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Коцијанчич: Решението на
кризите во Македонија и
во Албанија е резултат на
силна работа

И покрај ладното време
лицата со посебни
потреби не се откажаа од
кампување

Иванов: Со Јордан
постигнавме напредок во
сферата на разузнавање и
размена на информации
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МИТОВИТЕ МОЖАТ И ДА СЕ ДОПРАТ

Симонида Миљковиќ,

 виш кустос – водич едукатор

Катерина Богоева 

Автор сте и координатор на значаен проект за децата со оштетен вид преку

кој неодамна во Музејот на Македонија дел од нив ја учеа приказната за

хидријата и митот за Дионис. Што се' содржи проектот „Сетилен музеј“? 

Повеќе години наназад Одделението за музејско водење и едукација

осмислува и реализира програми за лица со посебни потреби, како дел од

содржините на едукативната програма. Континуираната соработка со

слабовидните и слепи лица резултираше со многу проекти и стекнување

посебни искуства. Во постојаните поставки во музејот се наоѓаат и предмети

кои многу повеќе го привлекуваат вниманието, а што поради заштита не

можат да се допираат. Тие се наоѓаат во стаклени витрини, а меѓу нив е и

садот – хидрија. Стар, интересен, за некого необичен предмет, поради својата

форма, но посебно поради приказната на насликаните елементи. Проектот на

секој ученик му понуди можност да ги отвори фиоките и во нив да допре

(парчиња и садови од керамика - меѓу нив и хидрија), да помириса (суви

цветови, гранки од бршлен), да чуе ( звук од дајре) и да вкуси (суво грозје,

вино). Учениците тактилно се запознаа со приказната за митот на богот

Дионис преку релјефните цртежи, а можеа и да ја преслушаат целата

приказна на компјутер. Ќе следува и изложба на нивни цртежи, создадени од

добиените впечатоци.
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Уставниот суд се премисли и ја симна
забраната за барок на ГТЦ и МОБ

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ИЗГРАДБАТА НА ПЛОШТАДОТ "СКЕНДЕРБЕГ"
ПОСКАПЕ ЗА НОВИ 300.000 ЕВРА

СЗО: ПОРАДИ ДЕПРЕСИЈАТА ГОДИШНО СЕ
САМОУБИВААТ ПО 800.000 ЛУЃЕ

ПОЛСКИТЕ ИЗДАВАЧИ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА
МАКЕДОНСКИТЕ АВТОРИ

ИЗГЛАСАНА РЕЗОЛУЦИЈА ЗА ПРАВАТА НА
МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛБАНИЈА

ВО НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЈА ИЗЛОЖБА НА
ГРАФИКИ ОД ИВАН МЕШТРОВИЌ
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РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk
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Што се' е потребно за да се реализираат вакви типови на проекти? 

Пред се' е потребно да се дефинира работата со музејските посетители во

рамките на стратегијата на музејот. Тоа подразбира и обезбедување услови за

нивна посета, потоа желба, ентузијазам и подготвеност за лична едукација на

музејските едукатори. Изразуваме длабока благодарност за финансиската и

техничка помош за проектот добиена од шведската организација „Културно

наследство без граници“, поддржана од Фондацијата Ставрос и од

регионалниот музејски координатор Диана Волтерс. 

Што наскоро може да очекуваат посетителите со посебни потреби?

Со поддршка од Министерството за култура и во 2012 година верувам ќе

подготвиме програма и за лицата со посебни потреби. Програма со повеќе

цели, од запознавање со Музејот како место за збогатување на знаењата и

дружење, нивна едукација за богатото наше наследство, до обезбедување

можности за поттикнување на еднакво учество и вклучување на овие лица во

граѓанското општество. 

Статијата е прочитана 1136 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Рецепт на Елена Велевска - Ширден на прилепски начин

Евровизија ми го забрза успехот

Време е за музика

Вашата втора кожа

Што прават денеска

Љубовницата на Берлускони роди девојче

Тајна разделба од Сем Шепард

 

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места

        

Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
Сподели
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