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Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, το 2000, το Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» 
δίνει το δυναμικό του «παρών» στον εκπαιδευτικό χώρο  
με πολυεπίπεδες δράσεις, που ανανεώνονται διαρκώς,  
και αγκαλιάζουν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.  

• Εκδόσεις που εξιστορούν με τρόπο ελκυστικό για μικρούς 
και μεγάλους τη ζωή και την εποχή μιας από τις μεγαλύτερες 
πολιτικές προσωπικότητες της νεότερης ελληνικής ιστορίας: 
εκπαιδευτικός φάκελος για τους μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού, 
συλλογικός τόμος για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, 
εικονογραφημένη ιστορία (graphic novel) για τη ζωή του 
Έλληνα  πολιτικού.

• Μαθητικοί διαγωνισμοί υπό την αιγίδα του υπουργείου 
Παιδείας, θεματικά συνέδρια, ημερίδες και σχετικές εκδόσεις. 

• Υποτροφίες για την εκπόνηση μελετών.

• Βιωματικές δράσεις

 – Εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 – Βιωματικά σεμινάρια για ενήλικες (εκπαιδευτικούς, 
ενήλικες μαθητές, γονείς, ενήλικες ομάδες, κ.α.)  
που στοχεύουν στην παιδαγωγική προσέγγιση του 
κεφαλαίου «Βενιζέλος». 

 – Μουσειοσκευή με τίτλο «Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων...
Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».

 – Βιωματικές δράσεις για οικογένειες. 

 – Αίθουσα Διαδραστικών Εκθεμάτων & Τεχνολογίας στην 
Οικία-Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου (Χαλέπα, Χανιά). 

 – Διαδραστικές εφαρμογές μέσω διαδικτύου  
(www.venizelos-foundation.gr). 





Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, που εφαρμόζονται συνεχώς 
από το 2008, απευθύνονται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας 
και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το θέμα τους 
επικεντρώνεται  στη σύγχρονη  ελληνική ιστορία, στη ζωή, 
στη δράση και στην εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου.  
Αυτό που επιδιώκεται είναι μία διαφορετική προσέγγιση της 
ιστορίας, το οποίο επιτυγχάνεται με την ενεργή διανοητική 
και συναισθηματική εμπλοκή των εκπαιδευόμενων 
στη διαδικασία της μάθησης. Κατά τη διάρκεια των 
προγραμμάτων δε μεταδίδονται πληροφορίες αλλά μέσα 
από παιδαγωγικές δραστηριότητες, προσαρμοσμένες στην 
ηλικία, στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα του κοινού, στο 
οποίο κάθε φορά απευθύνονται (συζήτηση, παρουσιάσεις, 
χορός, κατασκευές παιχνίδια ρόλων, δραματοποίηση κ.α.), 
οι συμμετέχοντες καλούνται να δράσουν, προκειμένου να 
αποκτήσουν γνώση. Με τον τρόπο αυτό τα προγράμματα 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των παιδιών, 
αναπτύσσουν την έμφυτη χαρά και περιέργειά τους, ενώ 
προάγουν και τη δημιουργικότητά τους. 

Με τρόπο βιωματικό οι μαθητές γνωρίζουν την πολυδιάστατη 
προσωπικότητα του Έλληνα πολιτικού και το αγαπημένο 
πατρικό του σπίτι στη Χαλέπα Χανίων -τον χώρο της 
πολιτικής και κοινωνικής του δράσης-, υιοθετούν στάση 
υπευθυνότητας και σεβασμού απέναντί στο μνημείο 
και προσεγγίζουν την καθημερινότητα της εποχής, 
που σημάδεψε με τη δράση του ο μεγάλος πολιτικός 
συγκρίνοντάς τη με το σήμερα. 

Κάθε χρόνο τα προγράμματα εμπλουτίζονται και 
ανανεώνονται με νέα εκπαιδευτικά προγράμματα και 
δραστηριότητες.

Εκπαιδευτικά 
προγράμματα Για εκπαιδευτικούς

& μαθητές





Από τις αρχές του 2011 το Ίδρυμα εφαρμόζει βιωματικά 
σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε ενήλικες 
μαθητές, φοιτητές, γονείς και άλλες ενήλικες ομάδες 
με θέματα εκπαιδευτικού, ιστορικού και κοινωνικού 
περιεχομένου. 

Μέσα από ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές από το πεδίο 
της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, οι εκπαιδευόμενοι οδηγούνται 
στην ανακάλυψη της γνώσης. 

