Ανοιξιάτικες δραστηριότητες - εκπαιδευτικά προγράµµατα
για µαθητές πρόσφυγες
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Προτεινόµενη δραστηριότητα: "Μια γιορτή στο παλάτι"
∆ιάρκεια υλοποίησης: 1,5 ώρα
Αριθµός µαθητών: έως 25 µαθητές
Προτεινόµενες ηµεροµηνίες υλοποίησης:
Τρίτη 26 Μαρτίου2019: 10.00-12.00
Τρίτη 2 Απριλίου2019: 10.00-12.00
Πέµπτη 4 Απριλίου: 9.00-11.00
Πέµπτη 11 Απριλίου: 9.00-11.00
Περιγραφή: Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου προσφέρει το εκπαιδευτικό
πρόγραµµα "Μια γιορτή στο παλάτι" που απευθύνεται σε µαθητές της Γ' και ∆' τάξης
του ∆ηµοτικού. Το πρόγραµµα προσκαλεί τους µαθητές σε µια µινωική γιορτή. Εκεί,
οι συµµετέχοντες, µε την βοήθεια ενός φανταστικού ήρωα από τη µινωική εποχή, του
Μηνά, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικές πτυχές της ζωής στο παλάτι
και να παρακολουθήσουν από κοντά τα στάδια προετοιµασίας της γιορτής. Μέσα από
την περιήγησή τους στις αίθουσες του µουσείου, αναζητώντας και παρατηρώντας
επιλεγµένα εκθέµατα, θα έρθουν σε επαφή µε την αρχιτεκτονική, την κεραµεική, τη
διατροφή αλλά και τα θεάµατα της µινωικής περιόδου. Παράλληλα, θα τους δοθεί η
δυνατότητα να περιηγηθούν εικονικά σε διαφορετικούς χώρους του ανακτόρου και να
γνωρίσουν τις λειτουργίες τους.
Η υλοποίηση του προγράµµατος, διάρκειας 1,5 ώρας, γίνεται αποκλειστικά µε τη
χρήση νέων τεχνολογιών. Σε κάθε πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν αυστηρά έως
25 µαθητές, συνοδευόµενοι από τουλάχιστον έναν εκπαιδευτικό. Για να
παρακολουθήσει µία τάξη τα προγράµµατα του µουσείου δεν απαιτείται πρότερη
γνώση. Οι δραστηριότητες είναι διαµορφωµένες µε τρόπο τέτοιο που οι
συµµετέχοντες αναζητούν τις απαντήσεις στα ίδια τα αντικείµενα της έκθεσης αλλά
και στο εποπτικό υλικό που τα συνοδεύει.
Τα προγράµµατα υλοποιούνται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς συνοδούς µε
την καθοδήγηση - βοήθεια υλικού που δίνεται από το µουσείο διαδικτυακά, πριν την
προκαθορισµένη επίσκεψη, αλλά και σε tablets µε οδηγίες και λύσεις για τον
εκπαιδευτικό, κατά τη διάρκεια του προγράµµατος.
Πληροφορίες
για
την
περιγραφή
του
http://www.medialab.teicrete.gr/minipages/e-cult/index.html

προγράµµατος:

Σηµείωση: ∆εδοµένου, ότι πρόκειται για µεικτές οµάδες µαθητών πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης, στις οποίες περιλαµβάνονται προσφυγόπουλα µε γλωσσικές δυσκολίες
και περιορισµένες δυνατότητες λεκτικής επικοινωνίας, απαραίτητη είναι η
δηµιουργία οµάδων και η έγκαιρη προετοιµασία τους στο πλαίσιο µιας
«αλληλοδιδακτικής» µεθόδου, ήδη από το σχολείο. Στην προετοιµασία µπορεί να σας
βοηθήσει και η ΣΕΠ Κρήτης, κα. Κωνσταντίνα Αρετάκη (2810347285)

