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Πήκεξα πεξηζζόηεξν από πνηέ ηα ζρνιεία Α/ζκηαο Δθπ/ζεο πξνγξακκαηίδνπλ 
γηα ηνπο καζεηέο ηνπο επηζθέςεηο εθπαηδεπηηθέο ζε ρώξνπο  πνιηηηζκνύ ηνπ 
παξειζόληνο ή ζε ζύγρξνλα αλζξώπηλα επηηεύγκαηα. Ρα παηδηά ζήκεξα 
«πεγαίλνπλ λα ζπλαληήζνπλ ηελ ηέρλε» ζηα κνπζεία, ζηα αξραία ζέαηξα θαη 
ζηηο αξραίεο πόιεηο, ζηηο πηλαθνζήθεο θαη ζηηο αίζνπζεο ηέρλεο, ζηα παιηά 
αξρνληηθά, ζηα αξρηηεθηνληθά κλεκεία. Νη επηζθέςεηο απηέο πιένλ δελ είλαη ή 
δελ πξέπεη λα είλαη ζρνιηθέο εθδξνκέο ή απιέο μελαγήζεηο. Ρα κνπζεηαθά  
αληηθείκελα δελ αληηκεησπίδνληαη πιένλ απιώο σο αληηθείκελα ηέρλεο ή 
πνιηηηζκνύ,  αιιά θαη σο θνξείο πιεξνθνξηώλ (γηα ηελ επνρή ηνπο, ηνλ ηξόπν 
ρξήζεο ηνπο, ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ηνπο, ηε ιεηηνπξγία ηνπο θ.ά.) θαη έρνπλ 
θαη εθπαηδεπηηθό θαη ςπραγσγηθό ραξαθηήξα. Νη καζεηέο πεγαίλνληαο 
νξγαλσκέλα ζε έλα κνπζείν πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα απηά πνπ 
κέζα από ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζα παξαθνινπζήζνπλ, πξέπεη λα 
κπνξνύλ λα εηζρσξήζνπλ βαζύηεξα ζην λόεκα ησλ εθζεκάησλ, λα κπνξνύλ 
λα θαηαλνήζνπλ θαη λα ζαπκάζνπλ πξάγκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ άιινηε. 
Νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ απεπζύλνληαη ζε καζεηέο Γεκνηηθώλ 
ζρνιείσλ θαη Λεπηαγσγείσλ. Κε θάπνηεο αιιαγέο θαη αλάινγεο πξνζαξκνγέο 
είλαη θαηάιιειεο άιινηε γηα κηθξόηεξα θαη άιινηε γηα κεγαιύηεξα παηδηά.  
Έρνπλ σο ζηόρν λα βνεζήζνπλ εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο λα 
πξνεηνηκαζηνύλ γηα ηελ άκεζε επαθή ηνπο κε ηα αλζξώπηλα επηηεύγκαηα, λα 
δώζνπλ ζηα παηδηά ηελ επθαηξία λα αγαπήζνπλ ηα κνπζεία, λα εμνηθεησζνύλ 
νπζηαζηηθά καδί ηνπο ηόζν από άπνςε ρώξνπ όζν θαη από ηελ άπνςε ηνπ 
παηδεπηηθνύ ξόινπ πνπ κπνξνύλ λα δηαδξακαηίζνπλ,  λα θεληξίζνπλ ηελ 
θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηα ηνπο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ αιιαγή 
ζηάζεο καζεηώλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη γνληώλ ζε ζρέζε κε ηα κνπζεία. Ζ 
δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηώλ είλαη 9 δίσξα θαη είλαη δνκεκέλα έηζη 
ώζηε λα είλαη απηόλνκα. Πηα δίσξα απηά πξέπεη λα πξνβιεθηεί θαη επηπιένλ 
ρξόλνο γηα ηηο επηζθέςεηο ζηα κνπζεία. Νη πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο 
είλαη ελδεηθηηθέο. Ν θάζε εθπαηδεπηηθόο, αλάινγα κε ηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο 
ηνπ, κε ην επίπεδν ησλ παηδηώλ, αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ 
θαη ηηο κνπζεηαθέο εκπεηξίεο ηνπο, αλάινγα κε ην ρξόλν θαη ηε δπλαηόηεηα 
επηζθέςεσλ, κπνξεί λα επηιέμεη όια ή θάπνηα από ηα πξνηεηλόκελα δίσξα ή 
λα απμνκεηώζεη ηε δηάξθεηά ηνπο. Κπνξεί λα  αλαπξνζαξκόζεη ηηο 
δξαζηεξηόηεηεο ειεύζεξα ζύκθσλα κε ηηο δπλαηόηεηεο ,ηα ηδηαίηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηάμεο  θαη ηεο πεξηνρήο ηνπο. Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο 



«έηνηκεο» πξόηαζεο δίλεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο επθαηξίεο γηα άζθεζε, 
πεηξακαηηζκό θαη απνκπζνπνίεζε θάζε ηύπνπ «κπνύζνπια». 
 