Με τα βιωματικά σεμινάρια για ενήλικες το Ίδρυμα  
στοχεύει στην προσέγγιση και ανάδειξη των θεμάτων,  
που πραγματεύονται, μέσα από τη χρήση εναλλακτικών 
μεθόδων διδασκαλίας. 

Βιωματικά 
σεμινάρια Για εκπαιδευτικούς

& μαθητές



κάρτες επιτραπέζιου
και πιόνι / υποδοχέας

Lorem ipsum dolor

sit amet, consectetur

adipiscing elit.
Donec magna lectus,

vestibulum sit amet

quam vitae, convallis

eleifend sem.

Lorem ipsum dolor

sit amet, consectetur

adipiscing elit.
Donec magna lectus,

vestibulum sit amet

quam vitae, convallis

eleifend sem.

Lorem ipsum dolor

sit amet, consectetur

adipiscing elit.
Donec magna lectus,

vestibulum sit amet

quam vitae, convallis

eleifend sem.

Lorem ipsum dolor

sit amet, consectetur

adipiscing elit.
Donec magna lectus,

vestibulum sit amet

quam vitae, convallis

eleifend sem.

ξύλινα κουτιά

αντιγράφων

χωρίς ενδείξεις

περιεχοµένου



Η φιλοσοφία των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων ταξιδεύει  
με τη μουσειοσκευή του Ιδρύματος στα σχολεία όλης της 
Ελλάδας, της Κύπρου και της ομογένειας. Η μουσειοσκευή 
με θέμα τον άνθρωπο, τον επαναστάτη, τον πολιτικό και τον 
διπλωμάτη Βενιζέλο και τίτλο «Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων… 
Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» είναι ένα σύνολο κινητού δανειστικού 
εκπαιδευτικού υλικού, που πηγάζει από τις θεματικές της 
μουσειακής συλλογής της Οικίας-Μουσείου Ελευθερίου 
Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων. Με εποπτικό (αντίγραφα 
αντικειμένων και ιστορικών πηγών, χρονογραμμή /ιστοριογραμμή, 
επιτραπέζιο παιχνίδι) και έντυπο υλικό (οδηγό εκπαιδευτικού 
με προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα) 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  υποστηρίζει τη  δημιουργία μέσα στην τάξη 
ενός περιβάλλοντος μάθησης, που ενθαρρύνει την έρευνα,  
τη συλλογή στοιχείων γύρω από τη θεματική της μουσειοσκευής,  
τη χρήση αντικειμένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων 
μέσα από το παιχνίδι και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες. 
Απευθύνεται σε μαθητές της Στ́  τάξης Δημοτικού, Ά , Β, Γ΄ 
Γυμνασίου και Ά  Λυκείου.  

Η μουσειοσκευή δανείζεται στα σχολεία για ένα μήνα έπειτα από 
τηλεφωνική επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του Ιδρύματος.  
Για την καλύτερη εφαρμογή του έργου προηγείται 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. 

«Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων…  
Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Μουσειοσκευή
Για εκπαιδευτικούς

& μαθητές





Το παιχνίδι 
είναι η 

δουλειά του 
παιδιού.

Μαρία Μοντεσσόρι
Παιδαγωγός 





Κατά τη διάρκεια ενός οικογενειακού εκπαιδευτικού 
προγράμματος οι ενήλικες έχουν την ευκαιρία  
να συνεργαστούν με τα παιδιά, να διασκεδάσουν,  
να συνδιαλλαγούν, να προβληματιστούν, να μελετήσουν  
από κοινού και να αλληλοϋποστηριχτούν μαθησιακά  
σε θέματα ιστορίας.

Στο πλαίσιο των ειδικών 
οικογενειακών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, παιδιά και 
γονείς έχουν τη δυνατότητα για 
μία «διαφορετική», ανεξάρτητη 
επίσκεψη στην οικία της 
Χαλέπας, χρησιμοποιώντας 
ένα από τα δανειστικά σακίδια, 
τα οποία διατίθενται στην 
είσοδο του Μουσείου και 
περιλαμβάνουν παιχνίδια και 
δραστηριότητες που σχετίζονται 
με τα εκθέματα της συλλογής 
του. Οι δραστηριότητες των 
σακιδίων προϋποθέτουν τη 
συνεργασία όλων των μελών  
της οικογένειας. 

Η οικογένεια στην 
Οικία-Μουσείο

Δανειστικά σακίδια

Δράσεις για οικογένειες
Για οικογένειες





Η μάθηση δεν 
επιτυγχάνεται όπως 
γενικά θεωρούμε, 

με κανόνες και 
νόμους, αλλά από 

την εμπειρία.

