
  
                                             Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

    
              Βαθμός Ασφαλείας: 

         Nα διατηρηθεί μέχρι: 

         Βαθμ. Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

                 
 

        

               Μαρούσι,  19/1/2018 
                         Αρ. Πρωτ. :   Φ16/9540/Δ2 

                             
  

        
                       
                                                                                            ΠΡΟΣ: 

          

                                                           

                                                                                      

  

                                                                                     

                                                                                            KOIN: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. 
                     της χώρας. Έδρες τους. 

                                                                                                   2. Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. και Δ.Ε.   
                                                                                              (μέσω  των οικείων Περιφερειακών 
                                                                                                             Δ/νσεων  Εκπαίδευσης) 
                                                                                                        3. Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος 
                                                                                                            info@jewishmuseum.gr  
 

 

  ΘΕΜΑ: Ενημέρωση  σχολικών μονάδων σχετικά με εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο    

               Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος 

 

               Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μνήμης Θυμάτων του 

Ολοκαυτώματος που έχει οριστεί να είναι η 27η Ιανουαρίου κάθε έτους, το Εβραϊκό Μουσείο της 

Ελλάδος παρουσιάζει την περιοδική έκθεση: «Μέσα από το φακό του Νισήμ  Λεβή: μια οικογένεια, 

μια εποχή» από τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 και έχει οργανώσει εκδηλώσεις για σχολεία που 

περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές ξεναγήσεις, προβολές ντοκιμαντέρ και 

προφορικές συνεντεύξεις από επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος από την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 

έως και την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018. 

 
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες και Εκδηλώσεις στο χώρο του Ε.Μ.Ε.   

 Ξενάγηση στη μόνιμη έκθεση του Ε.Μ.Ε., με έμφαση στη συλλογή του Ολοκαυτώματος, που 

περιλαμβάνει έρευνα στο διαδραστικό κέντρο πληροφόρησης (Info kiosk) για το Ολοκαύτωμα 

στην Ελλάδα. Διαρκεί μία ώρα και προτείνεται για μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
 

 1. Διευθύνσεις  Π.Ε.  και  Δ.Ε.  της χώρας. 
 2. Σχολικές μονάδες  Π.Ε.  και  Δ.Ε.  της 

χώρας.  
     (μέσω  των Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε.  της  

χώρας) 
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(μέσω των Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε.) 

                                                                                 
Ν. Αττικής)  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε & Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ 

---- 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 
---- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Β΄ 

---- 
 

 

 

Ταχ. Δ/νση  :  Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη  :  151 80 -  Μαρούσι 
Ιστοσελίδα  :  www.minedu.gov.gr  
email :  spudonde@minedu.gov.gr  
Πληροφορίες :  Λαπατά Σ. (Π.Ε.) 
                                   Βάρλα  Ά . (Δ.Ε.) 
                                   Κουροπούλου Χ. (Δ.Ε.) 
                                   Παναγιωτοπούλου Ε. (Ε.Α.Ε.) 
                                   Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)                           
Τηλέφωνο :  210-344.3318 (Π.Ε.) 

                                  210-344.3272 (Δ.Ε.) 

                                  210-344.3273 (Δ.Ε.) 

                                  210-344.2190 (Ε.Α.Ε.)    

                                  210-344.2212 (Ε.Ε.)     

 Fax : 210-344.3390 

  

mailto:info@jewishmuseum.gr
http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spudonde@minedu.gov.gr


 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων, 1941-44», που 

εστιάζει σε συγκεκριμένα αντικείμενα της συλλογής του Ολοκαυτώματος, τα οποία τα παιδιά 

καλούνται να συνδέσουν με ατομικές ιστορίες επιζησάντων. Διαρκεί μία ώρα και προτείνεται για 

μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου. 

 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον αντισημιτισμό με τίτλο: «Εμπνέοντας Ενεργούς Πολίτες». 

Στοχεύει στον εντοπισμό των κυρίαρχων αντισημιτικών αφηγήσεων μέσα από ποικίλες πηγές της 

εποχής του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (μαρτυρίες, αρθρογραφία, νομοθεσία). Προτείνεται για 

μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου. 

 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Ιστορίες Διάσωσης». Το πρόγραμμα αναδεικνύει 

συγκεκριμένες ιστορίες σωτήρων που έχουν τιμηθεί από το Yad Vashem με τον τίτλο του 

«Δικαίου των Εθνών» τονίζοντας την σημασία της προσωπικής επιλογής ακόμη και κάτω από 

ασφυκτικές συνθήκες. Διαρκεί μία ώρα και προτείνεται για μαθητές/τριες Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού 

και Γυμνασίου. 

 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εναλλακτική προσέγγιση του Ολοκαυτώματος μέσω της τέχνης σε 

συνεργασία με την Νίνα Αλκαλάη, καθηγήτρια χορού και χοροθεραπεύτρια. Αξιοποιείται τόσο η 

στρατοπεδική τέχνη όσο και η μεταπολεμική, είτε σχετίζεται με το Ολοκαύτωμα είτε όχι. Διαρκεί 

μία ώρα και προτείνεται για μαθητές/τριες Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού και Γυμνασίου. 

