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ΠΡΟΣ:   

 Διευθύνσεις και  Φιλολόγους  Σχολείων 
Δ.Ε. Ηρακλείου επιστημονικής ευθύνης της 
Σ.Ε.Ε.  Β. Καλοκύρη 

 

ΚΟΙΝ:   

1. ΠΔΕ Κρήτης 

2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 

3. ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Κρήτης 

 
Θέμα:  
Εκπαιδευτικό υλικό για μουσεία και αξιοποίηση τέχνης στα φιλολογικά 
μαθήματα. Ανάρτηση στις «Συνεργατικές Ιστοσελίδες». 
 

 Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,  
Στον ιστότοπό μας «Δίκτυο Συνεργασίας Φιλολόγων – Συνεργατικές Ιστοσελίδες» 
http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com/  και ειδικότερα στην ιστοσελίδα (αριστερά, 
κάθετη στήλη θεματικών ιστοσελίδων) «Αξιοποίηση της τέχνης στη Δ/θμια Εκπ/ση»  
μπορείτε να βρείτε αναρτημένο υλικό χρήσιμο  
 αφενός ως εποπτικό υλικό για τη διδασκαλία των μαθημάτων  
 και αφετέρου ως υλικό αξιοποιήσιμο για εκπαιδευτικές παρεμβάσεις (κριτικό 

αναστοχασμό και προσπάθεια μετασχηματισμού στερεοτύπων διαμέσου της 
αισθητικής εμπειρίας). 

 
Ειδικότερα, πολύ χρήσιμη είναι η πρόσφατη ανάρτηση «e- book: Εκπαιδευτικές Προτάσεις 
από Μουσεία και Φορείς της Αττικής» που εκπονήθηκε από τις εκπαιδευτικούς Αθανασία 
Βεργέτη, ΠΕ70,  Ευσταθία Κυροδήμου, ΠΕ86, Ευσταθία Χριστοπούλου, ΠΕ70. 
 Όπως αναφέρεται και στο συνοδευτικό κείμενο των δημιουργών του e-book:  
"Το εκπαιδευτικό υλικό που προτείνεται αφορά, εκτός των προτάσεων για  επίσκεψη/ ξενάγηση/ 
δια ζώσης συμμετοχή στους χώρους των Μουσείων και σε διαδικτυακά εκπαιδευτικά 
προγράμματα, βίντεο, μουσειοβαλίτσες, φυλλάδια για τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/ τις 
μαθητές/ τριες, διαδραστικά παιχνίδια, ψηφιακές ξεναγήσεις και σε ό, τι άλλο προσφέρεται από 
το κάθε μουσείο και μπορεί να αξιοποιηθεί διδακτικά και παιδαγωγικά ....» 
 
Σημειώνω ότι οι Φιλόλογοι μπορούν να αξιοποιήσουν από το προαναφερόμενο e-book 
δ/νσεις μουσείων και γενικότερα εκπαιδευτικό υλικό που αφορά σε μουσεία (πολύπλευρη 
αξιοποίηση για μουσειακή αγωγή) αλλά και έργα τέχνης και εκπαιδευτικά βίντεο-
animation κ.ά., τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν ως εποπτικό υλικό στο πλαίσιο των 
μαθημάτων,  για παράδειγμα για τον ναό της Αγίας Σοφίας της Κων/λεως.  
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Η ακόλουθη ηλεκτρονική δ/νση του e-book είναι αναρτημένη και στις Συνεργατικές 
Ιστοσελίδες, ώστε να έχετε εύκολη πρόσβαση: 
https://view.genial.ly/5f79733c3c86e90cf793adbe/guide-17-02-21-moyseia-kai-foreis-me-
ekpaideytiko-yliko 
 
 
 
Ακόμη, υπενθυμίζεται ότι στις Συνεργατικές Ιστοσελίδες - «Αξιοποίηση της τέχνης στη 
Δ/θμια Εκπ/ση» μπορείτε να βρείτε διαδικτυακές διευθύνσεις - συνδέσμους  με 
αξιοποιήσιμο υλικό για εκπαιδευτική χρήση (και στην ΕξΑΕ). Το αρχείο μπορείτε να το 
λάβετε και να το αποθηκεύσετε. (Εκπόνηση-επιμέλεια: Συντονίστρια Εκπ/κού Έργου 
Φιλολόγων - Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Κρήτης Λιάνα Καλοκύρη). 
 
 
Είμαι στη διάθεσή σας για υποστήριξη στην αξιοποίηση του προαναφερόμενου υλικού και 
γενικότερα για υποστήριξη στην εκπαιδευτική χρήση της τέχνης στη Δ/θμια Εκπ/ση, είτε ως 
εποπτικό υλικό είτε στο πλαίσιο εκπαιδευτικής παρέμβασης για παιδαγωγικά ζητήματα 
(αντιμετώπιση στερεοτύπων για ποικίλα κοινωνικά θέματα). 
 
 
 
 
 
 

Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου  
ΠΕ02 Φιλολόγων  Ηρακλείου 

 
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που τηρείται στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική διανομή: 1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 
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