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Μουσεία και σχολεία – Εμπειρίες και προοπτικές 

Περίληψη 

Η εκπαιδευτική αξιοποίηση των μουσείων και του ευρύτερου πολιτισμικού περιβάλλοντος 
από τα σχολεία είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τις περισσότερες κοινωνίες διεθνώς. Σε 
πολλές χώρες του δυτικού κόσμου, η αντίστοιχη πρακτική, κυρίως τις τρεις τελευταίες 
δεκαετίες, έχει καταλήξει στη δόμηση ουσιαστικής εμπειρίας, η οποία έχει δημιουργήσει 
πρόσφορο έδαφος για περαιτέρω αναζητήσεις και προοπτικές. Σε άμεση σχέση με την 
πρακτική αυτή, έχει αναπτυχθεί και ο τομέας της μουσειοπαιδαγωγικής, αντικείμενο της 
οποίας είναι η επιστημονική διερεύνηση των όρων με τους οποίους τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα που σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε σε μουσεία και στο ευρύτερο πολιτισμικό 
περιβάλλον μπορούν να έχουν τα καλύτερα και πλουσιότερα δυνατά εκπαιδευτικά 
αποτελέσματα. Αλλά και η σύγχρονη μουσειολογία έχει εστιάσει το ενδιαφέρον της, μεταξύ 
άλλων, στην επικοινωνιακή και εκπαιδευτική διάσταση των μουσείων, η οποία έχει 
αναγνωρισθεί ως βασική παράμετρος που μπορεί να καθορίζει την γόνιμη λειτουργία τους 
ως πολιτισμικών κοινωνικών χώρων που ενδιαφέρονται εξίσου για την ανάδειξη του 
μουσειακού αντικειμένου τους και την εξυπηρέτηση του κοινού τους. 
Τα αποτελέσματα αντίστοιχων μουσειολογικών και μουσειοπαιδαγωγικών ερευνών, αλλά 
και παρατηρήσεις που έχουν συγκεντρωθεί με βάση αντίστοιχες εφαρμογές, αναδεικνύουν 
ορισμένες βασικές παραμέτρους που επηρεάζουν τα σχετικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα. 
Μεταξύ άλλων, η αναγνώριση του μουσειακού χώρου ως διαφορετικού από τον σχολικό 
χώρο, ως προς τον κοινωνικό και παιδευτικό του χαρακτήρα, αλλά και των σύγχρονων 
απόψεων της Θεωρίας του Υλικού Πολιτισμού, ως προς τις πολλαπλές και εναλλακτικές 
διαστάσεις της ερμηνείας, η αναγνώριση της μαθησιακής διαδικασίας ως κοινωνικής και 
εξατομικευμένης, η αναγνώριση των πολλαπλών διαστάσεων της νοημοσύνης, της σημασίας 
της διασύνδεσης κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας με καταστάσεις ευρύτερης «ψυχαγωγίας», 
καθώς και άλλων παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών πορισμάτων, διαμορφώνουν ένα νέο και 
ανοικτό πλαίσιο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή εναλλακτικών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων σε μουσειακούς και ευρύτερους χώρους πολιτισμικής αναφοράς, για 
διαφορετικές βαθμίδες της εκπαίδευσης, και για ομάδες κοινού διαφορετικής κοινωνικής, 
πολιτισμικής και εθνοτικής προέλευσης.  
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Εισαγωγή 

Η εκπαιδευτική αξιοποίηση των μουσείων και του ευρύτερου πολιτισμικού περιβάλλοντος 

από τα σχολεία είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τις περισσότερες κοινωνίες διεθνώς. Σε 

πολλές χώρες του δυτικού κόσμου, η αντίστοιχη πρακτική, κυρίως τις τρεις τελευταίες 

δεκαετίες, έχει καταλήξει στη δόμηση ουσιαστικής εμπειρίας, η οποία έχει δημιουργήσει 

πρόσφορο έδαφος για περαιτέρω αναζητήσεις και προοπτικές.  

 

Σε άμεση σχέση με την πρακτική αυτή, έχει αναπτυχθεί και ο τομέας της 

μουσειοπαιδαγωγικής, με αντικείμενο την επιστημονική διερεύνηση των όρων με τους 

οποίους η αξιοποίηση των μουσείων και του ευρύτερου πολιτισμικού περιβάλλοντος μπορεί 

να έχει τα καλύτερα και πλουσιότερα δυνατά εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Αλλά και η 

σύγχρονη μουσειολογία έχει εστιάσει το ενδιαφέρον της, μεταξύ άλλων, στην επικοινωνιακή 

και εκπαιδευτική διάσταση των μουσείων, αναγνωρίζοντάς την ως βασική παράμετρο που 

καθορίζει τη βιωσιμότητα και γόνιμη λειτουργία τους ως πολιτισμικών κοινωνικών χώρων 

που ενδιαφέρονται εξίσου για την ανάδειξη του μουσειακού αντικειμένου τους και την 

εξυπηρέτηση του κοινού τους. Αντίστοιχα ερευνητικά πορίσματα (Μ. Μούλιου και Ει. 

