Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εφιβουσ: Γνωριμία με τον κόςμο του αμπελιοφ και του
κραςιοφ (Α’ ζωσ Γϋ Λυκείου)
Αρικμόσ μακθτϊν: ζωσ 25 μακθτζσ
Δευτζρα ζωσ Παραςκευι: 09.30-11.30
Απαραίτθτθ θ τθλεφωνικι επικοινωνία και θ φόρμα ςυμμετοχισ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ζχει ςχεδιαςτεί για αυτζσ τισ θλικίεσ επιλζγει να εςτιάςει
ςτθν πολιτιςμικι διάςταςθ του κραςιοφ μζςα από τισ αξίεσ και τον τρόπο ηωισ που
ςυνυφαίνονται με τθν αμπελοκαλλιζργεια, τθν παραγωγι αλλά και τθν κατανάλωςθ του
κραςιοφ και τθ κζςθ του ςτθν κακθμερινι ηωι. Ακόμα επιχειρεί να ειςάγει τουσ ζφθβουσ
ςτον κόςμο του αμπελιοφ και του κραςιοφ μζςα από το εφροσ των δραςτθριοτιτων και των
επαγγελμάτων που ςυνδζονται με αυτόν. Η ποιότθτα, θ ιςορροπία, ο ςεβαςμόσ ςτο
περιβάλλον είναι κάποιεσ από τισ βαςικζσ ζννοιεσ που κα προκφψουν ωσ κζματα
ςυηιτθςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψθσ που ξεκινά από τον αμπελϊνα, περνά από το
μουςείο και καταλιγει ςτο χϊρο τθσ οινοποίθςθσ.
Το πρόγραμμα ςτθρίηεται ςτθν ενεργθτικι ςυμμετοχι των μακθτϊν μζςα από τθν
ανταλλαγι πλθροφοριϊν και απόψεων, κακϊσ τθ διεξαγωγι παιχνιδιϊν και
δραςτθριοτιτων.
Προτάςεισ για δραςτθριότθτεσ πριν τθν επίςκεψθ
Ζθτείςτε από τα παιδιά να περιθγθκοφν ςτο διαδίκτυο αναηθτϊντασ εικόνεσ και
πλθροφορίεσ από ςφγχρονα ι περιςςότερο παραδοςιακά οινοποιεία ςτθν Ελλάδα
και το εξωτερικό.
Ανακαλφψτε μαηί με τουσ μακθτζσ ςασ ποιεσ είναι οι χϊρεσ με τθ μεγάλθ
παράδοςθ ςτθν αμπελοκαλλιζργεια και τθν οινοποιία και τισ αντίςτοιχεσ περιοχζσ
ςτθν Ελλάδα.
Συηθτείςτε το κζμα τθσ υπερβολικισ κατανάλωςθσ ςε αντιδιαςτολι με τθν
ιςορροπθμζνθ κατανάλωςθ κραςιοφ.
Πρόταςθ για δραςτθριότθτα μετά τθν επίςκεψθ
Σχεδιάςτε ετικζτεσ για ζνα μπουκάλι κραςιοφ και ςτείλτε τισ ςτο μουςείο μασ!
Το καλό γοφςτο, ο προςεγμζνοσ ςχεδιαςμόσ και θ ποιότθτα είναι ζννοιεσ που ςυνικωσ
ςχετίηονται με ό,τι αφορά το κραςί και τθν απόλαυςθ του. Ποτιρια, μπουκάλια, ανοιχτιρια
αποτελοφν ςυχνά αντικείμενα υψθλοφ ςχεδιαςμοφ όπωσ φαίνεται και από τα εκκζματα του
Μουςείου Οίνου Γεροβαςιλείου. Ειδικότερα το μπουκάλι αποτελεί ςτοιχείο τθσ ταυτότθτασ
ενόσ κραςιοφ. Η ετικζτα του δίνει ςυγκεκριμζνεσ και ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για το κραςί,
όχι μόνο μζςα από τα ςφντομα κείμενά τθσ, αλλά και από τον γραφιςτικό τθσ ςχεδιαςμό.
Ανάλογα με τθ γενικι ταυτότθτα του οινοποιείου, αλλά και με το χαρακτιρα του κάκε
κραςιοφ, θ ετικζτα μπορεί να είναι λιτι, πλοφςια, εντυπωςιακι, να εμπεριζχει μια δόςθ
χιοφμορ ι παράδοξου, να αποπνζει κφροσ και ποιότθτα. Επίςθσ, μπορεί να προβάλλει
περιςςότερο τον τόπο παραγωγισ του κραςιοφ ι το όνομα του οινοποιείου ι να επιχειρεί
να δθμιουργιςει ςυνειρμοφσ, με περιςςότερθ ζμφαςθ ςτθν εικόνα από ότι ςτο κείμενο.

Σχεδιάςτε λοιπόν μία ετικζτα δικισ ςασ ζμπνευςθσ και φανταςίασ. Λάβετε ωςτόςο υπόψθ
ςασ τα παρακάτω:
-Το μζγεκοσ τθσ ετικζτασ. Καλό είναι να κυμαίνεται ςτισ εξισ διαςτάςεισ: Υ20cm-Π12cm.
-Τισ πλθροφορίεσ που πρζπει να αναγράφονται ςε μια ετικζτα. Σφμφωνα με τθν Ελλθνικι
και Ευρωπαϊκι νομοκεςία να οινοποιεία είναι υποχρεωμζνα να δίνουν κάποιεσ
πλθροφορίεσ με ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ. Εςείσ απλά ςθμειϊςτε το όνομα του
κραςιοφ και του οινοποιείου, τθ χϊρα και τθν περιοχι προζλευςθσ τουσ, και τθ ςοδειά του.
Το Μουςείο Οίνου Γεροβαςιλείου ςχεδιάηει μία ζκκεςθ με τισ δθμιουργίεσ των μακθτϊν,
που κα εξαρτθκεί από τον αρικμό των ςυμμετοχϊν.
Ενδεικτικά μπορείτε να αντλιςετε ζμπνευςθ από τισ παρακάτω ιςτοςελίδεσ:

http://www.winelabelworld.com
http://www.winelabels.org