 
Ζ ζεηξά πνπ είλαη γξακκέλα ηα δίσξα έρνπλ κηα ινγηθή. Μεθηλάκε από ηα 
γεληθά θαη πάκε ζηα εηδηθά. 
Πηελ πξώηε ελόηεηα(δίσξν) ηα παηδηά κέζα από γισζζηθέο, θαιιηηερληθέο θαη 
ζεαηξηθέο δξαζηεξηόηεηεο επεμεξγάδνληαη ηελ έλλνηα «κνπζείν». 
Πηε δεύηεξε ελόηεηα(δίσξν) γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ κνπζείνπ 
θαη εμνηθεηώλνληαη κε έλλνηεο όπσο αλαζθαθή, ζπιινγή, έθζεζε θ.ά.. Δπίζεο 
θαιό είλαη λα αλαθαιύςνπλ θαη ηα επαγγέικαηα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε έλα 
κνπζείν. 
Πηελ ηξίηε ελόηεηα(δίσξν) αζρνινύληαη κε ηα κνπζεία πνπ βξίζθνληαη ζηελ 
Διιάδα θαη ζηελ πεξηνρή ηνπο. 
Ζ ηέηαξηε ελόηεηα(δίσξν) είλαη αθηεξσκέλε ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 
θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηώλ θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ζα βξίζθνληαη 
ζην κνπζείν. 
Ζ Ξέκπηε θαη ε έθηε ελόηεηα(δίσξα) είλαη αθηεξσκέλεο ζην κνπζείν πνπ 
έρνπλ πξνγξακκαηίζεη λα επηζθεθηνύλ. Κέζα από γισζζηθέο, εηθαζηηθέο θαη 
ζεαηξηθέο δξάζεηο ηα παηδηά γλσξίδνπλ πεξηζζόηεξα γηα ην κνπζείν.  
Αθνινπζνύλ θαη ηξία δίσξα πνπ έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ εκπέδσζε ησλ 
πιεξνθνξηώλ πνπ πήξαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ ζηαδίνπ θαη από ηελ 
επίζθεςε ζην κνπζείν. 
 
 
 

    A.   Σηάδιο πποεηοιμαζίαρ-ππιν ηην επίζκετη 
               
                             ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 
 
Πρώηο δίωρο 
Πην δίσξν απηό επηδηώθεηαη ε εμνηθείσζε ησλ παηδηώλ, κέζα από γισζζηθέο  
θαη εηθαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, κε ηελ έλλνηα «κνπζείν». 
-Ρα παηδηά αθνύλ ην ηξαγνύδη «Κεο ην κνπζείν» ( CD Δδώ Ιηιηπνύπνιε, Λ. 
Θππνπξγόο-Κ. Θξηεδή, εξκελεία Π. Παθθάο, δηεύζπλζε νξρήζηξαο Κ. 
Σαηδηδάθηο.ΚΗΛΝΠ-ΔΚΗ ). Κεηά πεξηγξάθνπλ ην ζηηγκηόηππν κε όπνην ηξόπν 
ζέινπλ ( πξνθνξηθά ή γξαπηά ή κε εηθόλα). 
-Γηαβάδνπλ από ην βηβιίν ηεο Άιθεζηηο( Κνπζεία θαη Πρνιεία, Γεηλόζαπξνη θη 
Αγγεία,  ζει. 18 ) ην θείκελν κε ηίηιν «Ρη είλαη κνπζείν». Κεηά ηα παηδηά 
ζπδεηνύλ απηά πνπ δηάβαζαλ.  
-Βξίζθνπλ από internet, εγθπθινπαίδεηεο ή ιεμηθά νξηζκνύο ηνπ κνπζείνπ θαη 
ηνπο ζπδεηνύλ όινη καδί. Πηε ζπλέρεηα γξάθνπλ θαη δηαβάδνπλ ηνπο δηθνύο 
ηνπο νξηζκνύο ( ε δξαζηεξηόηεηα απηή κπνξεί λα αξρίζεη πξώηα κε ηνπο 
νξηζκνύο ησλ παηδηώλ θαη κεηά λα αθνινπζήζεη ε αλαδήηεζε ζην internet 
θ.ά.) 
-Ρα παηδηά «παίδνπλ» κε ηε ιέμε κνπζείν. Βξίζθνπλ ζύλζεηεο ή παξάγσγεο 
ιέμεηο, ηηο θσλάδνπλ θαη ρηππάλε ην ξπζκό κε ηα ρέξηα ηνπο ή κε ηα πόδηα 
ηνπο. 
-Απνθαζίδνπλ ηελ επίζθεςε ηεο ηάμεο ηνπο ζην κνπζείν ή ν δάζθαινο ηνπο 
αλαθνηλώλεη ηελ απόθαζε ηνπ ζρνιείνπ λα επηζθεθηνύλ ην κνπζείν. 