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
Προτεινόµενες ηµεροµηνίες υλοποίησης:
Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019
∆ευτέρα 1 Απριλίου 2019
∆ευτέρα 8 Απριλίου 2019
∆ευτέρα 15 Απριλίου 2019
∆ευτέρα 6 Μάη 2019
∆ευτέρα 13 Μάη 2019
∆ευτέρα 20 Μάη 2019
∆ευτέρα 27 Μάη 2019
∆ευτέρα 3 Ιούνη 2019
Ώρα έναρξης προγραµµάτων: 11.30

Α. Προτεινόµενη δραστηριότητα: "Σκάψε, σκάψε τι θα βρεις;"
∆ιάρκεια υλοποίησης: 1 ώρα
Αριθµός µαθητών: µέχρι 20
Περιγραφή του προγράµµατος: Χρησιµοποιώντας τα εργαλεία της ανασκαφής (ειδικά
γυαλιά, φτυαράκια και πινέλα) και παρακολουθώντας τα βήµατα της εξερεύνησης του
παλαιοντολόγου του Μουσείου τα παιδιά ενεργοποιούν τις αισθήσεις τους σκάβοντας
στην άµµο και βρίσκοντας πραγµατικά απολιθώµατα, κελύφη ζώων και άλλα
αντικείµενα. Στη συνέχεια, διασταυρώνοντας τις παρατηρήσεις τους, καλούνται να
ταξινοµήσουν τα διαφορετικά τους ευρήµατα αναγνωρίζοντας τις οµοιότητες και τις
διαφορές τους. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραµµα σχεδιάστηκε σε συνεργασία µε το
Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Παν/µίου Κρήτης. [Κανονικά
απευθύνεται σε Νηπιαγωγείο και Α΄ ∆ηµοτικού.]
Σύντοµο υλικό επέκτασης και εµπέδωσης για το Σχολείο, που περιλαµβάνει
θεωρητική γνώση, βιβλιογραφία και ενδεικτικές δραστηριότητες είναι αναρτηµένο
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.nhmc.uoc.gr/el/education/educationalprograms/dig-and-find.

Β. Προτεινόµενη δραστηριότητα: «Παραµυθοµπερδέµαταµε την Πιπιστρέλους
και τη Μαυρεύµις»
∆ιάρκεια υλοποίησης: 1 ώρα
Αριθµός µαθητών: µέχρι 20
Περιγραφή του προγράµµατος: H νυχτερίδα Πιπιστρέλους και η νεροχελώνα
Μαυρέµις ζωντανεύουν, µαζί µε τα παιδιά, ένα φανταστικό παραµύθι περιπέτειας
στον Ερευνότοπο. Ο Ερευνότοπος αποτελεί ένα µοναδικό, για την Ελλάδα,
διαδραστικό χώρο, που απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά και είναι πλούσιος σε
πρωτότυπες δραστηριότητες. Αποτελεί µια µικρογραφία της φύσης, µια ρεαλιστική
αναπαράσταση των οικοσυστηµάτων της Μεσογείου, του θαµνότοπου, της σπηλιάς,
του ποταµού και της εκβολής του, καθώς και της ακτής. [Κανονικά απευθύνεται σε
Νηπιαγωγείο και Α΄ ∆ηµοτικού.]

