
«ΟΙ ΜΟΤΕΙΟΚΕΤΕ ΚΑΙ ΣΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗ  ΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» 

 

« Η ιςτορικι καλλιζργεια των παιδιϊν που φοιτοφν ςτα ελλθνικά ςχολεία δε γίνεται 

μόνο μζςα από τθν ιςτορία  που διδάςκονται ςτο ςχολείο. Σφγχρονεσ ζρευνεσ 

ςυναινοφν όλο και περιςςότερο ςτθ ςθμαςία των εξωςχολικϊν κεςμϊν που 

επεμβαίνουν κακοριςτικά ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ιςτορικισ νοοτροπίασ ςτισ ςφγχρονεσ 

κοινωνίεσ. Στουσ κεςμοφσ αυτοφσ ανικουν τα μουςεία.»  

Απόςπαςμα από το βιβλίο του δαςκάλου τθσ Ιςτορίασ τθσ ΣΤ’ Τάξθσ,ςελ.23. 

 

Στθ ςθμερινι ςχολικι εκπαίδευςθ εκφράηεται ιδιαίτερα θ τάςθ για τθν τοποκζτθςθ 

τθσ ςχολικισ εργαςίασ ςε ζνα ευρφτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον με ςτόχο μεταξφ 

των άλλων 

 

 Τθν απελευκζρωςθ από τον εγκλειςμό ςτα ςχολικά όρια 

 Τθν ευρφτθτα τθσ κοινωνικισ μάκθςθσ μζςα από τθν αλλθλεπίδραςθ 

 Τθν προϊκθςθ των ςχζςεων μακθτι – εκπαιδευτικοφ 

 Σθν ομαδικι εργαςία 

 Σθν ικανότθτα ζρευνασ 

 Σον εμπλουτιςμό τθσ μάκθςθσ 

 

Η ανάγκθ των ςχολείων να βρουν νζουσ χϊρουσ και τρόπουσ μάκθςθσ που κα 

εμπλουτίηουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία είναι μια από τισ αιτίεσ ανάπτυξθσ τθσ 

Μουςειοπαιδαγωγικισ. Τα Μουςεία ζχουν δϊςει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερθ 

βαρφτθτα ςτο μορφωτικό-εκπαιδευτικό ρόλο τουσ. Δίπλα ςτθ ςυλλογι, τθν ζρευνα και 

τθ διατιρθςθ ςυμμετζχουν ιςάξια θ ζκκεςθ και θ επικοινωνία.  

 

Αςφαλϊσ δεν μπορεί κανζνα Μουςείο να επιδιϊκει να μεταδϊςει ςυνολικά 

περιεχόμενα μάκθςθσ. Η ςυςτθματικι μάκθςθ είναι χαρακτθριςτικό άλλων χϊρων. Οι 

ςτόχοι τθσ Μουςειοπαιδαγωγικισ  (γνωςτικοί, ςυναιςκθματικοί και ψυχοκινθτικοί) 

εκφράηουν όμωσ τθ διάκεςθ για ςυνολικι μόρφωςθ. Η ποιότθτα τθσ μάκθςθσ είναι 



απόλυτα εξαςφαλιςμζνθ μζςα από τθ βιωματικι προςζγγιςθ και τθν εναςχόλθςθ με 

τα αντικείμενα.  

Η Μουςειοπαιδαγωγικι δεν περιορίηεται μόνο ςτο «βλζπω, ακοφω, ςκζφτομαι, 

αναγνωρίηω, μακαίνω, κρίνω» αλλά επεκτείνεται και ςτο «γεφομαι, μυρίηω, αγγίηω, 

αντιλαμβάνομαι, αιςκάνομαι, νιϊκω». Η ίδια θ εναςχόλθςθ με τα εκκζματα, θ άςκθςθ 

τθσ αντιλθπτικισ ικανότθτασ, θ ευαιςκθτοποίθςθ για τθ μορφι των αντικειμζνων, θ 

ενεργοποίθςθ των αιςκιςεων και θ ςυναιςκθματικι ςυμμετοχι προςδιορίηουν τον 

ιδιαίτερα ςθμαντικό και αδιαμφιςβιτθτο παιδαγωγικό τθσ ρόλο.  

 

Δφο είναι οι φράςεισ που δίνουν τθν αμφίδρομθ ςχζςθ πλζον του ςχολείου και του 

Μουςείου. «Σο ςχολείο ςτο Μουςείο» και «Σο Μουςείο ςτο χολείο» 

 

«Σο ςχολείο ςτο Μουςείο» 

 

Με τθ φράςθ αυτι ςιμερα πλζον αναφερόμαςτε ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα που 

αντικακιςτοφν ι ςυμπλθρϊνουν τθν κλαςικι ξενάγθςθ, θ οποία ςυνικωσ κουράηει 

τόςο τουσ μακθτζσ όςο και τουσ εκπαιδευτικοφσ, κακϊσ εμπεριζχει ζναν καταιγιςμό 

πλθροφοριϊν που απευκφνεται ςε πακθτικοφσ δζκτεσ. Τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα, που ςχεδιάηονται και διεξάγονται ςτουσ χϊρουσ των μουςείων από 

ειδικοφσ μουςειοπαιδαγωγοφσ, εμπλζκουν ουςιαςτικά τουσ μακθτζσ ςε μια 

ενεργθτικι και παιγνιϊδθ ανακάλυψθ τθσ γνϊςθσ. Προκαλοφν το ενδιαφζρον, 

ερεκίηουν τθν περιζργεια, πυροδοτοφν τθν εξερευνθτικι διάκεςθ, προςφζρουν 

ανεξαρτθςία κίνθςθσ μζςα ςτο χϊρο. 