-Όινη καδί απνθαζίδνπλ λα ζηείινπλ επηζηνιή ζηνλ ππεύζπλν ηνπ κνπζείνπ, 
ζηελ νπνία αλαθέξνπλ ηελ επηζπκία ηνπο λα επηζθεθηνύλ ην κνπζείν. 
Σσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη γξάθνπλ ηηο επηζηνιέο ηνπο ζηηο νπνίεο αλαθέξνπλ  
ην ζθνπό ηεο επίζθεςεο, ην ρξόλν θαη ηε δηάξθεηα.  -Δλαιιαθηηθά ηα παηδηά 
κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ ηειεθσληθά κε ην κνπζείν ή λα γξάςνπλ έλα 
ζρεηηθό ηειεθσληθό δηάινγν ή λα ζηείινπλ ζρεηηθό αίηεκα κε ειεθηξνληθό 
ηαρπδξνκείν. 
 
 
Δεύηερο δίωρο 
Πην δίσξν απηό επηδηώθεηαη κηα πξώηε επαθή κε ην κνπζείν θαη ζπδεηνύλ γηα 
ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ κνπζείνπ. 
-Θάζε νκάδα δηαβάδεη κέζα ζηελ ηάμε ηελ επηζηνιή πνπ έγξαςε. Κεηά από  
ζπδήηεζε επηιέγεηαη έλα θείκελν θαη γξάθεηαη ζε έλα κέξνο ηνπ πίλαθα γηα 
λα γίλνπλ ε επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ θαη νη δηνξζώζεηο. Ρν θείκελν αθνύ 
δηνξζσζεί θαη ζπκπιεξσζεί γξάθεηαη ζην  άιιν κέξνο ηνπ πίλαθα. Κηα νκάδα 
πνπ επηζπκεί ή πνπ ηα παηδηά ζα επηιέμνπλ αλαιακβάλεη λα θαζαξνγξάςεη 
ηελ επηζηνιή θαη λα ηελ ηαρπδξνκήζεη. 
-Ππδεηνύλ όινη καδί ην όλνκα ηνπ κνπζείνπ, νξηνζεηνύλ ρξνλνινγηθά ηελ 
επνρή κε ηελ νπνία ζα αζρνιεζνύλ θαη δηαβάδνπλ ζρεηηθά θείκελα 
-Θαηαζθεπάδνπλ ην όλνκα ηνπ κνπζείνπ θαη ην αλαξηνύλ ζηελ ηάμε ηνπο. (Ν 
δάζθαινο έρεη γξάςεη ην όλνκα ηνπ κνπζείνπ ζε έλα ραξηόλη ρνληξό κε 
κεγάια γξάκκαηα. Ρα γξάκκαηα πνπ έρεη ην όλνκα ηνπ κνπζείνπ ηα έρεη 
γξάςεη άιιε κηα θνξά κε ηε κνξθή κεκνλσκέλσλ γξακκάησλ ζηηο ίδηεο 
δηαζηάζεηο. Θάζε κεκνλσκέλν γξάκκα ηνπνζεηείηαη από ηα παηδηά ζην 
αληίζηνηρό ηνπ πάλσ ζην ραξηόλη.) 
-Θέινληαο λα θάλνπκε ηελ  παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηα πην δύζθνιε κπνξεί  ηα 
παηδηά λα επηιέμνπλ ηα γξάκκαηα ηνπ κνπζείνπ από όιε ηελ αιθαβήηα(ν 
δάζθαινο έρεη γξάςεη κε ηε κνξθή κεκνλσκέλσλ γξακκάησλ όια ηα 
γξάκκαηα). 
-Ν δάζθαινο γξάθεη ζηνλ πίλαθα ηεηξαγσλάθηα αλάινγα κε ην όλνκα ηνπ 
κνπζείνπ. Κεηά κε εξσηήζεηο δεηάεη από ηα παηδηά λα βξνπλ έλα-έλα ηα 
γξάκκαηα. Κεηά όια καδί, ρηππώληαο παιακάθηα ξπζκηθά, ιέλε ην όλνκα ηνπ 
κνπζείνπ. 
-Αλαγλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ κνπζείνπ(ζπιινγή, έξεπλα, 
ζπληήξεζε, απνζήθεπζε, ηεθκεξίσζε, έθζεζε, εθπαίδεπζε, ςπραγσγία) 
Θάησ από θάζε ιεηηνπξγία γξάθνπλ ελέξγεηεο. Ξ.ρ. Ππληήξεζε: Θαζαξηζκόο 
ησλ εθζεκάησλ 
 
