
Παρουσιάσεις έργων
Τα έργα που θα διακριθούν από την κριτική 
επιτροπή, θα παρουσιαστούν σε έκθεση που 
θα λάβει χώρα στο Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας 
Ελληνικής Τεχνολογίας στην Αθήνα, την 
εβδομάδα 16 - 22 Μαΐου 2022. Παράλληλα, 
θα πραγματοποιηθεί και ψηφιακή έκθεση 
όλων των έργων. Στις εκθέσεις αυτές, θα 
δούμε «σκηνές» της Αρχαίας Ελλάδας μέσα 
από το αυτόματο θέατρο του Ήρωνος- τον 
πρώτο κινηματογράφο- που θα θυμίζουν ταινία 
βγαλμένη από την Αρχαιότητα!

Θέμα Διαγωνισμού
Το φως διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στην Αρχαία 
Ελλάδα. Επέτρεπε τη λειτουργία καθημερινών 
δραστηριοτήτων στην ιδιωτική και δημόσια ζωή. 
Παράλληλα, είχε ιερή και συμβολική σημασία. 
Σύμφωνα με τον διαγωνισμό, τα παιδιά καλούνται 
να δημιουργήσουν ατομικά ζωγραφικά έργα 
προκειμένου να εκφράσουν τη σημασία και το ρόλο 
του φωτός στην Αρχαία Ελλάδα. 

Διαδραστικές επισκέψεις και 
βιωματικά εργαστήρια σχολικών ή 

παιδικών ομάδων
Η δράση έχει σχεδιαστεί με σκοπό να εμπλουτίσει τις 
γνώσεις των παιδιών μέσα από μια σειρά βιωματικών 
εμπειριών. Περιλαμβάνει διαδραστική ξενάγηση στο 
Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας  
διάρκειας 45 λεπτών από τους μουσειοπαιδαγωγούς 
του Μουσείου. Στη συνέχεια, ακολουθεί εργαστήρι με 
αντικείμενο τη χρήση του φωτός διάρκειας 30 λεπτών, 
από τη Δρ. Πέννυ Χατζηευστρατίου Μιχελινάκη. 
Σκοπός είναι να «ρίξουμε φως» στις τεχνολογίες 
αιχμής της Αρχαίας Ελλάδας, να γνωρίσουμε τις 
τεχνολογίες του σήμερα, να αντλήσουμε έμπνευση 
μέσα από νέα ερεθίσματα και να  ενημερωθούμε για το 
ρόλο και τη σημασία του φωτός στη ζωή μας μέσα από 
το όραμα της UNESCO. 

Πληροφορίες
Αναλυτικές πληροφορίες για τον διαγωνισμό, 
τους τρόπους υποβολής, τους όρους συμμετοχής, 
το περίγραμμα ζωγραφικής,τα υλικά που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν καθώς και τα δώρα των 
νικητών, μπορείτε να βρείτε στους επίσημους 
ιστότοπους του Μουσείου Κοτσανά και του 
Penny’s Light Seminar.  

  

Μουσείο Κοτσανά: 
Πινδάρου 6 & Ακαδημίας, 
Αθήνα 10671
Τηλ: (+30) 211 411 0044
email: info@kotsanas.com
www.kotsanasmuseum.com 

 

«Το φως στην Αρχαία Ελλάδα»
2ος Διεθνής Διαγωνισμός Ζωγραφικής 

Ιανουάριος- Mάιος 2022

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Φωτός, όπως έχει
οριστεί από την UNESCO η 16η Μαΐου, το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας

Ελληνικής Τεχνολογίας και το “Penny’s light seminar” της Δρ. Πέννυς 
Χατζηευστρατίου Μιχελινάκη διοργανώνουν τον 2ο Διεθνής Διαγωνισμό 

Ζωγραφικής με θέμα το φως, για παιδιά 4-12 ετών.

. 

16 MAIOY Διεθνής Ημέρα Φωτός - UNESCO - www.lightday.org

Δρ Πέννυ Χατζηευστρατίου 
Μιχελινάκη                

PhD/ MSc Light & Lighting                               
Συγγραφέας /

Εκπαιδευτικά εργαστήρια 
με το φως               

www.pennyslightseminar.com 

www.pennymichelinaki.com 
www.pennyslightseminar.com

https://kotsanasmuseum.com/Selides/το-φως-στην-αρχαία-ελλάδα-2ος-διεθνή/
https://pennyslightseminar.com