Γ. Προτεινόµενη δραστηριότητα: "Στα ίχνη των ∆εινοσαύρων"
∆ιάρκεια υλοποίησης: 1 ώρα
Αριθµός µαθητών: µέχρι 20
Περιγραφή του προγράµµατος: Ακολουθώντας τα τρία στάδια της παλαιοντολογικής
έρευνας, εξερεύνηση στη φύση, µεταφορά, επεξεργασία και ταυτοποίηση των
δειγµάτων στο εργαστήριο και παρουσίαση των αποτελεσµάτων, τα παιδιά θα
περισυλλέξουν απολιθώµατα ∆εινόσαυρων µε σκοπό να τα καθαρίσουν και να τα
παρατηρήσουν. Αµέσως µετά θα περιηγηθούν στα προπλάσµατα της έκθεσης των
∆εινόσαυρων του Μουσείου και θα παρατηρήσουν τα εξωτερικά τους
χαρακτηριστικά, τον τρόπο βαδίσµατος και τα δόντια τους. Τα τρία αυτά στοιχεία θα
τα βοηθήσουν να καταλάβουν από ποιους ∆εινόσαυρους προέρχονται τα
απολιθώµατά τους και αν αυτοί είναι σαρκοφάγοι ή φυτοφάγοι. Το πρόγραµµα
ολοκληρώνεται µε τη διαδικασία της ονοµατοδοσίας και της ιχνογράφησης του δικού
τους ∆εινόσαυρου. Κανονικά απευθύνεται σε Νηπιαγωγείο και Α΄ & Β΄ ∆ηµοτικού.]
∆. Προτεινόµενη δραστηριότητα: "Οι ερευνητές της φύσης"
∆ιάρκεια υλοποίησης: 1 ώρα
Αριθµός µαθητών: µέχρι 20
Περιγραφή του προγράµµατος: Τα παιδιά, χρησιµοποιώντας τα πραγµατικά εργαλεία
των ερευνητών µεταµορφώνονται σε παλαιοντολόγους, σπηλαιολόγους, οικολόγους,
βοτανικούς, εντοµολόγους, ορνιθολόγους, υδροβιολόγους, θηριολόγους και
ερπετολόγους και ζουν µια πραγµατική εξερεύνηση στα οικοσυστήµατα του
Ερευνότοπου, ενός µοναδικού διαδραστικού χώρου για την Ελλάδα, αποκλειστικά για
παιδιά και πλούσιου σε πρωτότυπες δραστηριότητες. [Κανονικά απευθύνεται σε
µαθητές Β΄, Γ΄ και ∆΄ ∆ηµοτικού.]
Ε. Προτεινόµενη δραστηριότητα: "Εργαστήρια στο Μ.Φ.Ι.Κ. - Τα ζώα στο φακό
του στερεοσκοπίου"
∆ιάρκεια υλοποίησης: 2 ώρες
Αριθµός µαθητών: µέχρι 24
Περιγραφή του προγράµµατος: Μέσα από το φακό του στερεοσκοπίου οι µαθητές
παρατηρούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των ζώων και αντιλαµβάνονται την
ποικιλία και τη διαφορετικότητα των µορφών τους. Βλέπουν, στερεοσκοπικά
(τρισδιάστατα) και σε µεγέθυνση, λεπτοµέρειες από το σώµα και τις λεπτές υφές των
δοµών τους, όπως για παράδειγµα, τα στοµατικά εξαρτήµατα ή τα πόδια των
εντόµων. Παράλληλα, ερευνούν τη σχέση της δοµής των ζώων µε τις λειτουργίες
τους και τον τρόπο ζωής τους. Τέλος, εξασκούνται στην ταξινόµηση και την
επιστηµονική ονοµατολογία των ζώων µε βάση τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατά τους.
[Κανονικά απευθύνεται σε µαθητές Ε΄, ΣΤ΄ ∆ηµοτικού και Α΄ Γυµνασίου.]
Υλικό προετοιµασίας αλλά και υλικό επέκτασης και εµπέδωσης για το Σχολείο, που
περιλαµβάνει θεωρητική γνώση, βιβλιογραφία και ενδεικτικές δραστηριότητες είναι
αναρτηµένο
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://www.nhmc.uoc.gr/el/education/educational-programs/labs-in-museum
Περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράµµατα στην ιστοσελίδα του
Μουσείου: http://www.nhmc.uoc.gr/el/education/school-groups-programs
Σηµείωση: Το κόστος συµµετοχής για τη συµµετοχή στα εκπαιδευτικά προγράµµατα
του Μ.Φ.Ι.Κ. θα καλυφθεί από χορηγίες µε τη συνδροµή του Μ.Φ.Ι.Κ.. Μετά από
συνεννόηση µπορούν να γίνουν τροποποιήσεις. Υποδοχή: κα. Χαιρέτη Στέλλα, τηλ.:
2810-393630.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΡΧΑΝΩΝ
Προτεινόµενη δραστηριότητα: ∆ιαχείριση απορριµµάτων - Ανακύκλωση
∆ιάρκεια υλοποίησης: (Αποφασίζει το σχολείο)
Αριθµός µαθητών: (Αποφασίζει το σχολείο)
Χώρος Υλοποίησης: Στο σχολείο
Προτεινόµενες ηµεροµηνίες υλοποίησης:
Πέµπτη 18 Απριλίου 2019
Τετάρτη 22 Μαΐου 2019
Σύντοµη Περιγραφή: Οι εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ Αρχανών θα επισκεφθούν το
σχολείο προκειµένου να γίνουν οι βιωµατικές δραστηριότητες και τα παιχνίδια πάνω
στο θέµα της ευαισθητοποίησης των µαθητών σχετικά µε τη διαχείριση των
απορριµµάτων. Είναι ένας τρόπος να ανιχνεύσουµε την προηγούµενη εµπειρία των
παιδιών, καθώς δε γνωρίζουµε πώς γίνεται η διαχείριση των απορριµµάτων στις δικές
τους πατρίδες και τι γνωρίζουν τα ίδια γι' αυτά τα ζητήµατα. Με αυτόν τον τρόπο
ελπίζουµε να συµβάλουµε στην ένταξη και στην κανονικοποίησή τους στον τρόπο
ζωής και στις συνήθειες της χώρα µας.
Το πρόγραµµα θα ακολουθεί τη δοµή του προγράµµατος του ΚΠΕ Αρχανών «Μα
δεν υπάρχουν καθόλου σκουπίδια; Ανακυκλώνω και επιβιώνω». Οι µαθητές
ενηµερώνονται για τη διαχείριση των απορριµµάτων, αποκτούν οικολογική
συνείδηση µε την ενεργό συµµετοχή τους σε διαδικασίες διαλογής, µε την κατασκευή
ανακυκλωµένου χαρτιού και µε την επαναχρησιµοποίηση φαινοµενικά άχρηστων
υλικών.
Αναλυτικές
πληροφορίες
http://www.kpearchanon.gr/