Νάκου, 2006), εξάλλου, υποστηρίζουν ότι ένα σημαντικό, εάν όχι το μεγαλύτερο, ποσοστό 

του κοινού πολλών μουσείων διεθνώς αποτελείται από σχολικές ομάδες. 

 

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το κοινό ενδιαφέρον μουσείων και σχολείων για ουσιαστική 

και γόνιμη συνάντηση, τα αποτελέσματα μουσειολογικών και μουσειοπαιδαγωγικών 

ερευνών, καθώς και τις παρατηρήσεις που έχουν συγκεντρωθεί σε σχέση με αντίστοιχες 

εφαρμογές, ας επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε ορισμένες βασικές παραμέτρους που 

εμφανίζονται να επηρεάζουν τα σχετικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα, με βάση τα ακόλουθα 

ερωτήματα: 

Σε τι τύπου γενικό επιστημολογικό υπόβαθρο μπορεί να στηρίζεται η παιδευτική αξιοποίηση 

του μουσειακού αλλά και του ευρύτερου υλικού και άυλου πολιτισμού, ώστε να εξυπηρετεί 

σύγχρονες εκπαιδευτικές διαδικασίες; 

Ποιοι μουσειοπαιδαγωγικοί και εκπαιδευτικοί όροι ή προϋποθέσεις μπορούν να 

εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα των προγραμμάτων που σχεδιάζουμε και 

εφαρμόζουμε για την ανάδειξη, προσέγγιση, κατανόηση και δημιουργική αξιοποίηση 

μουσείων και χώρων πολιτισμικής αναφοράς; 
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Ποια μπορούν να θεωρηθούν βασικά πλεονεκτήματα της αξιοποίησης των μουσείων και των 

ευρύτερων χώρων πολιτισμικής αναφοράς ειδικά για τη σχολική εκπαίδευση; 

 

Το επιστημολογικό υπόβαθρο 

Οι επισκέψεις σχολικών ομάδων σε μουσεία δεν εξασφαλίζουν πάντα ένα καλό εκπαιδευτικό 

αποτέλεσμα, εάν δεν στηρίζονται σε καλά σχεδιασμένα προγράμματα για ουσιαστική και 

δημιουργική προσέγγιση των μουσειακών χώρων και αντικειμένων. Αυτό μαρτυρούν, 

εξάλλου, και οι αδιάφορες εάν όχι και αρνητικές εμπειρίες που έχουν αποκομίσει από 

αντίστοιχες σχολικές επισκέψεις πολλοί φοιτητές και φοιτήτριές μας. Επομένως, πριν από 

την επεξεργασία των πλεονεκτημάτων που μπορεί να έχει η σχέση μουσείου σχολείου, 

προέχει να προσεγγίσουμε το επιστημολογικό υπόβαθρο στο οποίο η αξιοποίηση των 

μουσείων μπορεί να στηρίζεται, για να καταλήγει σε θετικά και γόνιμα παιδευτικά 

αποτελέσματα. 

 

Οι σύγχρονες επιστημολογικές θεωρίες (T. Kuhn, 1962; R. Rorty, 1991) έχουν παρακάμψει 

το αντίστοιχο παραδοσιακό σκεπτικό, που θεωρεί ότι η πραγματικότητα είναι δεδομένη, 

μονοδιάστατη και απλή και ότι μπορεί να είναι ή να καθίσταται απόλυτα και αντικειμενικά 

γνωστή. Σύμφωνα με μοντέρνες επιστημολογικές απόψεις, η πραγματικότητα θεωρείται 

σύνθετη και πολύπλοκη και ως εκ τούτου η απόλυτη γνώση της δεν είναι εφικτή. 

Εναλλακτικές ερμηνείες μπορούν να είναι αποδεκτές, καθώς η γνώση δεν αντιστοιχεί στην 

ίδια την πραγματικότητα, αλλά δομείται από τα σκεπτόμενα υποκείμενα μέσα από σύνθετες 

διαδικασίες διάδρασης που αναπτύσσουν τα ίδια με τα στοιχεία της πραγματικότητας που 

κάθε φορά είναι διαθέσιμα προς ερμηνεία. Οι μεταμοντέρνες επιστημολογικές απόψεις, 

εξάλλου, αποδομούν την ύπαρξη της πραγματικότητας αυτής καθαυτής, αποδεχόμενες την 

συνύπαρξη διαφορετικών εικόνων της πραγματικότητας, που κατασκευάζονται σε σχέση με 

το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο των ατόμων και των ομάδων που την 

προσεγγίζουν (βλ. Ει. Νάκου, 2001:74-76).  