 
Τρίηο δίωρο 
Πην δίσξν απηό ηα παηδηά κέζα από θπξίσο γισζζηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
δηαθξίλνπλ θαη θαηαγξάθνπλ ηα δηαθνξεηηθά είδε ησλ κνπζείσλ πνπ 
ππάξρνπλ ηόζν ζηελ παηξίδα ηνπο όζν θαη ζηελ πεξηνρή ηνπο. 
-Φέξλνπλ πιεξνθνξίεο (βηβιία κνπζείσλ, εγθπθινπαίδεηεο, δηαδίθηπν θ.ά. ) 
γηα ηα κνπζεία πνπ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα. 
-Θαηαγξάθνπλ κέζα ζηελ ηάμε ηνπο  ζε ραξηόληα ηα είδε ησλ κνπζείσλ θαη 
ζηελ θάζε θαηεγνξία πξνζζέηνπλ ηα κνπζεία πνπ βξίζθνπλ από ηελ έξεπλα 
πνπ θάλνπλ. 
-Δκπινπηίδνπλ ηα ραξηόληα κε εηθόλεο από ηα κνπζεία πνπ βξίζθνπλ. 
-Ππδεηνύλ γηα  ηα κνπζεία πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπο. 



-Θαηαγξάθνπλ κέζα ζηελ ηάμε ηνπο ζε ραξηόληα απηά ηα κνπζεία πνπ 
ππάξρνπλ. 
-Φέξλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα κνπζεία απηά. 
 -Δκπινπηίδνπλ ηα ραξηόληα κε εηθόλεο ή ζρέδηα από ηα κνπζεία απηά. 
-Όζα παηδηά έρνπλ επηζθεθηεί κνπζεία ηνπ εμσηεξηθνύ κηινύλ κέζα ζηε ηάμε 
ηνπο γηα απηή ηελ εκπεηξία ηνπο θαη παξνπζηάδνπλ θάξηεο ή   θσηνγξαθίεο 
πνπ έρνπλ. 
-Δπεηδή πιένλ ηα ζρνιεία  είλαη πνιππνιηηηζκηθά είλαη θαιό λα δνζεί ε 
δπλαηόηεηα θαη ζηα παηδηά από άιιεο ρώξεο λα παξνπζηάζνπλ όηη πιηθό έρνπλ 
ζρεηηθά κε ηα κνπζεία ηεο παηξίδαο ηνπο. 

 
 