στην

ιστοσελίδα

του

ΚΠΕ

Αρχανών:

Σηµείωση: Το πρόγραµµα αυτό µπορούν να παρακολουθήσουν και άλλοι µαθητές
του σχολείου. Προτείνεται η Τ.Υ. και άλλη µία τάξη. Η ώρα έναρξης και η χρονική
διάρκεια του προγράµµατος καθορίζεται από το σχολείο σε συνεννόηση µε το ΚΠΕ
Αρχανών.

INFO POINT- ΤΜΉΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Προτεινόµενη δραστηριότητα: "Μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου"
∆ιάρκεια υλοποίησης: 1,5 έως 2 ώρες
Αριθµός µαθητών: (προσαρµόζεται αναλόγως)
Χώρος Υλοποίησης: Info Point, Ιστορικό Κέντρο
Ώρα έναρξης: 9.00
Προτεινόµενες ηµεροµηνίες υλοποίησης:
Πέµπτη 21 Μαρτίου 2019
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019
Πέµπτη 9 Μαΐου 2019
Σύντοµη Περιγραφή: Ένα πρόγραµµα εκπαιδευτικής ξενάγησης-περιπάτου στα κύρια
µνηµεία του ιστορικού κέντρου της πόλης του Ηρακλείου προσαρµοσµένο στις
γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών, προκειµένου να γνωρίσουν την πόλη που
διαµένουν και την ιστορία της.
Πληροφορίες
για
τα
εκπαιδευτικά
προγράµµατα
https://www.heraklion.gr/visitor/infopoint/infopoint.html

του

Info

Point:

Σηµείωση: Επειδή η ξενάγηση θα είναι ειδικά προσαρµοσµένη στα παιδιά της Τ.Υ.,
εφόσον η σχολική οµάδα αποτελείται από την Τ.Υ. και µία κανονική τάξη, προτείνετε
η τάξη να είναι Ε΄ και ΣΤ΄ προκειµένου να µπορέσουν να παρακολουθήσουν
παράλληλα το πρόγραµµα της ξενάγησης µε τα tablets στο βενετικό παρελθόν της
πόλης "Μια βόλτα στην Ενετική Κάντια και στο Ηράκλειο των Νέων Τεχνολογιών".