 

Με βάση την παραπάνω σχηματική διάκριση, μπορούμε να διακρίνουμε αντίστοιχες βασικές 

διαφορές μεταξύ διαφόρων τύπων μουσειοπαιδαγωγικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ως 

προς το διαφορετικό, παραδοσιακό, μοντέρνο ή μεταμοντέρνο επιστημολογικό υπόβαθρό 

τους. Σύγχρονου τύπου μουσειοπαιδαγωγικά εκπαιδευτικά προγράμματα διακρίνονται από 

αντίστοιχα παραδοσιακά προγράμματα κυρίως επειδή δεν επιχειρούν να αναδείξουν και να 

προβάλουν, προς συσσώρευση και αναπαραγωγή, απόλυτες, μονοσήμαντες «αντικειμενικές» 
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ακαδημαϊκές γνώσεις, που υποτίθεται ότι αντιστοιχούν στην αλήθεια, στην ίδια την 

πραγματικότητα στην οποία αναφέρονται. Αντίθετα, επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους 

στην ανάδειξη, προβολή και επεξεργασία πολλαπλών διαφορετικών πλευρών της 

πολιτισμικής πραγματικότητας (μοντέρνα εκδοχή). Ειδικότερα, σύμφωνα με τις 

μεταμοντέρνες προσεγγίσεις, η τάση προβολής εναλλακτικών εκδοχών και εικόνων της 

«πραγματικότητας» συνδέεται με παράλληλη προβολή σχετικών υποθέσεων, ερωτημάτων 

και αβεβαιοτήτων που οδηγούν σε εναλλακτικούς τύπους σκέψης, γνώσης και ανάγνωσης. 

Παράλληλα, αποδίδεται μεγάλη σημασία στην εξυπηρέτηση διαφορετικών ομάδων κοινού, 

καθώς όλο και περισσότερο αναγνωρίζονται οι  πολύπλευρες ιδιαιτερότητες ατόμων και 

κοινωνικών ομάδων.  

Συμπερασματικά, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι εκπαιδευτικά προγράμματα που 

στηρίζονται σε σύγχρονο επιστημολογικό υπόβαθρο εξυπηρετούν σύγχρονους 

εκπαιδευτικούς σκοπούς, καθώς αποβλέπουν στην προσέγγιση, κατανόηση και δημιουργική 

αξιοποίηση της πολιτισμικής κληρονομιάς αναδεικνύοντας την πολυσημία της με 

εναλλακτικές και διαθεματικές μεθόδους, που δεν αποσκοπούν στη συσσώρευση και 

αναπαραγωγή «αντικειμενικών» γνώσεων, αλλά στην από κοινού δόμηση κριτικής σκέψης 

και γνώσης.  

 

Μουσειοπαιδαγωγικοί και εκπαιδευτικοί όροι ή προϋποθέσεις 

 

Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ανάδειξη και προσέγγιση του υλικού 

και άυλου πολιτισμού, των μουσείων και άλλων χώρων πολιτισμικής αναφοράς, 

διασυνδέεται και με απόψεις της Σύγχρονης Μουσειολογίας και της Θεωρίας του Υλικού 

Πολιτισμού, ως προς την πολυσημία και ερμηνεία των μουσείων, των μουσειακών 

αντικειμένων και κάθε μορφής πολιτισμικής κληρονομιάς, καθώς και με τις ευρύτερες 

πολιτισμικές, ιστορικές, κοινωνικές και πολιτικές παραμέτρους κάθε ερμηνευτικής 

προσέγγισης της πραγματικότητας (βλ. ενδεικτικά P. Vergo, 1989; E. Hooper-Greenhill, 

1992; T. Bennett, 1995; S. M. Pearce, 1994; U. Eco, 1993). 

 

Σε αυτή τη βάση, καλό είναι από την αρχή να επισημάνουμε βασικά στοιχεία που 

διαφοροποιούν τον μουσειακό χώρο, καθώς και τους ευρύτερους χώρους πολιτισμικής 

αναφοράς, από τον σχολικό χώρο, ως προς τη σύνθεσή τους αλλά και ως προς την κοινωνική 

και παιδευτική φυσιογνωμία και λειτουργία τους.  Σε αντίθεση με τα σχολεία, τα μουσεία, 

και, ευρύτερα, οι χώροι πολιτισμικής αναφοράς είναι «ανοικτοί» κοινωνικοί χώροι με ευρεία 
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πολιτιστική λειτουργία, που παρέχουν δυνατότητες για εμπλουτισμό της καθημερινότητας 

και, κυρίως, του ελεύθερου χρόνου, προκαλώντας έκπληξη, θαυμασμό, ερωτήματα, σκέψεις, 