 
Τέηαρηο δίωρο 
Ρν δίσξν απηό είλαη αθηεξσκέλν ζηελ θαιιηέξγεηα θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο 
ησλ καζεηώλ ζην κνπζείν. 
-Γηαβάδνπλ ην θείκελν ησλ Οελέ Γθνζηλί θαη Εαλ Εαθ Παλπέ, «Ρν κνπζείν ηεο 
δσγξαθηθήο» ( Ν κηθξόο Ληθόιαο δηαζθεδάδεη,  ζει. 89-95), ζρνιηάδνπλ ην 
πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ πνπ δηάβαζαλ θαη κεηαθέξνπλ ζε όινπο ηα δηθά 
ηνπο βηώκαηα(αλαθέξνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ ηα ίδηα ηα παηδηά έρνπλ βηώζεη). 
-Γηα ηα παηδηά ηνπ Λεπηαγσγείνπ πξνηείλνπκε ην βηβιίν ηνπ Δπγέληνπ Ρξηβηδά 
«Ν κηθξόο Δξκήο». 
-Ππδεηνύλ ηη επηηξέπεηαη θαη ηη δελ επηηξέπεηαη λα θάλνπλ κέζα ζε έλα 
κνπζείν. 
-Γξάθνπλ επηγξακκαηηθά έλαλ θαηάινγν νδεγηώλ γηα ην ηη επηηξέπεηαη θαη ηη 
δελ επηηξέπεηαη λα θάλνπλ ζην κνπζείν(ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο πξνηάζεηο). 
-Γηαβάδνπλ ηα θείκελά ηνπο θαη ηα ηνηρνθνιινύλ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ. 
-Ρα παηδηά γξάθνπλ, νξγαλώλνπλ θαη παξνπζηάδνπλ ζεαηξηθά δξώκελα όπσο 
«Γύν αγάικαηα ζπδεηνύλ ηα παζήκαηά ηνπο», «Ν μελαγόο θαη ηα παηδηά», 
«Ρα παηδηά θάλνπλ…αγώλεο» θ.ά. 
-Σξεζηκνπνηνύλ ην θνπθινζέαηξν ή ην ζέαηξν ζθηώλ θαη «παίδνπλ» 
δηάθνξνπο ξόινπο. Κπνξεί, γηα παξάδεηγκα, νη θηγνύξεο λα ζπδεηνύλ κεηαμύ 
ηνπο γηα ηελ επίζθεςή ηνπο ζην κνπζείν θαη λα βάδνπλ θαη ηα παηδηά ζην 
«παηρλίδη» θάλνληάο ηνπο εξσηήζεηο, 
-Νξγαλώλνπλ ζηελ ηάμε ηνπο κηα έθζεζε δσγξαθηθήο κε δηθά ηνπο έξγα θαη 
πξνζθαινύλ ηα παηδηά άιισλ ηάμεσλ λα ηελ επηζθεθηνύλ. Κε αθνξκή ηε 
ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ 
ζπδεηνύλ γηα ηελ θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά πνπ πξέπεη λα έρνπλ ζην κνπζείν 
όηαλ ην επηζθεθηνύλ. 
 
 
 
Πέμπηο δίωρο 
Πην δίσξν απηό ηα παηδηά κέζα από  γισζζηθέο, εηθαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
θαη ζεαηξηθά δξώκελα έξρνληαη ζε επαθή κε ην κνπζείν πνπ ζα επηζθεθηνύλ. 
- Φέξλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ   κνπζείνπ 
πνπ πξόθεηηαη λα επηζθεθηνύλ. Γηαβάδνπλ κέζα ζηελ ηάμε θείκελα ζρεηηθά, 
ζπδεηνύλ ην όλνκα ηνπ κνπζείνπ, παξαθνινπζνύλ θσηνγξαθίεο ή δηαθάλεηεο 
ησλ εθζεκάησλ ηνπ κνπζείνπ. 



-Ξαίδνπλ ηειεθσληθά ζεαηξηθά παηρλίδηα ππνδπόκελα θάπνηνπο ξόινπο π.ρ. 
έλαο καζεηήο ηειεθσλεί ζην κνπζείν γηαηί ζέιεη λα ραξίζεη θάηη, ν θύιαθαο 
ηνπ κνπζείνπ ςάρλεη ηνλ θιέθηε θ.ά. 
-Γίλνληαη εθθσλεηέο θαη ιέλε εηδήζεηο γηα ην κνπζείν. Σξεζηκνπνηνύλ κηα 
θνύηα πνπ παίδεη ην ξόιν ηεο ηειεόξαζεο. 
-Θαινύλ έλαλ «εηδηθό» από ην κνπζείν ζηελ ηάμε ηνπο θαη ζπδεηνύλ καδί ηνπ 
γηα ην κνπζείν. 
-Γεκηνπξγνύλ κέζα ζηελ ηάμε ηνπο ηε γσληά ηνπ κνπζείνπ. Ζ γσληά απηή, ε 
νπνία κπνξεί λα απνηειείηαη από έλα ηξαπέδη θαη έλαλ πίλαθα, 
πξνεηνηκάδεηαη από ηα παηδηά αλάινγα βάδνληαο ρξσκαηηζηά ραξηηά ή έλα 
όκνξθν ύθαζκα Ρνπνζεηνύλ εθεί όηη πιηθό βξίζθνπλ γηα ην 
κνπζείν(θσηνγξαθίεο, ζρέδηα , πιεξνθνξίεο, αληηθείκελα  θ.ά.) . 
 
