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     Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) δημιούργησε για τη νέα σχολική χρονιά 2015 – 2016 
μία νέα σειρά από πρωτότυπα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Μουσειακής Αγωγής για σχολικές 
ομάδες. Οι μαθητές, θα έχουν την ευκαιρία, μέσα από τις εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες (ξενάγηση στους πιο νευραλγικούς χώρους της ΟΑΚ, σύντομες ομιλίες από 
τους επιστημονικούς συνεργάτες του Ιδρύματος, θεατρικό παιχνίδι, καθιστικά και κινητικά 
παιχνίδια, εικαστικές δραστηριότητες, προβολές, διανομή εκπαιδευτικών φυλλαδίων κ.λπ.), 
να γνωρίσουν τα σπάνια εκθέματα του Μουσείου Κρητικών Βοτάνων, να μυηθούν με 
βιωματικό τρόπο στα μυστικά της Αγιογραφίας, να ανακαλύψουν σημαντικά βιβλία στη 
Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος “Το Φως”, αλλά και να λάβουν σημαντικές πληροφορίες για το 
έργο και τις δραστηριότητες της ΟΑΚ. Το κεντρικό θέμα προβληματισμού των παραπάνω 
δράσεων θα επικεντρωθεί στην έννοια της «Δημοκρατίας» και την ιδέα της «Ευρώπης», μέσα 
από κείμενα του Νίκου Καζαντζάκη, Παντελή Πρεβελάκη και Ειρηναίου Γαλανάκη 
(μακαριστού Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου). 
     Η φετινή σχολική χρονιά έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για το Ίδρυμα, λόγω της έναρξης 
λειτουργίας της ψηφιοποιημένης Βιβλιοθήκης «Το Φως», η οποία έχει μετατραπεί σε ένα 
όμορφο χώρο ανάγνωσης, αλλά και πρόσβασης σε παραδοσιακά και άλλα πρωτότυπα 
παιχνίδια. Ταυτοχρόνως, ο χώρος της Βιβλιοθήκης, πέρα από τα υπάρχοντα Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, έπειτα από συνεννόηση με τους υπευθύνους του 
Ιδρύματος, για καινοτόμες δράσεις για τους μαθητές της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης. 
Όλα τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα –σε συνδυασμό με τις ειδικές εκπαιδευτικές δράσεις– 
δίδουν την ευκαιρία της ενημέρωσης στο μαθητικό, αλλά και στο ευρύτερο κοινό, για τις 
δράσεις της ΟΑΚ μέσω της άσκησης και της ειδικής διδακτικής αρχής της αυτενέργειας. 
     Την επιμέλεια των Ομάδων έχουν οι επιστημονικοί συνεργάτες του Ιδρύματος, οι οποίοι με 
τη συνεργασία ειδικών μουσειοπαιδαγωγών, απευθύνονται σε μαθητές Δημοτικού, 
Γυμνασίου και Λυκείου, έχοντας ως στόχο την ενεργοποίηση και συμμετοχή των σχολικών 
ομάδων από τα Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία της Κρήτης, αλλά και όλης της Ελλάδας στα 
παρακάτω δύο (2) Προγράμματα: 
 

1. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα μουσειακής αγωγής για μαθητές Δημοτικού: 
 
Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος: “Μία βόλτα στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης”. 
Διάρκεια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Δύο (2) ώρες περίπου. 
 

2. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα μουσειακής αγωγής για μαθητές Γυμνασίου – 
Λυκείου 

 
Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος: “Ένας φάρος Ορθοδοξίας στα δυτικά της Κρήτης”. 
Διάρκεια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Δύο (2) ώρες περίπου. 
 
     Τα ανωτέρω Εκπαιδευτικά Προγράμματα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 09:00 – 
13:00 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής). Για περισσότερες πληροφορίες, οι υπεύθυνοι μπορούν 
να επικοινωνήσουν με την Εκπαιδευτικό Μαρία Χατζηαποστόλου, ώστε να προγραμματίσουν 
την ημερομηνία επίσκεψης του σχολείου τους, στα τηλέφωνα της ΟΑΚ (2824022245 και 
2824022500) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση oac@otenet.gr.  
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