αισθητική απόλαυση και ψυχαγωγία. Δεν είναι τυπικοί εκπαιδευτικοί χώροι, αν και η 

εκπαίδευση, με την ευρύτερη παιδευτική σημασία, μπορεί να ευδοκιμεί σε αυτούς. Τα 

μουσεία μάς καλούν να αναγνωρίσουμε, να προσεγγίσουμε, να κατανοήσουμε, να 

θαυμάσουμε και δημιουργικά να αξιοποιήσουμε στοιχεία του υλικού και άυλου πολιτισμού 

μέσα σε πλαίσιο κοινωνικού διαλόγου και ψυχαγωγίας. Με αυτή την έννοια, από την αρχή 

μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η συνάντηση σχολείου μουσείου δεν μπορεί να σημαίνει 

την άμεση μεταφορά σχολικών εκπαιδευτικών μεθόδων και στόχων, και δη παραδοσιακών, 

στο μουσειακό περιβάλλον.  

 

Αντίθετα, η επινόηση και εφαρμογή σύγχρονων ανοικτών εναλλακτικών μεθόδων και 

στόχων, κατάλληλων για την προσέγγιση και αξιοποίηση των μουσειακών χώρων και, 

ευρύτερα, του υλικού και άυλου πολιτισμού, έμμεσα παρέχουν και τη δυνατότητα 

αντίστοιχου εμπλουτισμού, ανανέωσης αλλά και αναπροσανατολισμού των σχολικών 

εκπαιδευτικών μεθόδων. Έτσι, ο σχεδιασμός και η συστηματική εφαρμογή σύγχρονων 

μουσειοπαιδαγωγικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ειδικότερα στον τόπο μας, μπορεί να 

λειτουργεί και ως πρόκληση για τη σχολική εκπαίδευση, η οποία διακρίνεται για τον 

παραδοσιακό προσανατολισμό της, σε σχέση με τον οποίο, μεταξύ άλλων, μεγαλύτερη 

σημασία αποδίδεται στη διδακτέα ύλη από όσο στη μαθησιακή διαδικασία. 

 

Μία άλλη βασική διαφορά μεταξύ του σχολείου και του μουσείου είναι ότι τα μουσεία 

βασίζουν την εκπαιδευτική τους λειτουργία στα υλικά, άυλα και εικονικά στοιχεία που 

παρέχουν προς πολύπλευρη επεξεργασία και όχι σε γραπτά κείμενα και βιβλία. Ο υλικός και 

άυλος πολιτισμός, σε αντίθεση με τα γραπτά κείμενα, συνδέονται άμεσα με την 

«πραγματικότητα» και έτσι, μεταξύ άλλων, παρέχουν αίσθηση αμεσότητας και εγγύτητας. 

Προκαλούν όλες ή τις περισσότερες αισθήσεις μας, όχι μόνον την όραση, και εξάπτουν τη 

φαντασία μας, η οποία θεωρείται απαραίτητη για την προσέγγιση και κατανόηση της 

πολυσημίας της πραγματικότητας. Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις για την 

εκπαίδευση και ειδικότερα των μικρών παιδιών, καθώς ευνοεί πολύπλευρες, βιωματικές, 

εναλλακτικές, σύνθετες και διαθεματικές, ατομικές και ομαδικές διαδρομές προς την 

κατάκτηση της γνώσης. 

 

Ωστόσο, παρ’ όλον ότι σύμφωνα με τη σημειολογία, ο υλικός και άυλος πολιτισμός μπορούν 

να αναγνωστούν και να ερμηνευθούν, όπως και τα γραπτά κείμενα, ως σημεία ενός 
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συστήματος επικοινωνίας, ο «κώδικάς» τους είναι διαφορετικός από τον κώδικα των 

γραπτών κειμένων. Σύμφωνα με τον R. Barthes (1983:34-35), «ο αόριστος, ο χρόνος που 

χρησιμοποιείται συχνά στα γραπτά κείμενα και κυρίως στις αφηγήσεις, υποστηρίζει μία 

αμφισημία μεταξύ της έννοιας του χρόνου και της αιτιότητας, υποδηλώνει μία ερμηνεία, 

δηλαδή μία κατανόηση της Αφήγησης. Γι’ αυτόν το λόγο είναι ιδανικό εργαλείο κάθε 

δομημένου συστήματος – είναι ο πλαστός χρόνος των κοσμογονιών, των μύθων, των 

ιστοριών και των μυθιστορημάτων. Προϋποθέτει ένα δομημένο, επεξεργασμένο, 

οροθετημένο κόσμο […] και όχι έναν διάχυτο και ανοικτό κόσμο. Πίσω από τον αόριστο 

υπάρχει πάντα ένας δημιουργός, ένας θεός ή αφηγητής […]. Ο αόριστος είναι τελικά η 

έκφραση μίας τάξης, και, κατά συνέπεια, μίας ευφορίας. Εξαιτίας του, η πραγματικότητα δεν 

είναι ούτε μυστηριώδης ούτε παράλογη – είναι σαφής, σχεδόν οικεία».  

