο. 18-5-2015 έως 15-11-2015. 
 
 
To Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών Α.Π.Θ, σε συνεργασία µε πολλούς φορείς και µουσεία, 
συµµετέχει µε την έκθεση Δώρα της Γης µε αντοχή στο χρόνο στην 5η Μπιενάλε της 
Θεσσαλονίκης. Σκοπός της έκθεσης είναι η προβολή της Ελλαδικής φύσης και 
βιοποικιλότητας ως διαχρονικής πηγής πόρων και έµπνευσης για την ευηµερία του 
ανθρώπου και την ανάπτυξη της κοινωνικής ζωής, του πολιτισµού, της οικονοµίας 
και των επιστηµών. Αρχαιολογικά ευρήµατα και πλούσιο πληροφοριακό και εποπτικό 
υλικό τεκµηριώνουν τη διαχρονική αξία των δώρων της Ελλαδικής γης και 
παρουσιάζουν σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις για την ανάδειξη και διάσωση της 
βιοποικιλότητας του τόπου µας. Η έκθεση δίνει αφορµή για σκέψη σχετικά µε τις 
συνέχειες και ασυνέχειες των συνηθειών του ανθρώπου σε ένα ποικίλο αλλά και 
ενιαίο, πλούσιο και αυτόνοµο οικοσύστηµα, που διατηρεί ωστόσο τα χαρακτηριστικά 
του µεσογειακού χώρου στον οποίο ανήκει. 
Τα αγγεία αποθήκευσης, µεταφοράς, µαγειρικής και κατανάλωσης τροφής, ποτών 
αλλά και καλλωπισµού εκτίθενται µαζί µε καλλιτεχνικές απεικονίσεις φυτών, καρπών 
και ζώων αποκαλύπτοντας τη µεταµόρφωση των απλών αλλά πολύτιµων «δώρων της 
γης» από µέσον επιβίωσης σε υψηλές εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής και της 
καλλιτεχνικής έκφρασης. 
Δίπλα σε γνωστά από την αρχαιότητα προϊόντα του ελληνικού χώρου, όπως η τριάδα 
σιτηρά-ελαιόλαδο-κρασί, η οποία αποτελεί µια διαχρονική σταθερά της ελληνικής 
βιοποικιλότητας και διατροφής, στην έκθεση γίνεται αναφορά και σε άλλα προϊόντα 
µε βαθιές ρίζες και παρουσία στο παρελθόν, όπως ο κρόκος, το βελανίδι, το σουσάµι 
και ο µαύρος χοίρος. Τα στοιχεία αυτά της αειθαλούς ελληνικής βιοποικιλότητας 
κερδίζουν συνεχώς το ενδιαφέρον των παραγωγών και της βιοµηχανίας τροφίµων και 
προσφέρουν νέες προοπτικές αξιοποίησής τους στη διεθνή αγορά. 
Η έκθεση δηµιουργεί µια γέφυρα µεταξύ παρελθόντος και σύγχρονης εποχής µέσα 
από την παρουσίαση των επιστηµονικών ερευνών του Ινστιτούτου Εφαρµοσµένων 
Βιοεπιστηµών (ΙΝΕΒ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
(ΕΚΕΤΑ). 
Τα αειθαλή δώρα της ελληνικής γης που παρουσιάζονται στην έκθεση είναι διπλής 
φύσης. Από τη µια τα πρόσκαιρα και συνεχώς ανανεούµενα φυσικά προϊόντα της, 
αυτοφυή ή καλλιεργηµένα, που συµβάλλουν στην επιβίωση και ευηµερία των 
ανθρώπων. Από την άλλη, οι αιώνιες καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις των δώρων της 
γης, έτσι όπως αυτά αποκαλύπτονται από τη σκαπάνη των αρχαιολόγων πάνω σε 
πηλό και µάρµαρο. 
 
Την έκθεση συνδιοργανώνουν το Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών,  το Μουσείο 
Βασιλικών Τάφων Αιγών, το Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας, το Ινστιτούτο 
Εφαρµοσµένων Βιοεπιστηµών (ΙΝΕΒ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Συνεργάζονται τα Μουσεία: Αρχαιολογικό 
Πέλλας, Αρχαιολογικό Θεσσαλονίκης,  Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, Μουσείο 



Εκµαγείων ΑΠΘ,  Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού, Μουσείο Οίνου Γεροβασιλείου 
και το Μουσείο Λούλη. Επίσης, συνεργάζεται το Ινστιτούτο Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ. 
 
