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ΚΥΚΛΑΔΩΝ
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         Πρόσκληση συμμετοχής  σε ε  κπαιδευτική δράση :    “Το Μουσείο πάει σχολείο”  

    Σας ενημερώνουμε ότι:

με  την  συμπλήρωση  200  ετών  από  την  κήρυξη  της  Ελληνικής  Επανάστασης  και  στο  πλαίσιο
διατήρησης της ιστορικής εθνικής μνήμης, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υλοποιεί τη δράση με τίτλο«Το
Μουσείο Πάει Σχολείο» υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ελλάδα 2021, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Παιδείας και  Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, τη συνδρομή της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και υπεύθυνο φορέα οργάνωσης - υλοποίησης το Πολεμικό Μουσείο.
 
Η φιλοσοφία της όλης δράσης περιλαμβάνει:
 

• Συγκρότηση  από  το  Πολεμικό  Μουσείο  δύο  αυτοδύναμων  εκθέσεων  (με  αριθμό
επιλεγμένων κειμηλίων,  κατάλληλων ντροπς –  ειδικών πινάκων «k  – Fix»,  οπτικό  –
έντυπο υλικό και λοιπό εξοπλισμό συναφή με τη δράση).

• Παρουσίαση της έκθεσης στους μαθητές (ενδεικτικός χρόνος 15’)
• Παρακολούθηση ολιγόλεπτου οπτικού υλικού.
• Αναβίωση – επαφή με τα κειμήλια με χρήση τεχνολογίας (επαυξημένη πραγματικότητα).

• Διανομή έντυπου υλικού των θεματικών ενοτήτων του Πολεμικού Μουσείου.

 Σας  προσκαλούμε  στην  έκθεση  της  ανωτέρω δράσης,  με  επιλεγμένα  κειμήλια   από  το  Πολεμικό
Μουσείο,  που  θα  φιλοξενηθεί  στην  αίθουσα  περιοδικών  εκθέσεων  του  Βιομηχανικού  Μουσείου
Ερμούπολης, από τις 11 έως και τις 16 Νοεμβρίου 2021.

 Ώρες  λειτουργίας:   09:00 – 12:30.
 
*Οι  επισκέψεις  μπορούν  να  γίνονται  μόνο κατόπιν επικοινωνίας  με  τον  υπεύθυνο  του
Βιομηχανικού Μουσείου κ. Αχιλλέα Δημητρόπουλο, τηλ.2281084762 και με αυστηρή τήρηση των
ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Με εντολή Δημάρχου
Ειρήνη  Δράκου
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