ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Το Μουσείο Καποδίστρια - Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών
είναι το μοναδικό μουσείο αφιερωμένο στη ζωή, το έργο και την
παρακαταθήκη του Ιωάννη Καποδίστρια, του μεγάλου Κερκυραίου
διπλωμάτη και πολιτικού,
του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας.
Το Μουσείο προσφέρει παράλληλα μια μοναδική ευκαιρία
γνωριμίας με την ιστορία της Κέρκυρας, της Ευρώπης του 19ου
αιώνα και της νεότερης Ελλάδας.
Το Μουσείο βρίσκεται στην Κέρκυρα και στεγάζεται στην εξοχική
οικία της οικογένειας, την Κουκουρίτσα, μέσα σε έναν πανέμορφο
κήπο με εξαιρετική θέα, κυρηγμένη Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο.

Μουσείο Καποδίστρια & Μάθηση
Βασικός στόχος του Μουσείου Καποδίστρια είναι η συνεχής
ανάπτυξη τον εκπαιδευτικό του ρόλο και περιλαμβάνει
δράσεις που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους, μέσα από
εκπαιδευτικά προγράμματα, ειδικά σχεδιασμένα για σχολεία.
Με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2019-2020
ενημερώνουμε τη σχολική κοινότητα για τα εκπαιδευτικά
προγράμματα του Μουσείου Καποδίστρια που προσφέρονται
σε σχολεία όλων των βαθμίδων, στα οποία είτε σχεδιάζεται
μία επίσκεψη στο Μουσείο, είτε υπάρχει η επιθυμία για χρήση
σχετικού εκπαιδευτικού υλικοού στην τάξη.

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
α. Εκπαιδευτική επίσκεψη στη μόνιμη
έκθεση του Μουσείου

Εκπαιδευτική μαθητική περιήγηση στη μόνιμη έκθεση του
Μουσείου για τον Ιωάννη Καποδίστρια προσφέρεται σε
μαθητές όλων των βαθμίδων.
Το Μουσείο μέσω της μαθητικής σχολικής επίσκεψης στην
οικία-μουσείο του Ι. Καποδίστρια δίνει τη δυνατότητα σε
σχολικές τάξεις να ανακαλύψουν με έναν βιωματικό και
διαδραστικό τρόπο το έργο, την προσωπικότητα, την εποχή
και την οικογένεια του Κυβερνήτη, την ιστορία της Κέρκυρας
και της νεότερης Ελλάδας.
Το πρόγραμμα της περιήγησης προσαρμόζεται στο γνωστικό
επίπεδο και τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε σχολικής μονάδας.
Το Μουσείο Καποδίστρια δέχεται σχολικές επισκέψεις Τρίτη με
Παρασκευή, κατόπιν τηλεφωνικής ή γραπτής συνεννόησης.
Κόστος: 1€/μαθητής, συνοδοί καθηγητές δωρεάν.

β. Ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα για την σχολική ομάδα

Ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζονται σε
συνεννόηση με το σχολείο/εκπαιδευτικό και έχουν στόχο την
βιωματική ενασχόληση των μαθητών με συγκεκριμένο θέμα
που αφορά στον Καποδίστρια και την εποχή του κι ενδιαφέρει
τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα.

Για τη διεξαγωγή ειδικού προγράμματος, χρειάζεται
επικοινωνία με το Μουσείο τουλάχιστον 2 μήνες πριν την
ημερομηνία διεξαγωγής του.

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
α. Δανεισμός Μουσειοσκευής
“Ταξιδεύοντας με τον Ιωάννη Καποδίστρια”

Η Μουσειοσκευή με τίτλο “Ταξιδεύοντας με τον Ιωάννη
Καποδίστρια” αποτελεί ένα σύνολο φορητού εκπαιδευτικού
υλικού που έχει ως κεντρικό της θέμα τη ζωή και το έργο του
σπουδαίου Ευρωπαίου πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της
Ελλάδας.
Απευθύνεται σε μαθητές τις ΣΤ' Δημοτικού, Γυμνασίου και
Λυκείου.
Το εκπαιδευτικό υλικό είναι οργανωμένο θεματικά και
αναπτύσσεται μέσα από τις πληροφοριακές καρτέλες και
εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Η Μουσειοσκευή δανείζεται δωρεάν στα σχολεία, με μοναδική
επιβάρυνση το κόστος μεταφοράς από και προς το Μουσείο.
Διάρκεια δανεισμού: τρεις (3) εβδομάδες.

β. Εκπαιδευτικές προτάσεις από το
Ψηφιακό Αρχείο Ιωάννης Καποδίστριας

Στην
ιστοσελίδα
του
Μουσείου
Καποδίστρια
(www.capodistriasmuseum.gr) υπάρχει πλούσιο υλικό που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την τάξη για την προετοιμασία
της επίσκεψης στο Μουσείο.
Στη σελίδα για το Ψηφιακού Αρχείου για τον Ιωάννη
Καποδίστρια (προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας του
Μουσείου) μπορούν οι εκπαιδευτικοί της α’βαθμιας και
β’θμιας εκπαίδευσης να εντοπίσουν εκπαιδευτικό υλικό
χρήσιμο τόσο για ενασχόληση στην τάξη., ανεξαρτήτως
πιθανής επίσκεψης.
Οι εκπαιδευτικές αυτές προτάσεις του Ψηφιακού Αρχείου είναι
αναρτημένες στην σελίδα:
http://kapodistrias.digitalarchive.gr/protaseis.php

Τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για
συμμετοχή σε κάποια από τις προτάσεις του
εκπαιδευτικού προγράμματος του Μουσείου
Καποδίστρια, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας:
τηλ: 26610 32440 (Τρίτη με Κυριακή, 10:00-16:00) και
email: info@capodistriasmuseum.gr

www.capodistriasmuseum.gr
@ Capodistriass Museum