Η έκθεση συνοδεύεται από ανάλογο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, το οποίο σχεδιάζεται, 
διαµορφώνεται και υλοποιείται µε βάση τα εκθέµατα. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα 
συµπεριλαµβάνουν περιηγήσεις καθώς και εικαστικές και θεατρικές εφαρµογές. 
Απευθύνονται σε µαθητές και µαθήτριες της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης –από το νηπιαγωγείο µέχρι την τρίτη λυκείου- µε τις σχετικές 
διαφοροποιήσεις ανάλογα µε την ηλικία των παιδιών και το επίπεδο γνώσεών τους.  
Τα προγράµµατα επιδιώκουν την εξοικείωση των παιδιών µε τον αρχαίο ελληνικό 
πολιτισµό και την ελληνική βιοποικιλότητα µέσα από την προσέγγιση των 
καθηµερινών διατροφικών συνηθειών των αρχαίων. Με αφετηρία την προϊστορική 
Σαντορίνη, ενδιάµεσο σταθµό την ηπειρωτική αρχαία Μακεδονία και κατάληξη στο 
σήµερα, η µελέτη θα ολοκληρωθεί µε την παρουσίαση των αρχαίων αγγείων 
µαγειρικής, αποθήκευσης, µεταφοράς, λύχνους φωτισµού και δοχεία αποθήκευσης 
ειδών καλλωπισµού.  
 
Στα εκπαιδευτικά προγράµµατα οι µαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να υποδυθούν 
αγγειογράφους, αρχαιολόγους και ποιητές της αρχαίας Ελλάδας και να ταξιδέψουν 
στην αρχαία ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η αναδροµή αυτή θα 
πραγµατοποιηθεί µέσα από  διαδραστικές δραστηριότητες και θα βοηθήσει τους 
µαθητές να βιώσουν και να κατανοήσουν µε πιο άµεσο τρόπο τα βασικά συστατικά 
της διατροφής των αρχαίων Ελλήνων, τη σχέση τους µε τη φύση στον ελλαδικό 
χώρο, καθώς και τη διαχρονική λειτουργία των αρχαιολογικών ευρηµάτων.  
Στόχος των δράσεων είναι να δοθούν στους µαθητές τα κατάλληλα ερεθίσµατα, ώστε 
µέσα από την αφήγηση, τη βιωµατική προσέγγιση, την οµαδική συµµετοχή, τη 
δραµατοποίηση, την παρατήρηση και το παιχνίδι, να αναπτύξουν τη δηµιουργικότητα 
και την κριτική τους ικανότητα εµπλουτίζοντας τις γνώσεις και τη φαντασία τους. 
 
Στα εκπαιδευτικά προγράµµατα µπορούν να συµµετέχουν περίπου 75 µαθητές/ώρα 
σε οµάδες των 20-25 µαθητών. 
Για τη συγκεκριµένη έκθεση το κόστος συµµετοχής είναι µηδενικό, καθώς  η έκθεση 
διοργανώνεται στο πλαίσιο της Mπιενάλε. 
 
Κάθε οµάδα πρέπει να συνοδεύεται από έναν/µία τουλάχιστον συνοδό εκπαιδευτικό, 
που θα ακολουθεί την οµάδα καθόλη τη διάρκεια του προγράµµατος. 
 
Η διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραµµάτων είναι µία ώρα και πραγµατοποιούνται 
όλες τις ώρες λειτουργίας του Ιδρύµατος.  
Οι ώρες λειτουργίας θα σας σταλούν µε νεότερο µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα µας.  
 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω ενηµέρωση παρακαλώ επικοινωνείτε µε 
το τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων: Ελεάνα Στόικου τηλ. 2310 999074, 
Τετάρτη και Παρασκευή τις ώρες 10.00-14.00, Πάκα Αναστασία τηλ. 2310 991116, 
Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00-17.00 Δέσποινα Βενετούλια, τηλ. 2310 991611, 
Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 10.00-14.00. 
Για δήλωση συµµετοχής µπορείτε να επικοινωνείτε µε το τηλ. 2310247111.  
 
 



1. Στοιχεία του µουσείου 
a. Ονοµασία: Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών Α.Π.Θ. 
b. Διεύθυνση: Αγίου Δηµητρίου 159Α, 54636 
c. Τηλ. Επικοινωνίας: 2310247111, 2310991610.  Fax: 2310991610 
d. e-mail: teloglion@teloglion.gr  
e. Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00 και επιπλέον 
Τετάρτη, 18:00-21:00. Σάββατο-Κυριακή 10:00-18:00. 

f. Ιστοσελίδα: http://www.teloglion.gr/ 
like us on facebook follow us on twitter 
  
Επιλεγµένα ελληνικά προϊόντα 
Στη διάρκεια της έκθεσης «Δώρα της Γης µε αντοχή στον χρόνο» αντί εισιτηρίου θα 
προσφέρονται µε συµβολικό τίµηµα επιλεγµένα ελληνικά προϊόντα, που δεν 
κυκλοφορούν στο εµπόριο. Για αρχή στο κατάστηµα του Ιδρύµατος διατίθενται σε 
περιορισµένο αριθµό: εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Mistra Estates Ladopoulos 
(αφιλτράριστο, ψυχρής έκθλιψης, διατίθεται µόνον εκτός Ελλάδος), πρώτης 
ποιότητας προϊόντα κρασιά, αρωµατικά και θεραπευτικά βότανα σε πολυτελείς 
συσκευασίες και άλλα µε προέλευση από διάφορα µέρη της πατρίδας µας . 
 
Διάρκεια έκθεσης: 18 Μαϊου-15 Nοεµβρίου 2015. 
 
 
 
 