 

Σε αυτή τη βάση, τα αντικείμενα και οι εικόνες είναι περισσότερο ανοικτά σε εναλλακτικές 

και διαθεματικές ερμηνείες, στις έννοιες της αβεβαιότητας και της σχετικότητας από όσο τα 

γραπτά κείμενα. Επίσης, προσελκύουν, περισσότερο από τα γραπτά κείμενα, την περιέργεια 

και το ενδιαφέρον όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό επίπεδο ή 

προέλευση. Εξάλλου, σε αντίθεση με την προσέγγιση γραπτών κειμένων, η προσέγγιση 

αντικειμένων και εικόνων, τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο, δεν απαιτεί γνώση 

αντίστοιχου κώδικα, γι’ αυτό και ενδείκνυται για την εκπαίδευση όλων, ακόμα και των 

μικρών παιδιών ή ατόμων με ειδικές νοητικές ανάγκες.  

 

Με αυτό το σκεπτικό, άλλωστε, η αξιοποίησή τους υποστηρίζεται από όλες τις σύγχρονες 

προσεγγίσεις της εκπαίδευσης. Όμως, παρά την αμεσότητα και την εγγύτητά τους, το έντονο 

ενδιαφέρον και την περιέργεια που προκαλούν, η ερμηνευτική επεξεργασία, η κατανόηση 

και η δημιουργική αξιοποίησή τους δεν είναι μία απλή αυτόματη διαδικασία, αλλά μία 

σύνθετη διαδικασία που απαιτεί ειδικές δεξιότητες. Η καλλιέργεια δεξιοτήτων για 

ανάγνωση, ερμηνεία και δημιουργική αξιοποίηση του υλικού και άυλου πολιτισμού δεν 

ολοκληρώνεται με σύντομες εκπαιδευτικές διαδικασίες, αλλά περνά από πολλά στάδια 

εξέλιξης, ακολουθώντας πολλά εναλλακτικά μονοπάτια, τα οποία διασυνδέουν διαφορετικές 

«πειθαρχίες», διαφορετικούς τομείς των επιστημών και της τέχνης αλλά και πολλαπλούς 

τύπους νοημοσύνης και επικοινωνίας, πολλαπλούς τύπους ατομικών και κοινωνικών 

δεξιοτήτων. Βασικός σκοπός της συνάντησης σχολείου μουσείου, επομένως, δεν μπορεί να 

είναι μόνον, ή κυρίως, η απόκτηση μονοδιάστατων γνώσεων σε σχέση με το περιεχόμενο 

συγκεκριμένων μουσείων, αλλά η καλλιέργεια αντίστοιχων δεξιοτήτων. 
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Με βάση την παραπάνω συζήτηση, ας προσεγγίσουμε εδώ, κάπως πιο αναλυτικά, τους 

εκπαιδευτικούς όρους ή τις προϋποθέσεις που μπορούν να εξασφαλίζουν την καλύτερη 

δυνατή παιδευτική ποιότητα των μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων που σχεδιάζουμε και 

εφαρμόζουμε για την ανάδειξη, τη διαθεματική προσέγγιση και κατανόηση, και τη 

δημιουργική αξιοποίηση μουσείων και άλλων χώρων πολιτισμικής αναφοράς. 

 

Όπως έχει ήδη επισημανθεί, η πολυσημία του υλικού και άυλου πολιτισμού και οι σύγχρονες 

ανοικτές διαδικασίες προσέγγισης και ερμηνείας του, προσφέρουν γόνιμο έδαφος για 

διαθεματικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις της πραγματικότητας και της γνώσης. Το 

στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ο σύνθετος και πολυπολιτισμικός 

χαρακτήρας της σύγχρονης παγκόσμιας πραγματικότητας επιβάλλει και αντίστοιχες 

σύνθετες, διαθεματικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις. Όπως, υποστηρίζει και η J. Riley 

(2003:15), «δεν είναι πλέον δυνατόν να θεωρούμε τη γνώση ως κάτι παγκοσμίως αποδεκτό, 

απόλυτο και προκαθορισμένο». 

