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Πρόλογος 

 
 

Οι πολιτιστικές δραστηριότητες προάγουν την ατοµική και κοινωνική ανάπτυξη των 

συµµετεχόντων. Αποτελούν µορφή µάθησης µέσω της πράξης. Όσον αφορά στους νέους, 

αποτελούν µορφή µη τυπικής µάθησης που λαµβάνει χώρα µε πρωτοβουλίες νέων σε χώρους 

ψυχαγωγίας, µε δραστηριότητες µεταξύ οµάδων συνοµηλίκων, µε εθελοντικές δραστηριότητες. 

Η µη τυπική και ανεπίσηµη µάθηση παρέχει τη δυνατότητα στα άτοµα να αποκτήσουν 

δεξιότητες και συµβάλλει στην προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Προβάλλεται η 

ιδιότητα του υπεύθυνου και ενεργού πολίτη, βελτιώνονται οι επαγγελµατικές προοπτικές των 

νέων. Οι πολιτιστικές δραστηριότητες προσφέρουν σηµαντική προστιθέµενη αξία για την 

κοινωνία και την οικονοµία 1  και συµπληρώνουν το επίσηµο σύστηµα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Οι δραστηριότητες αυτές υλοποιούνται επί το πλείστον σε εθελοντική βάση µε 

αποτέλεσµα να συνδέονται µε τις ανάγκες, τις επιδιώξεις και τα ενδιαφέροντα των ατόµων. 

Επιπρόσθετα, παρέχουν πολλαπλά αθροιστικά οφέλη σε άτοµα µε λιγότερες ευκαιρίες, µε 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Από τη διδασκαλία στα µουσεία επωφελούνται οι φοιτητές καθώς ασκούνται σε 

εναλλακτικές διδακτικές µεθόδους. Ως επισκέπτες του µουσείου προσεγγίζουν κριτικά τα 

βασικά γνωρίσµατα του µουσείου, γνωρίζουν τις άγνωστες πτυχές των αντικειµένων και 

διαµορφώνουν συνολική εικόνα για το πώς θα αξιοποιήσουν τις εµπειρίες τους στη διδασκαλία 

του µαθήµατος της Οικιακής Οικονοµίας. Είναι γεγονός ότι οι επισκέψεις στα µουσεία παρέχουν 

µεγάλη ποικιλία εποπτικών παραστάσεων και εµπειριών. Υπάρχουν µουσεία άχρωµα, απόµακρα, 

και αποκοµµένα από τον κοινωνικό περίγυρο. Υπάρχουν παράλληλα µουσεία που προκαλούν το 

ενδιαφέρον των επισκεπτών, όπου συµµετέχουν ενεργά στα κοινωνικά και πολιτιστικά 

δρώµενα.2 Τα πανεπιστήµια καλούνται να αξιοποιήσουν πρόσθετες     ιστορικές πηγές πέρα των 

γραπτών και να υιοθετήσουν νέες τεχνικές διδακτικής προσέγγισης. Με τον τρόπο αυτό η 

ανασύνθεση του παρελθόντος επιτυγχάνεται µέσω µιας περισσότερο σύνθετης διαδικασίας που 

προκαλεί ενδιαφέρον, διευκολύνει την καλλιέργεια δεξιοτήτων, εξασφαλίζει διδακτική ποικιλία, 

                                                 
1  Βλ. Ε. Λούρη-∆ενδρινού, «Μεγεθύνσεις: Τα Οικονοµικά του Πολιτισµού», στην ηλ. διεύθυνση: 
http://www.culture.gr/war/files/megethinseis.pdf 
2 Βλ. Αντζουλάτου-Ρετσίλα, «Λαογραφικά Μουσεία και Παιδεία», Έλλην, Αθήνα 1986. 
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κάνει ευκολότερη την πρόσληψη της ύλης, συµβάλλει στη διατύπωση ενεργητικών ερωτηµάτων 

και δηµιουργεί επιπλέον ευκαιρίες για συσχετίσεις µε την εκπαιδευτική ιστοριογραφία.3   

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, υλοποιείται η παρούσα ερευνητική εργασία, στα 

πλαίσια λήψης πτυχίου στο τµήµα Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου 

Πανεπιστηµίου, µε θέµα: «Ο ρόλος της Μουσειακής Εκπαίδευσης µέσα από το πλαίσιο των 

Πολιτισµικών  Μαθηµάτων και των  Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων των προπτυχιακών και 

µεταπτυχιακών φοιτητών του τµήµατος Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας». 

