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Το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε στα τέλη του 2019
και έχει ως σκοπό να φέρει τον πολιτισμό πιο
κοντά στο νεανικό κοινό. Η σχολική κοινότητα
καθίσταται η ομάδα στόχου του προγράμματος,
καθώς
προτάσσεται
η
δημιουργία
ενός
ενσωματωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος
σε
τέσσερα
μουσεία
στην
Ευρώπη
χρησιμοποιώντας τη νέα τεχνολογία με έμφαση
στην επαυξημένη και μεικτή πραγματικότητα.

Οι συμμετέχοντες Τα αποτελέσματα
οργανισμοί
ΟΔΗΓΟΣ στη μουσειοπαιδαγωγική με

Το πρόγραμμα MONA ευελπιστεί να μεταβάλει
τη σχολική επίσκεψη στο μουσείο σε μια
γοητευτική, αξιοσημείωτη και απολαυστική
εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από την εμπειρική
μέθοδο και το παιχνίδι.

μουσεία
πανεπιστήμια

τη χρήση της νέας τεχνολογίας
ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ σε διαδικτυακή
πλατφόρμα
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ με τη χρήση
επαυξημένης και μεικτής
πραγματικότητας
APPLICATION που θα συνδυάζει τα
ανωτέρω.

σχολεία
τεχνικοί
οργανισμοί

Η 1η Συνάντηση

Βρείτε μας στο διαδίκτυο! Εικονική Ξενάγηση

Η εναρκτήρια συνάντηση έλαβε
χώρα στις 26 και 27 Δεκεμβρίου, στο
Κέντρο Έρευνας – Μουσείο Τσιτσάνη
στα Τρίκαλα, στην Ελλάδα.

Το προσχέδιο της διαδικτυακής σελίδας μας
είναι έτοιμο. Περισσότερο υλικό θα αναρτηθεί
εντός του επόμενου διαστήματος. Για να μας
βρείτε πληκτρολογήστε:

Στη συνάντηση συμμετείχαν
εκπρόσωποι από όλους τους
σ υνε ργά τ ες ο ργαν ι σ μο ύ ς α πό
τέσσερις χώρες: Αυστρία, Ελλάδα,
Ιταλία, Ολλανδία.

Monaproject.eu/
Κάντε μας Like στο προφίλ στο Facebook και
μάθετε περισσότερα νέα για το πρόγραμμά μας,
αλλά και για τη χρήση της νέας τεχνολογίας στην
εκπαίδευση στα μουσεία.

Η δοκιμαστική έκδοση της πλατφόρμας της
Εικονικής Ξενάγησης βρίσκεται στην ηλεκτρονική
μας σελίδα. Στην παρούσα φάση μπορείτε να
επισκεφθείτε την κεντρική σελίδα και ένα
προσχέδιο ξενάγησης στο Μουσείο Τσιτσάνη. Το
τελικό αποτέλεσμα θα είναι διαθέσιμο όχι μόνο
στα αγγλικά, αλλά και στις τέσσερις γλώσσες
όλων των συμμετεχουσών χωρών (Ολλανδικά,
Γερμανικά, Ελληνικά και Ιταλικά). Η Εικονική
Ξενάγηση θα επιτρέψει την διαδικτυακή
επίσκεψη των τεσσάρων μουσείων και θα είναι
εύχρηστη και ευχάριστη για μαθητές, αλλά και
για παιδιά μικρότερης ηλικίας.
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