 

Ωστόσο, παράλληλα με την τάση διευρυμένων διαθεματικών και διαπολιτισμικών 

προσεγγίσεων, σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα καλούνται να λαμβάνουν σοβαρά 

υπόψη και τις ιδιαιτερότητες των ατόμων, ως προς τα ιδιαίτερα μονοπάτια που ακολουθούν 

κατά την κοινωνική, αλλά και εξατομικευμένη, διαδικασία της μάθησης (L. Vygotsky, 

1989). Δεν μπορούν να αγνοούν ή να παρακάμπτουν τις αναπαραστάσεις, τις 

προκαταλήψεις, τις αποσπασματικές και συχνά αντιφατικές «μικροθεωρίες» που τα παιδιά 

από μικρά, όπως και όλοι μας, φέρουν μαζί τους. Παραφράζοντας τον C. Husbands (2004), 

τα παιδιά συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία φέροντας τις δικές τους ιδέες για τον 

κόσμο, τη γνώση τους, την προσωπική τους κατανόηση και τις παρερμηνείες τους σχετικά 

με τις κοινωνίες του παρελθόντος και του παρόντος, καθώς και ένα σύνολο ευρύτερων 

αποδοχών για την ανθρώπινη συμπεριφορά. Τα παιδιά, μεταξύ άλλων, επιδεικνύουν έναν 

τύπο κατανόησης για το παρόν και το παρελθόν που έχει τοπικό, προσωποποιημένο και 

αποσπασματικό χαρακτήρα.  

 

Η μεταλλαγή των μικροθεωριών των παιδιών σε ουσιαστική γνώση δεν μπορεί να επιτευχθεί 

με απλή αντικατάσταση των απόλυτων και θολών αυτών μικροθεωριών ή προκαταλήψεων 

με άλλες εξίσου απόλυτες και μη επεξεργασμένες από τα ίδια «δόκιμες» ή «αντικειμενικές» 

μονοθεματικές ή διαθεματικές απόψεις για την πραγματικότητα, γιατί έτσι ενισχύεται, αντί 

να καταρρίπτεται, το τείχος που διαχωρίζει τα νεαρά άτομα από τη γνώση (Ει. Νάκου, 2006). 

Με αυτή την έννοια, και η διαθεματικότητα, όταν χρησιμοποιείται σε παραδοσιακό 
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επιστημολογικό πλαίσιο, σε πλαίσιο που παρέχει έτοιμα, κλειστά γνωστικά στοιχεία προς 

συσσώρευση και αναπαραγωγή, απλώς συγκαλύπτει απαρχαιωμένες αντιλήψεις σε σύγχρονο 

ένδυμα. Δεν μπορεί να συμβάλει στη μετατροπή ενός παραδοσιακού συστήματος σε 

σύγχρονο, καθώς βασικό χαρακτηριστικό σύγχρονων προσεγγίσεων της εκπαίδευσης μπορεί 

να θεωρηθεί η καλλιέργεια δεξιοτήτων δόμησης ουσιαστικής γνώσης με βάση την παραγωγή 

πρωτότυπου λόγου, πρωτότυπης προσέγγισης και ερμηνείας διαφορετικών πλευρών της 

πραγματικότητας, σε πλαίσιο αποδοχής της αβεβαιότητας και σχετικότητας, αποδοχής 

εναλλακτικών, διαθεματικών και διαπολιτισμικών ερμηνειών, καθώς και αποδοχής της 

γενικότερης θεμελιώδους αρχής κάθε επιστημονικού εγχειρήματος, ότι βάση κάθε νέας 

γνώσης είναι ένα νέο ερώτημα και ότι κάθε νέα γνώση είναι ανοικτή σε έλεγχο, 

τροποποίηση, ακόμα και αναίρεση υπό το φως νέων ερωτημάτων και νέων δεδομένων. 

 

Εκ πρώτης όψεως, η νοοτροπία των εκπαιδευτικών μεθόδων που προτείνονται και 

επιλέγονται με βάση τον σύγχρονο εκπαιδευτικό προβληματισμό εμφανίζονται να είναι 

πολύπλοκες και δύσκολες, ειδικότερα για τα μικρά παιδιά, καθώς η δόμηση γνώσης 

συνδέεται και με την κατανόηση επιστημονικών αρχών, κανόνων και διαδικασιών. Όμως, 

σύμφωνα με τα πορίσματα μακρόχρονων σχετικών ερευνών (M. S. Donovan και J. D. 

Bransford, 2005), η συνθήκη αυτή υποβοηθά την ανάπτυξη ειδικών νοητικών 

δραστηριοτήτων και καθιστά δυνατή την υλοποίηση συγκεκριμένης μαθησιακής διαδικασίας 

και την καλλιέργεια ουσιαστικής κατανόησης (C. Husbands, ό.π., σ. 46). 