 Αφορµή για το θέµα της εργασίας αποτέλεσε η συνεργασία µου µε τη διδάσκουσα των 

πολιτισµικών µαθηµάτων του τµήµατος καθώς διαπίστωσα ότι, τόσο προσωπικά σαν φοιτήτρια 

όσο και παρατηρώντας τους φοιτητές, υπάρχει δυσκολία στην κατανόηση εννοιών και 

ορολογίας που σχετίζονται µε την ιστορία του πολιτισµού, καθώς και δυσκολία χρονολογικής 

κατάταξης διαφόρων ιστορικών περιόδων της τέχνης και του πολιτισµού. Παράλληλα οι 

επισκέψεις στα µουσεία, που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο του µαθήµατος, ναι µεν έχουν 

αρκετή απήχηση στους φοιτητές, καθώς συνιστούν εναλλακτική βιωµατική και ενεργητική 

διδακτική προσέγγιση, αλλά παρατηρείται και κάποιος βαθµός αποχής, πέρα από αντικειµενικές 

δυσκολίες (π.χ. λόγοι εργασίας, υγείας), λόγω κόπωσης, άγνοιας ή αδιαφορίας. Η άποψη των 

φοιτητών καθίσταται αναγκαία στην καλύτερη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών επισκέψεων µε 

πολλαπλά αθροιστικά οφέλη τόσο για τους ίδιους όσο και για τους µελλοντικούς µαθητές τους 

(για εκείνους που θα ακολουθήσουν τη διδασκαλία σαν επαγγελµατική διέξοδο).  Παράλληλα, 

ως εκπαιδευτικός ουδέποτε διδάχτηκα παρόµοιους τρόπους προσέγγισης των πολιτισµικών 

µαθηµάτων και αγνοούσα τη σηµασία τους. Υπήρξε πρόθεση απόκτησης θεωρητικού και 

πρακτικού υπόβαθρου µέσα από την παρούσα έρευνα, ώστε σαν εκπαιδευτικός να καθίσταται 

εφικτή η πραγµατοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος στους µαθητές και να αξιοποιείται 

η δυνατότητα προσαρµογής στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Μέσα από την παρούσα 

εργασία καταβλήθηκε προσπάθεια προσέγγισης εννοιών σχετικών µε τον πολιτισµό, του ρόλου 

των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και της µουσειακής εκπαίδευσης. 

Τη χρονική περίοδο διεξαγωγής της έρευνας 2008-2009 συµµετείχαν οι µεταπτυχιακοί 

φοιτητές της τρίτης κατεύθυνσης του Π.Μ.Σ., του τµήµατος Οικιακής Οικονοµίας και 

Οικολογίας,  «Αγωγή και Πολιτισµός» που φοιτούσαν στο Β΄ εξάµηνο των σπουδών τους. Οι 

προπτυχιακοί φοιτητές που συµµετείχαν στην έρευνα φοιτούσαν στο πρώτο έτος (Α΄ εξάµηνο) 

και διδάσκονταν το µάθηµα «Ιστορία του πολιτισµού». Παράλληλα, συµµετείχαν οι φοιτητές 

του δεύτερου έτους (Γ΄ εξάµηνο), που είχαν διδαχθεί την προηγούµενη χρονιά το µάθηµα 
                                                 
3 Βλ. Μαυροσκούφης ∆., «Ο κινηµατογράφος ως ιστορική πηγή. Θεωρίες, µεθοδολογία και πρακτική εφαρµογή», Σύγχρονη 
εκπαίδευση 142 (2005), σ. 95-107. 
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«Ιστορία του Πολιτισµού» και οι φοιτητές του τέταρτου έτους (Ζ΄ εξάµηνο) που εκτός από το 

µάθηµα «Ιστορία του Πολιτισµού» είχαν συµµετάσχει (στην πλειοψηφία τους) στο µάθηµα 

επιλογής «Πολιτισµικά Θέµατα» του ΣΤ΄ εξαµήνου. 

