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Το Μουσείο Καζαντζάκη στη Μυρτιά Ηρακλείου, ένα από τα πρώτα 

μουσεία λογοτεχνών στην Ελλάδα, έχει αναδειχθεί σε έναν σημαντικό 

πολιτιστικό φορέα, σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο. 

 
Από την ίδρυσή του, το Τμήμα Εκπαιδευτικών Δράσεων του Μουσείου 

σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις τάξεις 

της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 
Στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου είναι να 

δημιουργήσουν χώρο και χρόνο για νέα γνώση θέτοντας στο 

επίκεντρο την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και την ενεργοποίηση 

των δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών για μια 

πολυαισθητηριακή προσέγγιση των συλλογών του. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τμήμα Εκπαιδευτικών Δράσεων 

 



 

Ο Μεγάλος Ταξιδευτής 

Νηπιαγωγείο – Διάρκεια: 60’ 

 
Ο Νίκος Καζαντζάκης ταξίδεψε σε πολλές χώρες. Σε αυτό το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα τον συναντάμε στο Μουσείο του και μας 

συστήνει στην οικογένειά του, τον αγαπημένο του ήχο και μια 

μυρωδιά από την πειρατική Κρήτη. Ποιος ήταν ο Νίκος Καζαντζάκης 

και πόσες χώρες επισκέφτηκε; Τι βιβλία έγραψε και τι ζωγράφιζε, 

όταν ξεκουραζόταν στην παραλία; 

 
Το σεντούκι του Μουσείου Καζαντζάκη 

Α’ και Β’ Δημοτικού – Διάρκεια: 60’ 

 
Ένα παλιό σεντούκι ζωντανεύει τις αναμνήσεις του Μουσείου 

Καζαντζάκη. Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τα παιδιά 

γνωρίζουν τον ιδρυτή του Μουσείου, την οικογένεια του συγγραφέα 

και τη σχέση της με τη Μυρτιά. Παίρνοντας έμπνευση από τα 

προσωπικά αντικείμενα του Νίκου Καζαντζάκη, τις οικογενειακές του 

φωτογραφίες και το βιβλίο του «Αναφορά στον Γκρέκο», αφήνουμε 

και εμείς κάτι δικό μας στο σεντούκι του Μουσείου. 

 
Tαξιδεύοντας με τον Νίκο Καζαντζάκη 

Γ’ και Δ’ Δημοτικού – Διάρκεια: 75’ 

 
Ο Νίκος Καζαντζάκης μάς αποκαλύπτει τους ανθρώπους που 

γνώρισε σε τρία ταξίδια του μέσα από τα βιβλία του. Τι είχε πάντα μέσα 

στη βαλίτσα του; Πώς αποτύπωνε τις εντυπώσεις από τα ταξίδια του; 

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τα παιδιά γνωρίζουν το κοινό 

στοιχείο σε όλα τα ταξίδια του Καζαντζάκη αλλά και το σπουδαιότερο 

προσωπικό ταξίδι του συγγραφέα. 



 

Διάβασε τον Καζαντζάκη Αλλιώς... 

Γ’ και Δ’ Δημοτικού – Διάρκεια: 75’ 

 
Μέσα από τις συλλογές του Μουσείου, τα παιδιά έρχονται σε επαφή 

με το λογοτεχνικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη και ανακαλύπτουν τα 

μηνύματα που στέλνουν οι ήρωές του. Με αφορμή τα μυθιστορήματά 

του, τα παιδιά φαντάζονται πώς οι ήρωες του Καζαντζάκη περπατούν 

ή μιλούν. Σε αυτό το πρόγραμμα αφήνουμε το σώμα μας ελεύθερο 

και αναρωτιόμαστε τι συναισθήματα μας προκαλούν οι λέξεις του 

Νίκου Καζαντζάκη με στόχο να γνωρίσουμε το συγγραφικό έργο του. 

 
Ο Διανοούμενος και ο Δράκος στον Κινηματογράφο 

Γ’, Δ’ και Ε‘ Δημοτικού – Διάρκεια: 75’ 

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τα παιδιά καλούνται να 
δημιουργήσουν σκηνές από την ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη 
«Αλέξης Ζορμπάς», που βασίζεται στο βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη 
«Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά». Τι χρειάζεται να κάνει ο 
ενδυματολόγος; Ποια είναι η δουλειά του σκηνοθέτη; Τα παιδιά 
μελετούν τις συλλογές του Μουσείου και ανακαλύπτουν ποιος ήταν 
τελικά ο Διανοούμενος και ποιος ο Δράκος. 

 
Το Μουσείο Σήμερα 

Ε’, Στ’ Δημοτικού και Α’ Γυμνασίου – Διάρκεια: 90’ 

 
Με αφορμή τις εντυπώσεις του ίδιου του Νίκου Καζαντζάκη από τα 

μαθητικά και φοιτητικά του χρόνια, τα παιδιά καλούνται να μάθουν να 

συλλέγουν πληροφορίες από τα ίδια τα εκθέματα και τις περιγραφές 

τους. Στόχος αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να 

γνωρίσουμε τα είδη και τα επαγγέλματα των μουσείων. 



 

Κοίτα, Σκέψου, Δημιούργησε @ ΜΝΚ 

Β’, Γ’ Γυμνασίου και Λύκειο – Διάρκεια: 90’ 

 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κοίτα, Σκέψου, Δημιούργησε @ ΜΝΚ» 

έχει σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε 

άνθρωπος εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο και να κατανοήσουν την 

αξία των τεχνών και της ελεύθερης έκφρασης. Οι συμμετέχοντες, 

παίρνοντας αφορμή από τη συλλογή έργων τέχνης του Μουσείου, 

συζητούν για τον Νίκο Καζαντζάκη διευρύνοντας τις γνώσεις τους για 

τα γραπτά και την προσωπικότητά του. 



 

Για τη συμμετοχή σας στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι 

απαραίτητη η προκράτηση στο τηλέφωνο 2810 741689. 

 
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα διεξάγονται καθημερινά στις 09:15 και 

στις 11:00. 

 
Το κόστος συμμετοχής για κάθε παιδί είναι 3€. Η είσοδος είναι 

ελεύθερη για τους εκπαιδευτικούς. 

Η συμμετοχή του εκπαιδευτικού καθ’ όλη τη διάρκεια του 

προγράμματος είναι πολύτιμη. 

 
Ένα τηλεφώνημα επιβεβαίωσης πάντα πραγματοποιείται από το 

Μουσείο πριν την επίσκεψη σας. 

 
Παρακαλούμε, αναφέρετε ιδιαίτερες ανάγκες που μπορεί να 

υπάρχουν στη σχολική σας ομάδα. 

 
Το Μουσείο διαθέτει χώρο στάθμευσης λίγα μέτρα πριν την κεντρική 

πλατεία. 

 
Ενημερωνόμαστε καθημερινά και ακολουθούμε όλα τα απαραίτητα 

μέτρα ασφαλείας. 

 

 
Θα χαρούμε να σας υποδεχτούμε στο Μουσείο! 

 
 
 
 
 
 

 
Γραφιστική επιμέλεια και κείμενα: Βίκη Χρηστάκη 