 

Οι απόψεις αυτές συμφωνούν και με τις απόψεις του L. Vygotsky (ό.π.), ο οποίος, σε 

αντίθεση με τον J. Piaget, υποστηρίζει ότι η νοητική ανάπτυξη δεν ακολουθεί 

προκαθορισμένα στάδια, απόλυτα συνδεδεμένα με την ηλικία, αλλά συνδέεται με το 

κοινωνικό, πολιτισμικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον των παιδιών. Γι’ αυτό και η 

εκπαίδευση δεν πρέπει να έπεται της ανάπτυξης των παιδιών, αλλά να προωθεί την νοητική 

ανάπτυξή τους, με στόχο την αξιοποίηση της «ζώνης της επικείμενης ανάπτυξής» τους, 

αξιοποιώντας τις προηγούμενες γνώσεις και τις αυθόρμητες παραστάσεις κάθε παιδιού για 

την κατάκτηση περισσότερο επεξεργασμένων «επιστημονικών» γνώσεων. Εξάλλου, 

σύμφωνα με τον J. Bruner (1960), κάθε θέμα μπορεί να διδαχτεί ικανοποιητικά, με έντιμη 

διανοητική μορφή, σε κάθε παιδί, σε κάθε στάδιο ανάπτυξης, εφόσον προσαρμόζουμε τη 

εκπαιδευτική διαδικασία στις δυνατότητες των παιδιών, σεβόμενοι, παράλληλα, την 

ιδιαίτερη φύση και τον χαρακτήρα του θέματός μας. 
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Ένα άλλο θέμα που εμπλέκεται στον σύγχρονο εκπαιδευτικό προβληματισμό αφορά τη 

χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, που έχει θέσει τις προϋποθέσεις για την παγκόσμια 

επικοινωνία και από την άλλη πλευρά έχει καταστήσει σχεδόν άπειρο το θεματικό και 

ποσοτικό εύρος των διαθέσιμων προσιτών πληροφοριών. Το στοιχείο αυτό επιβάλλει ριζική 

μετακίνηση του κέντρου βάρους της εκπαίδευσης από την ποσότητα της γνώσης στην 

ποιότητα της γνώσης, από τη διδακτέα ύλη στη μαθησιακή διαδικασία, από τη συσσώρευση 

και αναπαραγωγή «γνώσης», δεδομένων στοιχείων, στην καλλιέργεια δεξιοτήτων για 

παραγωγή πρωτότυπου λόγου με βάση τη διατύπωση και επεξεργασία σχετικών ερωτημάτων 

και τη συλλογή, ανάλυση και κριτική ερμηνεία σχετικών στοιχείων, από την ομαδική 

αποστήθιση παγιωμένων κλισέ στην κριτική ερμηνεία και τον διάλογο, από την 

αναπαραγωγή δεδομένων αφηγήσεων στην δημιουργική αξιοποίηση των διαθέσιμων 

στοιχείων, με στόχο την επινόηση και παραγωγή εναλλακτικών τρόπων ερμηνείας που δεν 

βασίζονται στη λειτουργία ενός απομονωμένου και αποστειρωμένου νου, αλλά στη 

λειτουργία ενός δημιουργικού νου που ανατροφοδοτεί και ανατροφοδοτείται από τη 

φαντασία και κάθε σωματική, αισθησιακή, συναισθηματική, ψυχική και κοινωνική 

ικανότητα των υποκειμένων (H. Gardner, 1983; D. Goleman, 1996). 

 

Με βάση τις παραπάνω απόψεις, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι σύγχρονες 

μουσειοπαιδαγωγικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις λαμβάνουν υπόψη την ηλικία αλλά και τις 

ατομικές, κοινωνικές, και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των ατόμων και των ομάδων στις 

οποίες κυρίως απευθύνονται, χωρίς όμως να καταφεύγουν σε απλοϊκές διαδικασίες που 

οδηγούν σε αντίστοιχα απλοϊκές αναγνώσεις και ερμηνείες. Αντίθετα, επιλέγουν να 

προκαλούν τη δημιουργική φαντασία και σκέψη των υποκειμένων, την ανάκληση, 

αξιοποίηση αλλά και τον έλεγχο προηγούμενων γνώσεων, παραστάσεων και 

προκαταλήψεων, καθώς και να δημιουργούν θετικά συναισθήματα, απορία, έκπληξη, 

διάθεση για περαιτέρω αναζητήσεις, μέσα σε πλαίσιο ουσιαστικής ψυχαγωγίας και 

αισθητικής απόλαυσης. Με αυτήν την έννοια τείνουν να διασυνδέουν την εκπαιδευτική 

διαδικασία με δημιουργικές (μονοθεματικές και διαθεματικές) προσεγγίσεις της τέχνης και 

του πολιτισμού. 