 
 
Έκηο δίωρο 
Πην δίσξν απηό ηα παηδηά κέζα από θπξίσο γισζζηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
«εκβαζύλνπλ» ζηα εθζέκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην κνπζείν πνπ εηνηκάδνληαη λα 
επηζθεθηνύλ. Νη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο αθνξνύλ ην Κνπζείν 
Δπηζηεκώλ θαη Ρερλνινγίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξώλ.  Ζ επίζθεςε ζε 
νπνηνδήπνηε άιιν κνπζείν ζπλεπάγεηαη αλάινγεο δξαζηεξηόηεηεο ηηο νπνίεο 
ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα πξνγξακκαηίζεη ζε ζπλεξγαζία κε ην κνπζείν. 
-Ρα παηδηά ρσξίδνληαη ζε 4 νκάδεο.  Ζ νκάδα Α θέξλεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο 
ηξόπνπο επηθνηλσλίαο ζηα αξραία ρξόληα.  Ζ νκάδα Β θέξλεη πιεξνθνξίεο 
γηα ηνπο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο ζηα βπδαληηλά ρξόληα. Ζ νκάδα Γ βξίζθεη 
πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξόπν επηθνηλσλίαο ζηα λεόηεξα ρξόληα. Ζ νκάδα Γ 
παξνπζηάδεη ηνπο ζύγρξνλνπο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο. 
-Οσηνύλ ηνλ παππνύ ή ηε γηαγηά ηνπο γηα ην πώο επηθνηλσλνύζαλ νη άλζξσπνη  
ηελ επνρή πνπ ήηαλ απηνί λένη. 
- Οσηνύλ ηνπο γνλείο ηνπο γηα ηνπο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο ζηα ρξόληα ηνπο.  
-Γξάθνπλ ζε ραξηόλη θαη ην αλαξηνύλ ζηε γσληά ηνπ κνπζείνπ  πνπ έρνπλ 
δεκηνπξγήζεη όια ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν άλζξσπνο ζηελ επηθνηλσλία 
ηνπ από παιηά κέρξη θαη ζήκεξα 

 
 
Θα κπνξνύζε λα ππάξμεη θαη έλα αθόκε δίσξν κε ηα επαγγέικαηα πνπ 
ππάξρνπλ ζηα κνπζεία. Δίλαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ δαζθάινπ λα ην 
εληάμεη ζε έλα από ηα πξνεγνύκελα δίσξα ή λα ην «δνπιέςεη» ζε μερσξηζηό 
δίσξν. 

 
 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

B. Σηάδιο επεξεπγαζίαρ, ζσολιαζμόρ και ζύνθεζη-μεηά ηην επίζκετη 
 
                             ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 
 
 
Πρώηο δίωρο 
-Ν δάζθαινο θαη ηα παηδηά θαζηζκέλνη ζε θύθιν ζπδεηνύλ γηα ηελ επίζθεςή 
ηνπο θαη γηα ηα όζα βίσζαλ. Ζ ζπδήηεζε κπνξεί λα γίλεη ζαλ 
παηρλίδη(δάζθαινο θαη καζεηέο θάλνπλ ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο, νη 
θνύθιεο(θνπθινζέαηξν) ζπδεηνύλ κεηαμύ ηνπο θαη ξσηνύλ ελδηάκεζα θαη ηα 
παηδηά. 
-Ρα παηδηά θέξλνπλ βηβιία, πεξηνδηθά , θσηνγξαθίεο θ.ά. ζρεηηθά κε ηα 
εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ πνπ επηζθέθηεθαλ. Έηζη εκπινπηίδνπλ ηε γσληά ηνπ 
κνπζείνπ πνπ δεκηνύξγεζαλ. Κπνξεί όζα παηδηά επηζπκνύλ λα δαλείδνληαη 
θάπνην βηβιίν θαη λα ιεηηνπξγήζεη έηζη κηα κηθξή δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε. 
-Γξάθνπλ κηθξά θείκελα(αζθήζεηο θαληαζίαο) θαη ηηο παξνπζηάδνπλ κε ηε 
κνξθή ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ. π.ρ. δύν πίλαθεο δσγξαθηθήο ζπδεηνύλ, 
έλαο πνληηθόο πεξηπιαληέηαη ζην κνπζείν, ηα αγάικαηα ην …έζθαζαλ θ.ά. 
-Ρα παηδηά δσγξαθίδνπλ εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ θαη ηα αλαξηνύλ ζηελ 
αίζνπζά ηνπο. 
-Σξεζηκνπνηώληαο πειό θαηαζθεπάδνπλ εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ θαη ηα 
εθζέηνπλ ζηελ ηάμε ηνπο. 
-Ρα παηδηά δσληαλεύνπλ ηα εθζέκαηα δσγξαθίδνληάο ηα κε αλζξώπηλα 
ραξαθηεξηζηηθά. 
-Σξεζηκνπνηώληαο απιά πιηθά πξνζπαζνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο… 
έξγα. 
-Σσξηζκέλα ζε δεπγάξηα ή θαη πεξηζζόηεξα παηδηά ζρεκαηίδνπλ κε ηα ζώκαηά 
ηνπο έλα από ηα εθζέκαηα πνπ είδαλ(έλα άγαικα, έλαλ πίλαθα, έλα 
αληηθείκελν θ.ά.) 
-Γίλεηαη πξνβνιή εηθόλσλ ησλ εθζεκάησλ ηνπ κνπζείνπ(αγαικάησλ). Ρη ζα 
έιεγαλ αλ κηινύζαλ…Ρη έγηλε πξηλ…Ρη ζα γηλόηαλ κεηά… 
 
