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Εικονική περιήγηση στο Μουσείο
Τη Δευτέρα 11 Απριλίου θα παρουσιαστεί το πρωτότυπο πρόγραμμα iΜuse
λοκληρώνεται το ερευνητικό Πρόγραμμα iMuse, που αποτελεί την
υλοποίηση ενός νέου τύπου εικονικού Μουσείου που αναπτύχθηκε ειδικά για
το «Αθανασάκειο» Αρχαιολογικό Μουσείο
του Βόλου, βοηθώντας τους επισκέπτες να
γνωρίσουν το Μουσείο πριν ακόμη αρχίσουν να περιηγούνται στο εσωτερικό του.
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Το πρόγραμμα θα λειτουργεί προς το παρόν
μόνον για την έκθεση της παλαιάς πτέρυγας
του Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου, ωστόσο οι δυνατότητές του είναι μεγάλες και επαρκούν όχι μόνον για την επέκταση της εφαρμογής του και στη Νέα Πτέρυγα του Μουσείου,
αλλά και για την περαιτέρω ανάπτυξη του ίδιου του προγράμματος, που είναι αναμενόμενο ότι θα εμπλουτίζεται κατά τη διάρκεια της
μελλοντικής πολυετούς χρήσης του. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου ως
εξής: τη Δευτέρα 11 Απριλίου από 09.30
έως 14.30 για την εκπαιδευτική κοινότητα
της Π.Ε. Μαγνησίας (Α/βάθμια και Β/βάθμια
εκπαίδευση) και την Παρασκευή, 15 Απριλίου από 11.00 έως 18.00 θα ακολουθήσει
ημερίδα, κατά την οποία το πρόγραμμα θα
παρουσιαστεί στο ευρύτερο κοινό.
Η συμμετοχή της ΙΓ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΤ
στο ερευνητικό πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια της επιτελούμενης διαρκούς ανανεωτικής προσπάθειας για το Αρχαιολογικό Μου-

σείο του Βόλου. Tο iΜuse είναι ένα πρωτότυπο πρόγραμμα, που δημιουργήθηκε από
ερευνητικές ομάδες του Κέντρου Έρευνας,
Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας
(Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με την ενεργό συνεργασία της ΙΓ΄ ΕΠΚΑ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Κράτος, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, μέσω του
Xρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009).
Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος,
οι επισκέπτες μπορούν να ελέγξουν άμεσα αν
η έκθεση του Μουσείου περιλαμβάνει αρχαία
αντικείμενα για τα οποία έχουν ειδικό ενδιαφέρον. Μπορούν να δουν στις οθόνες αφής
των PDA, που έχουν στα χέρια τους, τις προτεινόμενες από το Μουσείο διαδρομές, να
δημιουργήσουν δικές τους διαδρομές, να ξεναγηθούν με εικόνες, κείμενα και ηχητική ξενάγηση σε τρεις γλώσσες, να δημιουργήσουν
εικονικές αίθουσες, μέσα στις οποίες μπορούν να δουν τα αντικείμενα που θα ήθελαν
να είναι εκτεθειμένα μαζί και τέλος μπορούν
να ξεναγηθούν από έναν ξεναγό βλέποντας
στα προσωπικά τους κινητά τηλέφωνα
(Smartphones) τις εικόνες και τις πληροφορίες που τους στέλνει ο ξεναγός από ένα PDA
χειρός.
Ακόμη σε κεντρικό χώρο του Μουσείου
υπάρχει ένα σημείο πληροφόρησης του κοινού (Infokiosk). Mε τη χρήση τριών οθονών
αφής δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες

να έχουν πανοραμικές κυλιόμενες εικόνες της κάθε αίθουσας ξεχωριστά. Μέσα
από τις εικόνες αυτές μπορούν να αντληθούν πληροφορίες για τις ενότητες και τα αντικείμενα της έκθεσης. Οι
επισκέπτες μπορούν να συσχετίζουν τα αντικείμενα με
τους αρχαιολογικούς χώρους από τους οποίους προέρχονται, βλέποντας φωτογραφίες και μικρής διάρκειας βίντεο. Προσιτά είναι
επίσης διάφορα βίντεο, παρουσιάσεις και παιχνίδια που
σχετίζονται όχι μόνον με τα
αντικείμενα, αλλά και με τη
γενικότερη θεματολογία των
ενοτήτων της έκθεσης. Τέλος, για τα εκπαιδευτικά προγράμματα υπάρχει ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με θεματολογικές παρουσιάσεις, που
μπορούν να προβάλλονται
για τα παιδιά στον ειδικό χώρο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου,
ενώ μεγάλη καινοτομία του
Η αφίσα της παρουσίασης του πρωτότυπου ερευνητικού
προγράμματος είναι η δυναπρογράμματος του Μουσείου
τότητα που δίνεται στους εκπαιδευτικούς να ετοιμάζουν μόνοι τους νέες φικό υλικό από τη μεγάλη βάση δεδομένων
παρουσιάσεις χρησιμοποιώντας εικονογρα- του προγράμματος.