  Η παρούσα έρευνα δεν θα ήταν δυνατόν να υλοποιηθεί χωρίς τη συµβολή της 

επιστηµονικά υπεύθυνης καθηγήτριας, κ. Ευαγγελίας Γεωργιτσογιάννη, Αναπληρώτριας 

Καθηγήτριας και Προέδρου του τµήµατος Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας, που δέχτηκε µε 

προθυµία τα µαθήµατά της να αποτελέσουν αντικείµενο έρευνας και συνέβαλε σε όλα τα στάδια 

διεξαγωγής της παρούσας εργασίας. Στην κ. Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη αποδίδονται ιδιαίτερες 

ευχαριστίες καθώς συνέβαλε ηθικά, πρακτικά και θεωρητικά στην παρούσα έρευνα. Ευχαριστίες 

αποδίδονται επίσης στην κ. Αικατερίνη Αντωνοπούλου, Λέκτορα του τµήµατος Οικιακής 

Οικονοµίας και Οικολογίας και στον κ. ∆ηµήτριο Ζµπάινο, Λέκτορα του τµήµατος Οικιακής 

Οικονοµίας και οικολογίας και µέλη της τριµελούς επιτροπής, για τη συµβολή τους στην 

αποτελεσµατικότερη σχεδίαση του ερωτηµατολογίου και στην παρουσίαση και αξιολόγηση των 

εµπειρικών δεδοµένων της έρευνας. Ευχαριστίες αποδίδονται στην κ. Μελίνα Σολάκη, 

αποσπασµένη καθηγήτρια του τµήµατος Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας και Υποψήφια 

∆ιδάκτωρ του τµήµατος για την ηθική και φιλική συµµετοχή της, επίσης στην κ. Μαρία Μόσχου, 

διδάσκουσα (407/80), για την γλωσσική και συντακτική επιµέλεια ορισµένων κεφαλαίων του 

θεωρητικού µέρους. Επιπρόσθετα, ευχαριστίες αποδίδονται στους προπτυχιακούς και 

µεταπτυχιακούς φοιτητές του τµήµατος Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας, που συνέβαλλαν 

στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια και ιδιαιτέρως στους φοιτητές του Α΄ εξαµήνου, που 

συµµετείχαν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών επισκέψεων, στη συµπλήρωση του βασικού 

ερωτηµατολογίου της έρευνας και στη συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού από τις 

εκπαιδευτικές επισκέψεις. Τέλος ευχαριστίες αποδίδονται στην οικογένειά µου, που µε στηρίζει 

ηθικά και κάποιες φορές και υλικά όλα αυτό το διάστηµα των πολύχρονων σπουδών µου και 

στον κ. Αναστάσιο Σίµη για την ηθική, πρακτική και ψυχολογική συµπαράστασή του σε όλο το 

διάστηµα διεξαγωγής της παρούσας εργασίας, που απαιτούσε διάθεση ψυχικών και χρονικών 

αποθεµάτων.  
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Εισαγωγή 

 

 

Το µουσείο κατά κύριο λόγο, είναι ένας οργανισµός µε εκπαιδευτικό χαρακτήρα, ευρέως 

διαδεδοµένο τόσο για την επιµορφωτική σηµασία του όσο και ως δραστηριότητα του ελεύθερου 

χρόνου. Σαν δραστηριότητα του ελευθέρου χρόνου έχει ή τείνει να αποκτήσει ψυχαγωγικό ρόλο. 

Στην περίπτωση των οργανωµένων εκπαιδευτικών επισκέψεων, οι θετικές εµπειρίες από 

εκπαιδευτικά προγράµµατα µπορούν να συµβάλλουν στη συνειδητοποίηση της αξίας του 

µουσείου ως χώρου µη τυπικής µάθησης. Επιπρόσθετα η έλλειψη καταναγκασµού, και ελέγχου 

της επίδοσης, η δυνατότητα λήψης αποφάσεων, η ενεργός συµµετοχή, η προώθηση της 

δηµιουργικότητας, της επικοινωνίας αποτελούν αφετηρία τόσο για δραστηριότητες της 

παιδαγωγικής ελεύθερου χρόνου όσο και για µουσειοπαιδαγωγικές δραστηριότητες.4 Η µάθηση 

στο µουσείο είναι διαφορετική από την τυπική µάθηση, συνεπώς και οι εκπαιδευτικές 

διαδικασίες στα µουσεία διαφέρουν από αυτές που υλοποιούνται στην εκπαιδευτική πράξη, 

καθώς δεν στοχεύουν τόσο στη γνώση όσο στην εµπειρία και στη σύνδεση της µάθησης µε την 

