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ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ εκπαιδευτικών ςτο ςεμινάριο για τθν παρουςίαςθ 
μουςειοςκευισ του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Ερευνών και Μελετών «Ελευκζριοσ Κ. 
Βενιηζλοσ» με βιωματικό εργαςτιριο. 

 
Σο Εκνικό Κδρυμα Ερευνϊν και Μελετϊν «Ελευκζριοσ Κ. Βενιηζλοσ», θ ΔΔΕ Κιλκίσ με τα 

γραφεία χολικϊν υμβοφλων και χολικϊν Δραςτθριοτιτων δια των υπευκφνων τουσ (Μανωλίδθσ Γ. 
και Γιαγκοφλθσ Ν.), διοργανϊνουν ςεμινάριο για τθν παρουςίαςθ μουςειοςκευισ του Ιδρφματοσ με 
τίτλο «Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων… Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» το οποίο αποτελεί ζνα 
πολυδιάςτατο και ταυτόχρονα καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό. 

 
Η μουςειοςκευι είναι ζνα ςφνολο κινθτοφ δανειςτικοφ υλικοφ που πθγάηει από τισ κεματικζσ 

τθσ μουςειακισ ςυλλογισ τθσ Οικίας-Μουσείου Ελευθερίου Βενιζέλου ςτθ Χαλζπα Χανίων. Με 
εποπτικό (αντίγραφα αντικειμζνων και ιςτορικϊν πθγϊν, χρονογραμμι/ιςτοριογραμμι, επιτραπζηιο 
παιχνίδι) και ζντυπο υλικό (οδθγό εκπαιδευτικοφ με προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα) 
«ταξιδεφει» το μουςείο ςτο ςχολείο. τοχεφει ςτθ διευκόλυνςθ μακθτϊν/τριϊν και εκπαιδευτικϊν, 
των οποίων θ πρόςβαςθ ςτο ςυγκεκριμζνο μουςείο είναι δφςκολθ, αλλά και ςτθν προετοιμαςία 
μακθτϊν/τριϊν για επικείμενθ επίςκεψθ. 

 
Σο υλικό τθσ μουςειοςκευισ  απευκφνεται ςε μακθτζσ/τριεσ τθσ  Εϋ& τϋ τάξθσ Δθμοτικοφ, Αϋ, 

Βϋ & Γϋ Γυμναςίου και Αϋ Λυκείου. Για τθν καλφτερθ εφαρμογι του ζργου προβλζπεται θ επιμόρφωςθ 
των εκπαιδευτικϊν που κα παραλάβουν το υλικό, πριν το εφαρμόςουν ςτθν τάξθ, ζτςι ϊςτε να 
επιτευχκεί θ όςο το δυνατόν καλφτερθ αξιοποίθςι του με τθν εφαρμογι ςφγχρονων παιδαγωγικϊν 
μεκόδων.   

 
Η ομάδα ςχεδιαςμοφ τθσ μουςειοςκευισ απαρτίηεται από τθ Χαρά Ανδρεάδου, χολικι 

φμβουλο Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ Χανίων, τθ Μαρία Δρακάκθ, χολικι φμβουλο Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ 
Ηρακλείου, τον Κωνςταντίνο Μανωλάκθ, Εκπαιδευτικό και τθ Ρία Μαρκουλάκθ, Μουςειοπαιδαγωγό 
του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Ερευνϊν και Μελετϊν «Ελευκζριοσ Κ. Βενιηζλοσ». 

Κιλκίσ,  9/2/2018 
Αρικμ. Πρωτ. : Φ.23.1/575 
 
 
 
ΠΡΟ:  Όλα τα ςχολεία τθσ αρμοδιότθτάσ μασ 
 
ΚΟΙΝ.:  

- χολικοί φμβουλοι 

- Εκνικό Ιδρυμα Μελετών και Ερευνών 
Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ  
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Σο εμινάριο κα υλοποιθκεί ωσ βιωματικό εργαςτιριο εκπαιδευτικισ αξιοποίθςθσ των 

περιεχομζνων τθσ μουςειοςκευισ, τθν Παραςκευι 9 Μαρτίου, και ϊρα 12:00 – 14:00 είτε ςε 
χϊρο/ςχολείο  του Διμου Παιονίασ είτε του Διμου Κιλκίσ ανάλογα με τθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ 
από τουσ ςυμμετζχοντεσ. Σα  μζλθ τθσ ομάδασ παρουςίαςθσ είναι: 

 Ρία Μαρκουλάκθ: μουςειοπαιδαγωγόσ, υπεφκυνθ βιωματικϊν δράςεων του Εκνικοφ 
Ιδρφματοσ Ερευνϊν και Μελετϊν «Ελευκζριοσ Κ. Βενιηζλοσ». 

 Χαρά Ανδρεάδου: εκπαιδευτικόσ (ΠΕ70 & ΠΕ02), με μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθ Διδακτικι τθσ 
Ιςτορίασ, ςχολικι ςφμβουλοσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ Χανίων. 

 
Σο εργαςτιριο αφορά τριάντα (30)  εκπαιδευτικοφσ  Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ( εκπαιδευτικοφσ 
των 3 τάξεων Γυμναςίου ζωσ και  Α΄Λυκείου) οποιαςδιποτε ειδικότθτασ. 

 
Η Εγγραφι γίνεται ςε θλεκτρονικι φόρμα και βρίςκετε ςτο  https://goo.gl/ohXgJA  
 
ασ παρακαλοφμε να ενθμερϊςετε το φλλογο Διδαςκόντων του ςχολείου ςασ. 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Διευκυντισ Δ.Ε. Κιλκίσ 
 
 
 

 
 
 

Ακαναςόπουλοσ Κωνςταντίνοσ 
Μακθματικόσ 
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