Σελεστέν Φρενέ   
Παιδαγωγός - Εκπαιδευτικός μεταρρυθμιστής





Στη σοφίτα της Οικίας-Μουσείου Ελευθερίου Βενιζέλου 
λειτουργεί η Αίθουσα Διαδραστικών Εκθεμάτων & 
Τεχνολογίας. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό 
χώρο (δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος), οι μαθητές 
όλων των τάξεων μαθαίνουν διασκεδάζοντας μέσα από 
παραδοσιακά αλλά και πρωτότυπα παιχνίδια τεχνολογίας. 

Με θέμα τη νεότερη ελληνική ιστορία, τα παιχνίδια 
της σοφίτας συμβάλλουν στην ανάπτυξη των παιδιών 
προκαλώντας την περιέργειά τους και δίνοντάς τους  
την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη γνώση, δημιουργώντας 
ταυτόχρονα ποικίλες και κατάλληλες για την ηλικία τους 
καταστάσεις εξερεύνησης. 

Κάθε παιχνίδι έχει μία σαφή ταυτότητα, με τους δικούς 
του γνωστικούς στόχους, τη δική του ατμόσφαιρα, φως, 
χρώματα και ήχους, και έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να διευκολύνει τη διαισθητική και άμεση αφομοίωση 
της πληροφορίας. Παζλ, αινίγματα ιστορίας, πρόσωπα από 
την εποχή του Βενιζέλου, παραμύθια μυστηρίου, κυνήγι 
θησαυρού, παιχνίδια μεταμφίεσης, αφής, κρυπτόλεξα, 
χρονοδιαγράμματα και παιχνίδια με τη σκιά περιμένουν τους 
ήρωες της διαδραστικής περιπέτειας, τα παιδιά, στη σοφίτα 
του Μουσείου.

Στη σοφίτα του Μουσείου 
η γνώση γίνεται παιχνίδι…

Αίθουσα διαδραστικών 
εκθεμάτων και τεχνολογίας

Για όλους





Αγωγή δεν μπορεί 
να γίνει παρά 
μόνο μέσα από 

μεθόδους οικείες 
για το παιδί.

Λάκης Κουρετζής 
Παιδαγωγός – Εισηγητής Θεατρικού 

παιχνιδιού στην Ελλάδα





Για όλους

Αξιοποιώντας το σύνολο των υποδομών πληροφοριακών 
συστημάτων του, καθώς και το ψηφιοποιημένο αρχείο 
Βενιζέλου (http://www.venizelosarchives.gr/), το 
Ίδρυμα έχει αναπτύξει μέσω διαδικτύου εκπαιδευτικές 
διαδραστικές εφαρμογές για την προβολή της ζωής και 
του έργου του Βενιζέλου.

• Μαθήματα με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης (e-learning) για μαθητές, φοιτητές και 
ερευνητές και τον κάθε ενδιαφερόμενο με θέμα την 
ιστορία της περιόδου των αρχών του 20ού αιώνα. 

• Διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι ιστορίας που αφορά 
στην Οικία-Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου (Χαλέπα, 
Χανιά) για μικρά και μεγάλα παιδιά. 

• Ψηφιακό μουσείο προφορικής ιστορίας για τον Βενιζέλο, 
που δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να 
προσεγγίσει βιωματικά τη νεότερη ιστορία των Χανίων 
με έμφαση στην ιστορική διαδρομή του πρωταγωνιστή 
της, 

είναι ορισμένες από τις σημαντικότερες δράσεις του 
Ιδρύματος, που αποσκοπούν στη γνωριμία με μία από τις 
πιο χαρισματικές προσωπικότητες της νεότερης ελληνικής 
ιστορίας, τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 

Ο Βενιζέλος στο 
διαδίκτυο



Έργο 
«Ελευθέριος Βενιζέλος: Βιωματικές δράσεις  

στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό». 

Φορέας υλοποίησης: 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών  

«Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Χανιά.  

Χρηματοδότηση: 
Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (Π.Δ.Ε.) -   

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Υπεύθυνη βιωματικών δράσεων 
Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος: 

Ρία Μαρκουλάκη, παιδαγωγός – μουσειοπαιδαγωγός. 
rmarkoulaki@venizelos-foundation.gr, rmarkoul@gmail.com

τηλ. 28210 56008 (εσωτ. 125).





Εθνικό  Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών 
«Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Οικία - Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου

Πλατεία Έλενας Βενιζέλου, T.K. 73133, Χαλέπα Χανίων
Τηλ: 2821051555, 2821056008, Fax: 2821056009 

www.venizelos-foundation.gr   info@venizelos-foundation.gr
www.facebook.com/venizelosmuseum   https://twitter.com/VenizelosMuseum
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