 
 
Δεύηερο δίωρο 
-Ρα παηδηά γξάθνπλ θαη απνζηέιινπλ ζην κνπζείν κηα επραξηζηήξηα 
επηζηνιή. Κπνξεί θαη λα γξάςνπλ θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο ή ηηο ηδέεο ηνπο γηα 
ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ κνπζείνπ. 
-Σσξηζκέλα ζε νκάδεο γξάθνπλ γξίθνπο-αηλίγκαηα γηα ηα εθζέκαηα πνπ 
είδαλ. Νη ππόινηπνη καζεηέο πξνζπαζνύλ λα βξνπλ ηηο ιύζεηο.  
-Ρα παηδηά ρσξηζκέλα ζε νκάδεο ζρεκαηίδνπλ κε ηα ζώκαηά ηνπο ή 
παξνπζηάδνπλ κε παληνκίκα αληηθείκελα ηνπ κνπζείνπ. Ρα ππόινηπα παηδηά 
καληεύνπλ πνηα αληηθείκελα ηνπο δείρλνπλ νη ζπκκαζεηέο ηνπο. 
-Ρα παηδηά επηιέγνπλ έλα αληηθείκελν(είλαη ην ίδην γηα όινπο) θαη ην 
δσγξαθίδνπλ ή ην θαηαζθεπάδνπλ κε όπνην ηξόπν ζέιεη ην θαζέλα(ρξώκαηα, 
ηερληθέο, πιηθά θνιάδ θ.ά.) 



-Ξαίξλνπλ όια κέξνο ζην ξπζκηθό θαη θηλεηηθό παηρλίδη επαλαιακβάλνληαο 
ιέμεηο ζρεηηθέο κε ην κνπζείν (θύ-ια-θαο, κνπ-ζεί-ν, με-λα-γόο, θ.ά.) 
-Ξαίδνπλ ην παηρλίδη ηνπ γιύπηε θαη ηνπ γιππηνύ. Σσξίδνληαη ζε δεπγάξηα θαη 
ν έλαο θάλεη ην γιύπηε θαη ν άιινο ην γιππηό. Ν γιύπηεο δνπιεύεη ην γιππηό 
ηνπ θαη ηνπ δίλεη κνξθέο ζαλ απηέο πνπ είδαλ ζην κνπζείν. Θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ παηρληδηνύ αιιάδνπλ ξόινπο. 
-Ρν παηρλίδη ηνπ γιύπηε θαη ηνπ γιππηνύ κπνξεί λα γίλεη θαη κε πνιινύο 
καζεηέο ζην ξόιν ηνπ γιππηνύ. 
 
 
 
 
 
Τρίηο δίωρο 
-Κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ θαη ηνπ ζπιιόγνπ γνλέσλ θαη 
θεδεκόλσλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο δηνξγαλώλνπλ κηα έθζεζε ζην ζρνιείν ηνπο 
(ζην πξναύιην, ζην δηάδξνκν, ζηελ αίζνπζά ηνπο) όπνπ εθζέηνπλ όια ηα 
δεκηνπξγήκαηά ηνπο, όιν ην πιηθό πνπ έρεη πξνέιζεη από ηηο δξαζηεξηόηεηεο 
ηνπο(θείκελα, δσγξαθηέο, θαηαζθεπέο θ.ά.). Ρελ έθζεζε απηή κπνξνύλ λα ηελ 
επηζθεθηνύλ νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ θαη νη γνλείο ηνπο. Νη καζεηέο ηεο ηάμεο 
έρνπλ ην ξόιν ηνπ νηθνδεζπόηε. Γεκηνπξγνύλ ηηο πξνζθιήζεηο γηα ηελ έθζεζε 
θαη αλαιακβάλνπλ λα ηηο απνζηείινπλ.  Αλαιακβάλνπλ επίζεο ην ξόιν ηνπ 
αξραηνιόγνπ, ηνπ μελαγνύ, ηνπ θύιαθα θ.ά. Ζ έθζεζε απηή κπνξεί λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζην ηέινο ηεο ρξνληάο, όπνπ γηνξηάδεηαη ε Ξαγθόζκηα 
Ζκέξα Κνπζείσλ(18 Καΐνπ). 
 
