Αγαπητοί συνάδελφοι και μαθητές,
Το Ηράκλειο είναι μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, με όλα τα χαρακτηριστικά μιας
μεγαλούπολης. Η μακραίωνη παρουσία της στο πέρασμα των αιώνων, μας άφησε μυστικά και
σημάδια, ορατά και μη, τα οποία καλούμαστε να ανακαλύψουμε σήμερα για να μπορέσουμε να
διδαχτούμε από το παρελθόν, να προβληματιστούμε για το παρόν και να σχεδιάσουμε το
μέλλον…
«Τυχερός αυτός που διδάχτηκε ιστορία», Ευριπίδης.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επιλέξατε να παρακολουθήσετε: «Ηράκλειο: η πόλη με τα
κρυμμένα μυστικά» εφαρμόζεται πιλοτικά και έχει στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε
θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και της αειφορικής διαχείρισής της. Για τον σκοπό αυτό
υλοποιούμε ένα κυνήγι κρυμμένου θησαυρού σε μια επιλεγμένη διαδρομή μέσα στην
πόλη. Προκειμένου να διεξαχθεί σωστά και με ασφάλεια σας αποστέλλουμε κάποιες
οδηγίες τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσετε.
Συγκεκριμένα:
 Οι μαθητές θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για πεζοπορία κατά τη διαδρομή, κατά
συνέπεια θα πρέπει να έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό (ρούχα και παπούτσια άνετα,
καπέλο ή αδιάβροχο ανάλογα με την εποχή κτλ.) Επίσης, πρέπει να έχουν μαζί τους νερό
και το κολατσιό τους καθώς δεν θα μπορεί να τους το προσφέρει, προς το παρόν, το
Κέντρο μας.
 Η συνάντηση της σχολικής ομάδας με τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας του Κ.Π.Ε
Αρχανών θα γίνει στην Πύλη Αγίου Γεωργίου από την πλευρά της Λ. Ικάρου, έξω από τα
τείχη, ενώ ο τερματισμός και η αποχώρηση της ομάδας θα γίνει από τον Κούλε.
 Λόγω της ευρύτητας του πεδίου στο κέντρο της πόλης και της επικινδυνότητας ορισμένων
σημείων της διαδρομής (φανάρια, πολυσύχναστοι δρόμοι κτλ), οι ομάδες θα πρέπει να
έχουν συνοχή και να προχωρούν αδιάσπαστες σε ολόκληρη τη διαδρομή ακολουθώντας
πιστά τις οδηγίες του συντονιστή από το Κ.Π.Ε. (Να μην παρεκκλίνουν από την ομάδα για
να μεταβούν π.χ. σε περίπτερα, βιτρίνες ή να συνομιλήσουν με γνωστούς ή να μπουν σε
μαγαζιά). Για τον παραπάνω λόγο συνιστάται επιπλέον συνοδός (εκπαιδευτικός ή
εθελοντής γονιός) και ο αριθμός των παιδιών που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα
δεν πρέπει να ξεπερνά τα τριάντα δύο.
 Για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή του προγράμματος θα πρέπει οι μαθητές να έχουν
προετοιμαστεί, γι’ αυτό το λόγο σας αποστέλλουμε ενδεικτικό υλικό προετοιμασίας που
αφορά στην ιστορική γραμμή του χρόνου της πόλης του Ηρακλείου καθώς και το πρώτο
μέρος της λογοτεχνικής ιστορίας “Στα ίχνη του Βικέντιου” που πλαισιώνει το κυνήγι του
θησαυρού. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μελετήσει την ιστορία, η συνέχεια της οποίας
θα τους καθοδηγήσει στην περιήγησή τους μέσα στην πόλη.
Καλή Διασκέδαση!