 Προβολές ταινιών, ντοκιμαντέρ και μαρτυριών για το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και το Ολοκαύτωμα 

στο χώρο του Ε.Μ.Ε. που συνοδεύονται από συζήτηση πριν και μετά την προβολή.  

 
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες και Εκδηλώσεις στο χώρο του Ε.Μ.Ε και/ή σε σχολεία 

 Συνάντηση με επιζήσαντες που κρύφτηκαν για να σωθούν, που μπορούν να μιλήσουν για τις 

διαφορετικές εμπειρίες διωγμού και απόκρυψης. Οργανώνονται, επίσης, συναντήσεις με τη 

λεγόμενη δεύτερη γενιά επιζησάντων, που μπορούν να μιλήσουν για το τι σημαίνει να 

μεγαλώνουν με αυτού του μεγέθους την απώλεια. Οι συναντήσεις αυτές διαρκούν περίπου 1,5 

ώρα και οι μαθητές/τριες μπορούν να θέσουν ερωτήσεις. Συνίσταται να έχει γίνει προετοιμασία. 

Προτείνεται για μαθητές/τριες Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. 

 «Οββαδίας Μπαρούχ. Ας είναι η Μνήμη σου Αγάπη». Ένα ντοκιμαντέρ του ιδρύματος Yad 

Vashem, το οποίο είναι αφιερωμένο στη ζωή του Οββαδία Μπαρούχ. Προτείνεται για 

μαθητές/τριες Λυκείου. 

 «Το τραγούδι της Ζωής». Ένα ντοκιμαντέρ του Τώνη Λυκουρέση, που αναφέρεται στην σωτηρία 

των Εβραίων της Ζακύνθου. Η προβολή συνοδεύεται από συζήτηση για την τύχη των Εβραίων 

της Ελλάδας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς και από εκπαιδευτικές δραστηριότητες με 

αφορμή τη συγκεκριμένη ιστορία διάσωσης (δημιουργική γραφή, καλλιτεχνική δημιουργία, 

σύνταξη δημοσιογραφικού άρθρου). Προτείνεται για παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου. 

 
 
 



Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες και Εκδηλώσεις σε σχολεία 

 Διαγωνισμός καλλιτεχνικής αφίσας με θέμα το Ολοκαύτωμα, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία 

περιοδικής έκθεσης στο Ε.Μ.Ε. Πρόκειται για πολύμηνο πρόγραμμα, προκειμένου τα παιδιά να 

εξοικειωθούν με πτυχές του Ολοκαυτώματος και κατόπιν να προβούν στην καλλιτεχνική 

δημιουργία. Προτείνεται για μαθητές/τριες Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού και Γυμνασίου. 

 Πρόγραμμα «Crocus» σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ολοκαυτώματος της Ιρλανδίας. Προτείνεται 

για μαθητές/τριες Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Πρόκειται για πολύμηνο 

πρόγραμμα που ξεκινά το φθινόπωρο και ολοκληρώνεται με την Ημέρα Μνήμης, 27η 

Ιανουαρίου.    

 
  Σε όλα τα σχολεία της χώρας μπορούν να ταξιδέψουν οι παρακάτω δανειστικές μουσειοσκευές: 

 «Κρυμμένα Παιδιά στην Ελλάδα της Κατοχής». Προτείνεται για μαθητές/τριες Ε΄ και Στ΄ 

Δημοτικού, Γυμνασίου  και Λυκείου. 

  «Συναγωνιστής.  Έλληνες Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση».  Προτείνεται για μαθητές/τριες  Ε΄ 

και Στ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου  και Λυκείου. 

  «Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων, 1941-1944». Προτείνεται  για μαθητές/τριες  

Γυμνασίου και Λυκείου. 

 Φωτογραφική έκθεση: «Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων 1941-44». Απευθύνεται σε όλους 

του μαθητές/τριες. 

 
            Στόχος των παραπάνω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες παρέχονται δωρεάν,   είναι 

να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες τι συνέβη στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα και 

στην Ευρώπη. Μέσα από ιστορικά στοιχεία, φωτογραφίες και μαρτυρίες μπορούν να μάθουν για την 

τύχη των Εβραίων και των άλλων θυμάτων του Ολοκαυτώματος και να συζητήσουν τη σημασία των 

ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν για τη ζωή μας σήμερα.  

             Το Ε.Μ.Ε. προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις εν λόγω 

δράσεις να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη μουσειοπαιδαγωγό του, Οριέττα Τρέβεζα (τηλ. 

2103225582, email: otreveza@jewishmuseum.gr). Επίσης, μπορούν να ενημερώνονται για τα νέα 

προγράμματα, σεμινάρια, δράσεις του Ε.Μ.Ε. από τις σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του 

Μουσείου στο διαδίκτυο: www.jewishmuseum.gr . 

                                                                                                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

                                                                                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  
 

 Εσωτερική Διανομή: 
       1.  Γραφείο  κ. Γενικού Γραμματέα (ΦΕΣ 30/15-1-2018)   

       2.  Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα  Γ΄ 

       3.  Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄ 

       4.  Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄ 

       5.  Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα  Γ΄  

mailto:otreveza@jewishmuseum.gr
http://www.jewishmuseum.gr/
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