 

Με ηη ζσμμεηοτή ηων παιδιών ζηις δραζηηριόηηηες ασηές 
επιδιώκεηαι η παραγωγή προθορικού και γραπηού λόγοσ ζύμθωνα 
με ηη διδαζκαλία ηης λειηοσργικής τρήζης ηης γλώζζας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. Βαζικόρ παπάγονηαρ για ηην επιηςσία ηος ππογπάμμαηορ είναι η 

πποεηοιμαζία ηος εκπαιδεςηικού. 

 
 Ν δάζθαινο αθνύ δηαβάζεη ην αλαιπηηθό πξόγξακκα θαη ηα βηβιία ηεο 
ηάμεο ηνπ θαη αθνύ πάξεη πιεξνθνξίεο γηα ηα κνπζεία πνπ βξίζθνληαη ζηελ 
πεξηνρή ηνπ θάλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ επηζθέςεσλ επηιέγνληαο ηα 
κνπζεία πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ. Κπνξεί λα επηζθεθηεί κε 
ηνπο καζεηέο ηνπ πνιιά κνπζεία(γεληθή μελάγεζε) ή έλα κνπζείν γηα 
πεξηζζόηεξεο θνξέο(κνλνγξαθηθή μελάγεζε). Δπίζεο ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηα 
ελδηαθέξνληα ησλ παηδηώλ, ηελ ειηθία ηνπο, ην ύθνο ηνπ κνπζείνπ, ηα 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ κνπζείσλ, ηε δπλαηόηεηα ησλ παηδηώλ λα 
εξγαζηνύλ ζε εξγαζηήξην, ηελ αζθάιεηα ηνπ κνπζείνπ θ.ά. 
 Αθνύ ινηπόλ ν δάζθαινο επηιέμεη κε ηνπο καζεηέο ηνπ ην κνπζείν ή ηα 
κνπζεία πνπ ζα επηζθεθηνύλ θαιό είλαη λα ηα επηζθεθηεί πξώηα ν ίδηνο. Δθεί 
ζα ζπλαληήζεη ηνπο εηδηθνύο, ζα ζπδεηήζεη καδί ηνπο θαη ζα γλσξίζεη ν ίδηνο 
ηα εθζέκαηα. Θα επηιέμεη θάπνηα εθζέκαηα ή θάπνηεο γσληέο ηνπ κνπζείνπ 
πνπ ζα έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά θαη πνπ ζπλδένληαη κε ηα 
καζήκαηά ηνπο. Κπνξεί λα επηιέμεη κηα αίζνπζα θαη λα αζρνιεζνύλ κόλν κε 
ηα εθζέκαηα απηήο. Γελ ζεσξείηαη ζθόπηκν λα πεξηδηαβνύλ ζε κηα κέξα 
νιόθιεξν ην κνπζείν.  
 Θα ελεκεξσζεί γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ κνπζείνπ γηαηί 
επηπρώο όια ηα κνπζεία ή ζρεδόλ όια ζήκεξα πξνζθέξνπλ εθπαηδεπηηθά 
πξνγξάκκαηα. Ρα εληάζζεη ζηηο δξάζεηο πνπ ηα παηδηά ζα θάλνπλ κέζα ζην 
κνπζείν. 
 Θα πιεξνθνξεζεί από ηνπο εηδηθνύο ηνπ κνπζείνπ γηα ην αλ ππάξρεη 
εξγαζηήξη ζην κνπζείν ή άιινο ειεύζεξνο ρώξνο όπνπ ηα παηδηά ζα κπνξνύλ 
λα δσγξαθίζνπλ θάηη από απηά πνπ είδαλ ζην κνπζείν ή λα γξάςνπλ ηηο 
εληππώζεηο ηνπο ή λα παίμνπλ θάπνην παηρλίδη. 
 Δπίζεο ελεκεξώλεηαη γηα ηελ ύπαξμε ή όρη θαηαζηήκαηνο ην νπνίν 
πνπιά είδε ζρεηηθά κε ην κνπζείν θαη ελεκεξώλεη ηα παηδηά. 
 Δπίζεο δηεπζεηεί πξαθηηθά ζέκαηα όπσο βξίζθεη ην ρώξν πνπ ηα 
παηδηά ζα αθήζνπλ ηα πξάγκαηά ηνπο, βιέπεη πνπ βξίζθνληαη νη ηνπαιέηεο 
θ.ά. 
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