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Προς:
-∆/ντές Π/θµιας Εκπ/σης & ∆/θµιας
Εκπ/σης Ηρακλείου και Λασιθίου
-Σχολικούς Συµβούλους Π/θµιας
Εκπ/σης Περ. Ενοτήτων Ηρακλείου
και
Λασιθίου
&
Σχολικούς
Συµβούλους
∆/θµιας
Εκπ/σης
Κρήτης
-Υπεύθυνους Σχολικών
∆ραστηριοτήτων ∆/νσεων Π/θµιας
& ∆/θµιας Εκπ/σης Ηρακλείου και
Λασιθίου
-ΚΠΕ Αρχανών και Ιεράπετρας –
Νεάπολης
-ΚΕ∆∆Υ Περ. Ενοτήτων Ηρακλείου
και Λασιθίου
-Σχολικές µονάδες Π/θµιας &
∆/θµιας Εκπ/σης Περ. Ενοτήτων
Ηρακλείου και Λασιθίου (µέσω
∆/νσεων
Π/θµιας
&
∆/θµιας
Εκπ/σης)
Kοιν:
-Περιφέρεια Κρήτης
-∆ήµος Ηρακλείου
-Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και
Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

ΘΕΜΑ: Παρουσίαση της µουσειοσκευής «Μετά φιλικωτάτων αισθηµάτων. Ελευθέριος Κ.
Βενιζέλος»
Το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» δηµιούργησε τη
µουσειοσκευή µε τίτλο «Μετά φιλικωτάτων αισθηµάτων. Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». Πρόκειται
για ένα σύνολο κινητού δανειστικού υλικού που πηγάζει από τις θεµατικές της µουσειακής
συλλογής της Οικίας – Μουσείου Ελευθερίου Βενιζέλου. Σχολικές µονάδες Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας έχουν τη δυνατότητα να τη δανειστούν και να την
αξιοποιήσουν.
Με εποπτικό (αντίγραφα αντικειµένων και ιστορικών πηγών, χρονογραµµή/ιστοριογραµµή,
επιτραπέζιο παιχνίδι) και έντυπο υλικό (οδηγό εκπαιδευτικού µε προτεινόµενο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα) «ταξιδεύει» το µουσείο στο σχολείο. Στοχεύει στη διευκόλυνση µαθητών και
εκπαιδευτικών των οποίων η πρόσβαση στο συγκεκριµένο µουσείο είναι δύσκολη, αλλά και στην
προετοιµασία µαθητών για επικείµενη επίσκεψη.
Το υλικό της µουσειοσκευής απευθύνεται σε µαθητές της Στ΄ τάξης ∆ηµοτικού, Α΄, Β΄, Γ΄
Γυµνασίου και Α΄ Λυκείου. Για την καλύτερη εφαρµογή του έργου προβλέπεται η εκπαίδευση

των εκπαιδευτικών που θα παραλάβουν το υλικό πριν το εφαρµόσουν στην τάξη, έτσι ώστε να
επιτευχθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίησή του µε την εφαρµογή σύγχρονων
παιδαγωγικών µεθόδων.
Η οµάδα σχεδιασµού της µουσειοσκευής απαρτίζεται από τους Χαρά Ανδρεάδου, Σχολική
Σύµβουλο Α/θµιας Εκπαίδευσης, Μαρία ∆ρακάκη, Σχολική Σύµβουλο Α/θµιας Εκπαίδευσης,
Κωνσταντίνο Μανωλάκη, εκπαιδευτικό, Ρία Μαρκουλάκη, Μουσειοπαιδαγωγό, οι οποίοι θα
έχουν και την ευθύνη της εµψύχωσης των εργαστηρίων για τους εκπαιδευτικούς.
Το Ίδρυµα µε τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, του ∆ήµου Ηρακλείου και της
Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης παρουσιάζει το έργο στην εκπαιδευτική
κοινότητα των Περ. Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου σε εκδήλωση που θα πραγµατοποιηθεί
τη ∆ευτέρα 13 Νοεµβρίου 2017 και ώρα 17:00, στο «Πειραµατικό Θέατρο» του Πολιτιστικού
Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Λεωφόρος Νικολάου Πλαστήρα) και την οποία θα
συντονίζει η κ. Βατσάκη Αργυρώ, ιστορικός του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών και Μελετών
«Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». Θα ακολουθήσει βιωµατικό εργαστήριο αξιοποίησης των
περιεχοµένων της µουσειοσκευής από τους δηµιουργούς της για τους εκπαιδευτικούς
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Περ. Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου που
θα θελήσουν να την αξιοποιήσουν και οι οποίοι µπορούν να δηλώνουν τη συµµετοχή τους στον
σύνδεσµο: https://goo.gl/forms/9jR4o5XIOBQ2pjRk2 .
Το εργαστήριο θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 13 Νοεµβρίου 2017 και ώρα 18:30 στην
Αίθουσα Σεµιναρίων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου.
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