 

Τέτοιου τύπου εκπαιδευτικά προγράμματα, σε μουσεία, σε ευρύτερους χώρους πολιτισμικής 

αναφοράς, αλλά και σε σύγχρονα σχολεία, παρέχουν δυνατότητες για πολλαπλά επίπεδα 

ανάγνωσης και κατανόησης, και έτσι μπορούν να ικανοποιούν παράλληλα, αν και με 

διαφορετικούς όρους, διαφορετικές ομάδες κοινού, και όχι μόνο αυτές για τις οποίες κυρίως 

σχεδιάσθηκαν. Αυτή η συνθήκη συμφωνεί εξάλλου και με σύγχρονες εκπαιδευτικές απόψεις 
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που υποστηρίζουν την από κοινού προσέγγιση και διερεύνηση της «πραγματικότητας» από 

άτομα και ομάδες διαφορετικής ηλικίας, διαφορετικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων και 

διαφορετικής εκπαιδευτικής, κοινωνικής, πολιτισμικής και εθνοτικής προέλευσης. 

 

Πλεονεκτήματα των σύγχρονων μουσειοπαιδαγωγικών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

Οι δυνατότητες άμεσης προσέγγισης, ουσιαστικής κατανόησης και δημιουργικής 

αξιοποίησης της τέχνης και του πολιτισμού μπορούν να θεωρηθούν μεγάλα πλεονεκτήματα 

της εφαρμογής σύγχρονων μουσειοπαιδαγωγικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Γι’ αυτό 

και, όπως έχει ήδη αναφερθεί, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η βασικότερη θετική 

επίπτωσή τους για την εκπαίδευση σχολικών ομάδων, δεν είναι τόσο η δόμηση ειδικών 

γνώσεων σε σχέση με το θεματικό περιεχόμενο συγκεκριμένων μουσείων, όσο η ευρύτερη 

καλλιέργεια δεξιοτήτων για την αναγνώριση, προσέγγιση και αξιοποίηση των μουσείων και 

ευρύτερα του υλικού και άυλου πολιτισμού, μέσα σε πλαίσιο αισθητικής απόλαυσης, 

κοινωνικού διαλόγου και ψυχαγωγίας. Με αυτή την έννοια, η αξιοποίηση των μουσείων και 

άλλων ευρύτερων χώρων πολιτισμικής αναφοράς από την σχολική εκπαίδευση αποκτά 

ευρεία παιδευτική σημασία, γιατί μπορεί να καλλιεργεί αδιακρίτως σε όλα τα παιδιά, και από 

πολύ μικρή ηλικία, δεξιότητες αισθητικής απόλαυσης, κριτικής προσέγγισης, κατανόησης 

και ερμηνείας της τέχνης και του πολιτισμού, που μπορούν να θεωρηθούν προϋποθέσεις για 

την υποστήριξη του δικαιώματος όλων στον πολιτισμό. 

 

Ειδικότερα, σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά 

στην καλλιέργεια δεξιοτήτων για προσέγγιση της πολιτισμικής πραγματικότητας με όρους 

που ανταποκρίνονται στην πολυσημία της και που αποδέχονται ότι ο υλικός και άυλος 

πολιτισμός «φέρουν μηνύματα πέραν των περιορισμένων μηνυμάτων που κάθε ερμηνεία 

τους προβάλλει» (J. Bell, 1996:39), και ότι οι σημασίες βρίσκονται «τόσο στις σιωπές όσο 

και στις λέξεις που χρησιμοποιούνται» (G. Kavanagh, 2000:17). 

 

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μουσεία και 

ευρύτερους χώρους πολιτισμικής αναφοράς είναι μία πρόκληση, καθώς μας καλεί να 

επινοούμε αλλά και συνεχώς να αξιολογούμε και να αναθεωρούμε ανοικτές, εναλλακτικές, 

διαθεματικές και διαπολιτισμικές μεθόδους για την ανάδειξη της πολυσημίας των 

πολιτισμικών αντικειμένων, παρέχοντας, παράλληλα, σε διαφορετικές ομάδες κοινού, και, 
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ειδικότερα, σε σχολικές, τη δυνατότητα να καλλιεργούν αντίστοιχες δεξιότητες κριτικής 

προσέγγισης, ανάγνωσης, κατανόησης, ερμηνείας και απόλαυσης του πολιτισμού. 

 

Συμπερασματικά, μπορούμε να προτείνουμε τύπους εκπαιδευτικών προγραμμάτων που, 

μεταξύ άλλων, σέβονται το αντικείμενο που διαπραγματεύονται, και οι οποίοι αναδεικνύουν 

ή υπονοούν τις πολύπλευρες, σύνθετες, και ορισμένες φορές αντιθετικές και αβέβαιες 

διαστάσεις του, ενώ, παράλληλα, επινοούν εναλλακτικούς τρόπους που διευκολύνουν την 

προσέγγιση και κατανόησή του από διαφορετικές ομάδες κοινού, θέτοντας νέα ερωτήματα, 

ανατρέποντας προκαταλήψεις και παγιωμένες απόψεις και ανοίγοντας νέα μονοπάτια για 

περαιτέρω διερευνητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις, σε πλαίσιο κριτικής σκέψης, 

διαλόγου, ψυχαγωγίας και απόλαυσης. 
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