
 

 

 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

«Μονοπάτια μέσα στην πόλη, δρόμοι μέσα στην Ιστορία» 
(Αναλυτική Περιγραφή) 

 

Η αίθουσα ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης 

επικεντρώνεται κυρίως στην πόλη του Ηρακλείου με κορυφαίο έκθεμα το ομοίωμα 

(Μακέτα) του ενετικού Χάνδακα, που αναπαριστά την πόλη λίγο πριν την έναρξη της 

οθωμανικής πολιορκίας (1645). Κάποια από τα μνημεία που αποτυπώνονται στη 

Μακέτα δε σώζονται σήμερα. 

Με αφετηρία την Μακέτα της πόλης του Ενετικού Ηρακλείου, προτείνεται ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επιδιώκει, τόσο μέσα από την αξιοποίηση της ίδιας της 

Μακέτας όσο και των υπόλοιπων εκθεμάτων του Μουσείου, να μυήσει τους μαθητές 

στις ιδιαιτερότητες της τοπικής ιστορίας και να αναδείξει το ιστορικό βάθος της 

πόλης και των μνημείων της από το βενετσιάνικο παρελθόν μέχρι σήμερα. Το 

πρόγραμμα απευθύνεται στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και στην Α΄ 

Γυμνασίου. 

Η διάρκεια του, προβλέπεται στις δυο μισή ώρες και περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

στάδια: 

α)Ομαδική έρευνα της σχολικής ομάδας, σχετικά με επτά μνημεία της πόλης, πριν 

την επίσκεψη στο Μουσείο, κατόπιν συνεννόησης του εκάστοτε εκπαιδευτικού με το 

Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου. 

β) Υλοποίηση του προγράμματος στον χώρο του Ιστορικού Μουσείου με εκτενή 

παρατήρηση της Μακέτας και των λοιπών σχετικών εκθεμάτων που εκτίθενται στο 

Μουσείο.  

γ) Θεματική περιήγηση στην πόλη του Ηρακλείου και επιτόπια παρατήρηση των 

ενετικών μνημείων.  

Προτεινόμενη διαδρομή: 

Σημείο εκκίνησης τίθεται το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης με κατεύθυνση προς το ναό 

Αγίου Πέτρου. Επόμενοι σταθμοί είναι το ενετικό φρούριο Κούλε, τα Νεώρια και 

 
 



έπειτα η οδός 25ης Αυγούστου. Εκεί, θα εστιάσουμε στον ναό του Αγίου Τίτου, στο 

διοικητικό κτίριο της Λότζια, στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, ενώ η περιήγηση θα 

καταλήξει στην περίφημη βενετσιάνικη Κρήνη Μοροζίνι. 

Διάρθρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Επιδιώκοντας να υπάρχει ιδιαίτερη σύνδεση μεταξύ Σχολείου και Μουσείου, 

κρίνεται απαραίτητο το πρόγραμμα να ξεκινήσει από το σχολείο. Ο κάθε 

εκπαιδευτικός, έπειτα από συνεννόηση με το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

του Μουσείου, χωρίζει την σχολική ομάδα που πρόκειται να υλοποιήσει το 

πρόγραμμα σε 7 υποομάδες, όσα δηλαδή είναι και τα μνημεία που μελετώνται στο εν 

λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η κάθε υποομάδα, συντονίζεται από τον 

εκπαιδευτικό και ξεκινά την έρευνά της προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για 

τα μνημεία που έχουμε ορίσει. 

Σε ένα δεύτερο στάδιο το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο Μουσείο. Με τον 

συντονισμό πλέον της Μουσειοπαιδαγωγού, η σχολική ομάδα συγκεντρώνεται στο 

χώρο της Μακέτας, όπου έπειτα από μία απαραίτητη εισαγωγή για τα ιστορικά 

γεγονότα της περιόδου, οι μαθητές ανακαλύπτουν πάνω σε αυτήν τα μνημεία για τα 

οποία έχουν ερευνήσει. Στο τέλος της παρουσίας μας στο Ιστορικό Μουσείο, οι 

μαθητές, εντοπίζουν τα εκθέματα εκείνα που αφορούν στην έρευνά μας και 

πρόκειται κυρίως για αρχιτεκτονικά μέλη δημόσιων και λατρευτικών κτιρίων από 

την Ενετική Συλλογή του Μουσείου.  

Το τελικό στάδιο του προγράμματος περιλαμβάνει, όπως ήδη αναφέρθηκε, περιήγηση 

στην πόλη και υλοποιείται επιτόπου, μπροστά από κάθε μνημείο.  

Με βάση την πορεία που προαναφέρθηκε, επιτόπου μπροστά από κάθε μνημείο, η 

κάθε υποομάδα καλείται να παρουσιάσει στις υπόλοιπες τα αποτελέσματα της 

ερευνάς στην οποία επιδόθηκε πριν την επίσκεψή της στο Μουσείο. Όταν 

ολοκληρωθεί η περιήγηση και οι παρουσιάσεις των μαθητών, μια εποικοδομητική 

συζήτηση για την πόλη μας άλλοτε και σήμερα θα τερματίσει το πρόγραμμα.  

Φανή Καμπάνη 
Αρχαιολόγος-Μουσειοπαιδαγωγός 

Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 
 


