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Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μνήμης Θυμάτων του Ολοκαυτώματος, που έχει 

οριστεί να είναι η 27η Ιανουαρίου κάθε έτους, το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος θα 

εκπονήσει δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες και οικογένειες. 

Ενδεικτικά προτείνουμε: 

 

 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα βασισμένο στην περιοδική 
έκθεση του ΕΜΕ: «Σαν πρόκες καρφώνονται οι λέξεις»: Το 
Αρχείο Προφορικής Ιστορίας του ΕΜΕ . Το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα έχει ως στόχο τη γνωριμία των μαθητών αλλά 
και των οικογενειών με άγνωστες ιστορίες από το αρχείο του 
ΕΜΕ (Αντίσταση, Σωτήρες, Στρατόπεδα, Διάσωση, Διαφυγή 
στη Μέση Ανατολή). Προτείνεται σε μαθητές και μαθήτριες 
Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού, αλλά και στις πρώτες τάξεις του 
Γυμνασίου.  
 
 
 

 
  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Εβραϊκή Kοινότητα Κρήτης 

- Τάναις». Το πρόγραμμα  αυτό εστιάζει στην τοπική 
ιστορία και φωτίζει φάσεις της συνύπαρξης Χριστιανών 
και Εβραίων αξιοποιώντας ιστορίες διάσωσης στις 
οποίες πρωταγωνιστούν «Δίκαιοι των Εθνών». 
Προτείνεται σε μαθητές και μαθήτριες Ε΄ και ΣΤ΄ 
Δημοτικού, αλλά και στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου.     

 

 

 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Butterfly Project». 

Με αυτό το πρόγραμμα ενθαρρύνεται η συνεργασία 

μεταξύ διαφορετικών χωρών, ώστε να υλοποιηθεί η 

κατασκευή  1.500.000 πεταλούδων,  δηλαδή τόσες 

όσα και τα παιδιά που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα σε 

όλη την Ευρώπη. Μέσω αυτού του προγράμματος 

γνωρίζουμε τις ιστορίες των παιδιών και 

δημιουργούμε έναν χώρο μνήμης στο ΕΜΕ. 

Προτείνεται σε μαθητές και μαθήτριες Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, αλλά και στις πρώτες 

τάξεις του Γυμνασίου.     



 

 

  Θεατρικό Δρώμενο: «Το Ημερολόγιό μου». 

Πρόκειται για μία θεατρική παράσταση που 

εξελίσσεται μέσα στον  χώρο του ΕΜΕ, βασισμένη σε 

πραγματικές μαρτυρίες παιδιών από την περίοδο του 

Πολέμου από τα αρχεία του μουσείου. Μέσα από το 

ημερολόγιο του Ιωσήφ, μαθαίνουμε για την τύχη της 

οικογένειάς του στη Θεσσαλονίκη, που αποφασίζει να 

χωριστεί και να κρυφτεί. Ο Ιωσήφ μας «μιλάει» για τις 

σκέψεις του, τον φόβο και την απορία του για την 

απώλεια των αγαπημένων του προσώπων, όπως και 

για το αίσθημα της καλοτυχίας και της ευγνωμοσύνης 

που τον διακατέχει, όταν συνειδητοποιεί πόσο τυχερή 

υπήρξε η οικογένειά του, που κατάφερε να σωθεί. Το 

έργο προσφέρει μια βιωματική εμπειρία, δίνοντας στοιχεία για τις δύσκολες 

καταστάσεις που βίωσαν οι Εβραίοι κατά το Β’ Π.Π. αλλά και μια προοπτική συνέχειας 

και ζωής, αντλώντας μαθήματα από το παρελθόν. Ηθοποιοί: Αλμπέρτο Φάις, Γιάννα 

Παπαγεωργίου.   

Η διάρκεια της παράστασης είναι 45 λεπτά και προτείνεται για σχολικές ομάδες, όσο και 

για ενήλικο κοινό.  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 

Τα προγράμματα διαρκούν 1 ώρα και πραγματοποιούνται καθημερινά για σχολεία 

μεταξύ 10:30-11:30 και 12:30-13:30 κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, ενώ τις 

Κυριακές 26 Ιανουαρίου, 2 και 9 Φεβρουαρίου 2020 θα πραγματοποιηθούν 

οικογενειακά εκπαιδευτικά προγράμματα για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων.  

Οι οικογένειες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα προγράμματα αυτά 

μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΕΜΕ για να προγραμματίσουν την εκπαιδευτική 

δραστηριότητα, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους.  

Δείτε εδώ αναλυτικά το σύνολο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προτείνονται για 

την Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος. 
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