ψυχαγωγία. Η ενεργητική στάση των εκπαιδευόµενων, η πρόθεση για τη συναισθηµατική 

εµπλοκή τους, καθώς και η έµφαση στη συµµετοχή µε όλες τις αισθήσεις έχουν στόχο την 

απόκτηση εµπειριών που διαφέρουν από την γνωστή εκπαιδευτική διαδικασία. Η έννοια της 

εµψύχωσης ως παρότρυνση για την επαφή, µε τα µουσειακά εκθέµατα, για την απόκτηση 

εµπειριών, για την αφοµοίωση δεξιοτήτων, για σκέψη και για βιώµατα, οφείλει να αποτελεί 

βασική προϋπόθεση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων που υλοποιούνται στα µουσεία.5 

Η διερεύνηση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των φοιτητών ενισχύει όσο το δυνατόν 

πληρέστερα τη σχέση των φοιτητών µε το µουσείο και τα πολιτισµικά µαθήµατα. Στο πλαίσιο 

αυτό, οι όποιες διαπιστώσεις σχετικά µε τις δραστηριότητες των φοιτητών, ενδιαφέρουν 

πρωτίστως, στο βαθµό που συµβάλλουν σε µια περισσότερο ολοκληρωµένη και πολύπλευρη 

κατανόηση των στάσεων και των αντιλήψεων των φοιτητών για το ρόλο του µουσείου και των 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων που υλοποιούνται σε αυτό. 

Ο σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να αναδείξει και να παρουσιάσει τις 

αντιλήψεις και τις στάσεις των φοιτητών του τµήµατος Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας για 
                                                 
4 Βλ. Ν. Νικονάνου, «Ο ρόλος του εµψυχωτή: εµπειρίες από εκπαιδευτικά προγράµµατα σε µουσεία και σχολικές τάξεις» στα 
πρακτικά συνάντησης για τον πολιτισµό, Το πάσχον σώµα: Οι Πολιτισµικές σπουδές σήµερα και αύριο, Μουσείο Ιστορίας του 
πανεπιστηµίου Αθηνών, Αθήνα Ιούνιος, 2004, σ. 22-25.  
5 Βλ. παραπάνω. 
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τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του µουσείου και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη 

διδασκαλία των πολιτισµικών µαθηµάτων και να εξετάσει τις προοπτικές τους στην εµβάθυνση 

θεµάτων που αφορούν στον πολιτισµό, στην ιστορία, στην τέχνη µε ιδιαίτερη έµφαση στις 

εκπαιδευτικές επισκέψεις σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Επιµέρους στόχοι είναι η 

διερεύνηση του βαθµού που οι εκπαιδευτικές επισκέψεις ενθαρρύνουν τους συµµετέχοντες ώστε 

(α) να αποκτήσουν µια συνολική εµπειρία διαφόρων τύπων µουσείων, ως βάση για να 

επιχειρηθεί η χρήση τους στη διδασκαλία των πολιτισµικών µαθηµάτων   και (β) να 

διαµορφώσουν παιδαγωγικά κριτήρια µέσα από τη χρήση ποικίλων (περισσότερο βιωµατικών)  

µορφών διδασκαλίας, (γ) να εξοικειωθούν µε την πολιτισµική διάσταση των σχετικών µε τον 

πολιτισµό µαθηµάτων µέσω της γνωριµίας µε τα αντίστοιχα προς τις θεµατικές ενότητες 

µουσεία και να εξοικειωθούν µε µεθόδους και τεχνικές διεπιστηµονικής προσέγγισης της 

γνώσης µέσω της γνωριµίας και αλληλεπίδρασής µε εκπαιδευτικά προγράµµατα µουσείων (όσον 

αφορά στους µεταπτυχιακούς φοιτητές). 