Προωθούνται έργα της Σκοπέλου

Βιβλίο για τα βρέφη

Επαφές με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Αλιείας και του ΕΟΤ είχε προχθές ο Δήμαρχος Σκοπέλου κ. Γιώργος Μιχελής, προκειμένου να προωθήσει τα έργα προτεραιότητας του νησιού. Συγκεκριμένα ο κ. Μιχελής είχε συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Αλιείας προκειμένου να προωθήσει τα έργα που προτείνονται προς ένταξη
στο Λίντερ Αλιείας. Ο λόγος για την ανακατασκευή του Ορφέα, του κινηματογράφου του νησιού, προκειμένου να αποτελέσει πολυλειτουργικό κέντρο, την ανάπλαση του Σταυρού
στην Γλώσσα και την δημιουργία ενός τουριστικού περιπτέρου στο Έλιος.
Παράλληλα ο Δήμαρχος Σκοπέλου συζήτησε με τους αρμόδιους του ΕΟΤ για ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητάς
του, όπως η ολοκλήρωση της μαρίνας στο Έλιος, το πρόγραμμα βελτίωσης και ανάδειξης των καλντεριμιών και άλλα
θέματα.

Από τη Βιργινία Πολυμεροπούλου

Πορεία με ποδήλατα
για τη σωτηρία της Κάρλας

ολλά είναι τα ερωτήματα που απασχολούν τους γονείς σχετικά με την ομαλή
ανάπτυξη των παιδιών τους
στα ευαίσθητα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Η Βιργινία Πολυμεροπούλου, απόφοιτος της Σχολής Εργοθεραπείας της Σ.Ε.Υ.Π. της
Αθήνας και μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών, συνέγραψε
βιβλίο με τίτλο «Αναπτύσσεται σωστά το μωρό μου;»
που εκδόθηκε από τις εκδόσεις «Διόπτρα».

Την Κυριακή 10 Απριλίου πραγματοποιείται οικολογική ποδηλατοπορεία – γύρος στη Λίμνη Κάρλα για την σωτηρία της.
Συνδιοργανωτές είναι το Κέντρο για τη Μελέτη και Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της
Λίμνης Βοιβηίδας – Κάρλας (ΚΕΜΕΒΟ) και η Περιβαλλοντική
Πρωτοβουλία Μαγνησίας, ενώ έχει ζητηθεί και η συμμετοχή
του Δήμου Ρήγα Φεραίου.
Οι ποδηλάτες θα ακολουθήσουν την περίμετρο της λίμνης.
Η διαδρομή είναι εύκολη και επίπεδη, σε δρόμους χωρίς κίνηση, ενώ υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές ανάλογα με τις
δυνατότητες και δυνάμεις του καθενός.
Για τους συμμετέχοντες από την περιοχή του Βόλου το σημείο συνάντησης είναι το Δημαρχείο Βόλου στις 10.00 το
πρωί της Κυριακής με τα ποδήλατά τους για μεταφορά των
ποδηλάτων με φορτηγό.

Ειδικότερα το βιβλίο παρουσιάζει και δίνει απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:
Αντιδρά το παιδί στον δυνατό θόρυβο; Παρακολουθεί
με το βλέμμα του αντικείμενα που κινούνται; Βγάζει
επιφωνήματα χαράς, θυμού
καθώς προσπαθεί να επικοινωνήσει; Ανταποκρίνεται
στα παιχνίδια που κάνουμε;
Δείχνει με το δάχτυλό του
αυτό που θέλει; Απλώνει το
χέρι και παίρνει αντικείμενα
με την παλάμη του; Με ποιο

Π

χέρι πρέπει να γράφει; Ανταποκρίνεται το μωρό μου στο
χαμόγελο; Πότε θα είναι
έτοιμο για το γιογιό; Πότε
πρέπει να ανησυχούμε και
πότε πρέπει να διατηρούμε
την ψυχραιμία μας;
Στο βιβλίο περιγράφεται η
ανάπτυξη του μωρού σε κάθε μήνα, από τη γέννησή
του έως και την ηλικία των 3
ετών, επισημαίνονται τα
αναπτυξιακά στάδια, δίνονται σύντομες απαντήσεις,
πρακτικές συμβουλές καθώς και παιχνίδια που θα
βοηθήσουν τους γονείς να
συμβάλουν στην ομαλότερη
εξέλιξη της ανάπτυξης του
παιδιού.
Να σημειωθεί πως η κ. Πολυμεροπούλου είναι εξουσιοδοτημένη συνεργάτιδα
του Α’ Τεστ της Ανιχνευτικής
Δοκιμασίας της Σχολικής
Ετοιμότητας και έχει εκπαιδευτεί στις μεθόδους TEACCH, Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης, Makaton, Snoozelen. Συμμετέχει συχνά σε
εκπαιδευτικά σεμινάρια και
διατηρεί την ιστοσελίδα
www.ergotherapy.gr.

Απαντήσεις σε ερωτηματικά για την ανάπτυξη των βρεφών
δίνει το βιβλίο της Βιργινίας Πολυμεροπούλου