Οι δραςτθριότθτεσ που περιλαμβάνουν είναι ποικίλεσ, όπωσ: 

 κεατρικό παιχνίδι 

 αυτοςχεδιαςμοφσ 

 δραματοποιιςεισ 

 εικαςτικό εργαςτιρι 

 παιχνίδια παρατθρθτικότθτασ 

 παιχνίδια μυςτθρίου 

 μουςικοκινθτικά δρϊμενα 



 

Σ’ζνα ποιοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα το Μουςείο ςυνεργάηεται με τον 

εκπαιδευτικό για να προετοιμάςουν τθν επίςκεψθ και τον εμπλζκει ςτθν υλοποίθςθ 

του προγράμματοσ.  

 

Διακζτει φάκελο εκπαιδευτικοφ υλικοφ, με προτάςεισ δραςτθριοτιτων τόςο για τθν 

προετοιμαςία των μακθτϊν πριν τθν επίςκεψθ, όςο και για τθν αξιοποίθςθ του 

προγράμματοσ ςτθ ςυνζχεια μζςα ςτθν τάξθ. 

 

Ο εκπαιδευτικόσ ςυμβάλλει ςτθν ποιότθτα του προγράμματοσ  

 γνωρίηοντασ το περιεχόμενό του, το χρόνο διάρκειασ και τισ θλικίεσ ςτισ 

οποίεσ απευκφνεται 

 εντάςςοντασ το πρόγραμμα μζςα ςτθν ευρφτερθ εκπαιδευτικι διαδικαςία 

(ςυνδζοντάσ το με τθ ςχολικι φλθ ι με τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν ) 

 προετοιμάηοντασ τθν επίςκεψθ ςτο Μουςείο 

 ςυμμετζχοντασ ςτθν εκπόνθςθ του προγράμματοσ 

 ςχεδιάηοντασ δραςτθριότθτεσ εμβάκυνςθσ με τθν επιςτροφι ςτθ ςχολικι 

τάξθ 

 

«Σο Μουςείο ςτο χολείο» 

 

Με αυτιν τθ φράςθ εννοοφμε τισ μουςειοςκευζσ, που φζρνουν το μουςείο ςτο χϊρο 

του ςχολείου. Είναι από τα πιο εφχρθςτα και αποτελεςματικά παιδαγωγικά μζςα . 

Τι είναι οι μουςειοςκευζσ; Είναι ειδικζσ εκπαιδευτικζσ βαλίτςεσ, τισ οποίεσ μπορεί να 

δανειςτεί ζνασ εκπαιδευτικόσ, και περιζχουν αντικείμενα ςυλλογϊν (πρωτότυπα ι 

αντίγραφα), πρϊτεσ φλεσ, φυλλάδια, διαφάνειεσ, βιβλία, φωτογραφίεσ, άρκρα, 

παιχνίδια, χάρτεσ, μακζτεσ, καςζτεσ βίντεο και ιχου, προτάςεισ για δραςτθριότθτεσ και 

καταςκευζσ, ενθμερωτικό υλικό για τουσ εκπαιδευτικοφσ κλπ). Σκοπόσ τουσ είναι ο 

εμπλουτιςμόσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ του ςχολείου και θ εξοικείωςθ των 

παιδιϊν με διάφορα κζματα. 

 



Οι μουςειοςκευζσ ωσ μζςον μάκθςθσ και διδαςκαλίασ διακζτουν αρκετά 

πλεονεκτιματα: 

 γεφυρϊνουν το χάςμα μεταξφ μουςείου και ςχολείου κακϊσ δίνουν τθ 

δυνατότθτα ακόμθ και ςε μακθτζσ δυςπρόςιτων περιοχϊν να γνωρίςουν και να 

επεξεργαςτοφν ςτο χϊρο του ςχολείου τουσ πολφμορφο μουςειακό και 

κεματικό υλικό 

 μετακινοφνται εφκολα 

 είναι αυτοτελείσ 

 ο εκπαιδευτικόσ επιλζγει και υλοποιεί ανάλογα με τθν θλικία , τισ δυνατότθτεσ 

και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν του 

 εξαςφαλίηεται θ ενεργθτικι ςυμμετοχι των παιδιϊν και μζςα από ψυχαγωγικζσ 

και δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ ςυμβάλλουν ςτθν ταχφτερθ και 

αποτελεςματικότερθ προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ  

 

Κάποιεσ μουςειοςκευζσ μποροφν επίςθσ να βοθκιςουν ςτθν προετοιμαςία μιασ 

επίςκεψθσ ι ςτθν ανακεφαλαίωςθ και εμπζδωςθ μετά από μια επίςκεψθ. 

 