 Η εργασία διαρθρώνεται σε δύο κύρια µέρη. Το θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο 

θεωρητικό µέρος υπάρχουν δύο βασικά κεφάλαια. Το πρώτο αναφέρεται στην έννοια του 

πολιτισµού, της πολιτιστικής κληρονοµιάς, της κουλτούρας, των πολιτισµικών αξιών, την έννοια 

της εθνικής και πολιτιστικής συνείδησης και ταυτότητας και τους παράγοντες διαµόρφωσής 

τους, στις µεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας των πολιτισµικών µαθηµάτων και στο ρόλο των 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Το δεύτερο κεφάλαιο του θεωρητικού αναφέρεται στο ρόλο του 

µουσείου, στην ιστορική εξέλιξη του, στη σηµασία της µουσειακής εκπαίδευσης στη διδασκαλία 

των πολιτισµικών µαθηµάτων, στις µεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας της µουσειακής 

εκπαίδευσης, στα µοντέλα και θεωρίες µάθησης της µουσειακής εκπαίδευσης, στους παράγοντες 

που απαρτίζουν ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα µουσειακής εκπαίδευσης, στο ρόλο της 

µουσειακής εκπαίδευσης στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, στο ρόλο του πανεπιστηµίου σε θέµατα 

προαγωγής της µουσειακής εκπαίδευσης και τέλος στα πολιτισµικά µαθήµατα στο τµήµα 

Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας. 

 Στο ερευνητικό µέρος αναλύονται ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας, η µεθοδολογία, οι 

συµµετέχοντες, τα αποτελέσµατα τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις. Τέλος στο παράρτηµα 

εκτός από τα ερωτηµατολόγια της έρευνας παρατίθενται κάποιες φωτογραφίες από τις 

εκπαιδευτικές επισκέψεις που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών επισκέψεων 

σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, µε τη συµµετοχή των φοιτητών του Α΄ εξαµήνου, στο 

πλαίσιο του µαθήµατος «Ιστορία του Πολιτισµού». 
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Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

1.1 Η έννοια και η σηµασία του πολιτισµού και της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς 

 
 

1.1. 1 Πολιτισµός 
 

 
Το δικαίωµα στον πολιτισµό αναγνωρίζεται ως ανθρώπινο δικαίωµα στο άρθρο 27 

παρ.1 της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (που υιοθετήθηκε από 

τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ στο Παρίσι στις 10.12.1948), µε την εξής διατύπωση: «Καθένας 

έχει το δικαίωµα να συµµετέχει ελεύθερα στην πολιτιστική ζωή της κοινότητας, να 

απολαµβάνει τις τέχνες και να µετέχει στην επιστηµονική πρόοδο και στα ωφελήµατά της».6 

Σύµφωνα µε έναν ορισµό που δίνεται από τον Lalande: «Ο πολιτισµός είναι ένα πολύπλοκο 

σύνολο κοινωνικών φαινοµένων, το οποίο φύσει προσφέρεται προς µετάδοση. Έχει χαρακτήρα 

θρησκευτικό, ηθικό, αισθητικό, τεχνικό ή επιστηµονικό και είναι κοινό σε όλα τα τµήµατα µιας 

ευρείας κοινωνίας ή περισσοτέρων κοινωνιών που συνδέονται µεταξύ τους».7 Ο Ένας άλλος 

µελετητής, δίνει τον ακόλουθο ορισµό για την έννοια του πολιτισµού: «Πολιτισµός είναι το 

πολυσύνθετο εκείνο σύνολο που περιλαµβάνει τη γνώση, τις πεποιθήσεις, την τέχνη, την ηθική, 

τους νόµους, τα έθιµα, τους κανόνες και όσες άλλες δεξιότητες και ιδιότητες αποκτά ο 

άνθρωπος, ως µέλος της κοινωνίας».8 Κατά τον Burke, µε τον όρο «πολιτισµός» περιγράφεται 

το σύνολο των κοινωνικά µεταβιβαζόµενων και ιστορικά διαµεσολαβουσών γνώσεων, 

αντιλήψεων και πρακτικών. Σύµφωνα µε τον ίδιο, το σύστηµα των αξιών σηµατοδοτεί την 

ανθρώπινη ύπαρξη σε κάθε ιδιαίτερη κοινωνία και εποχή (αξίες οι οποίες διαχέονται στις 

στάσεις, στις στερεότυπες συµπεριφορές και στις συλλογικά έγκυρες και αρµόζουσες 

δραστηριότητες). Περιγράφεται επίσης το πλαίσιο των κανόνων και των συµβάσεων που 

οργανώνουν τις σχέσεις µεταξύ των ατόµων, ως συλλογικών υποκειµένων. Με την έννοια αυτή, 

ο πολιτισµός περιλαµβάνει διανοητικά, ηθικά και υλικά στοιχεία και διαφοροποιείται µε βάση 

τα εξής αντιθετικά ζεύγη κατηγοριών: επίσηµο/περιθωριακό, elite/λαός, κυρίαρχες 

τάξεις/εξαρτηµένες τάξεις, κέντρο/περιφέρεια, λόγιο στοιχείο/λαϊκό στοιχείο, κυρίαρχος 

                                                 
6 Βλ. ∆. Βουδούρη, Κράτος και Μουσεία. Το θεσµικό πλαίσιο των αρχαιολογικών µουσείων, Σάκκουλας Αθήνα-Θεσσαλονίκη 
2003, σ. 156. 
7 Βλ. Α. Lalande, “Vocabulaire technique et critique de la Philosophie », Παρίσι, 1951, στο ∆. Βουδούρη, Κράτος και Μουσεία. 
Το θεσµικό πλαίσιο των αρχαιολογικών µουσείων, Σάκκουλας Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003. 
8 Βλ. Λ. Νικολάου-Σµοκοβίτη, Κοινωνιολογία, Κοινωνία και Κοινωνική ζωή, Σταµούλης, Αθήνα-Πειραιάς 1994, σ. 118. 
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κώδικας/ανατρεπτικός κώδικας.9  

Οι λέξεις «civilization» από το «civilize» και «civilizer» που υπήρχαν στη γαλλική 

γλώσσα από τον 16ο αιώνα, αποδίδουν την αρχαία ελληνική σηµασία του πολιτισµού από το 

«πολίτης», εµπερικλείοντας στη σηµασία τους τη διακυβέρνηση του κράτους και τα πολιτικά 

πράγµατα (Liddell-Scott). Στη νεοεληνική γλώσσα, µε την παραπάνω σηµασία, εισήχθη από τον 

Αδαµάντιο Κοραή προς απόδοση του Civilization.10  Αλλά σε αυτή την περίπτωση πολιτισµός 

σηµαίνει το αντίθετο της βαρβαρότητας, δηλαδή δηλώνει τον εκπολιτισµό, την εκλέπτυνση, την 

ευγένεια. Στο Γενικό Λεξικό του Φυρετιέρ (1690)11  ο όρος αναφέρεται στον κώδικα 

συµπεριφοράς σε κοινωνικό επίπεδο µε την έννοια του να συµµορφώνεται κάποιος σε κανόνες 

συµπεριφοράς ηθικού χαρακτήρα όπως για παράδειγµα στη συναναστροφή του µε τις κυρίες.12 

Ο Banks ορίζει τον πολιτισµό ως «τρόπο και στάση ζωής, που διαµορφώνεται κάτω από 

συγκεκριµένες ιστορικές, κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες και αναφέρει ότι 

αποτελείται από σχήµατα συµπεριφοράς, σύµβολα, συνθήκες, αξίες, νόρµες, προοπτικές και 

άλλους παράγοντες που καθιστούν την οµάδα µέλος της κοινωνίας και την ξεχωρίζουν από 

άλλες κοινωνικές οµάδες».13 Η έννοια του πολιτισµού είναι πλατιά καθώς συµπεριλαµβάνει 

πολυποίκιλες εκφάνσεις της ζωής µιας οµάδας. Ο εννοιολογικός πλούτος του όρου αναφέρεται -

µεταξύ άλλων- ως ένα πολυδύναµο και πολύπλοκο σύνολο συστηµάτων που εµπεριέχει γνώσεις, 

πεποιθήσεις, τέχνες, ηθικούς κανόνες, έθιµα, γλωσσικούς κώδικες, αλλά και τη µη λεκτική 

επικοινωνία. Ο πολιτισµός αφοµοιώνεται και µεταδίδεται, είναι δυναµικός, επιλεκτικός, συχνά 

εθνοκεντρικός.14 Σε όλους τους ορισµούς, η έννοια του πολιτισµού αναφέρεται συγχρόνως σε 

υλικές και σε ηθικές αξίες, σε ευγενείς πνευµατικές αναζητήσεις και σε υλικές πραγµατώσεις 

των επιτευγµάτων του ανθρώπου. Ο πολιτισµός φανερώνει την καλλιέργεια,  την παιδεία στη 

διάδοση κοινών πολιτισµικών αγαθών και την αδιάσπαστη ενότητα της ανθρωπιστικής µάθησης 

όσον αφορά στα επιτεύγµατα των ανθρώπων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιοµηχανικός και 

τεχνολογικός πολιτισµός αποτελεί µέρος της ευρύτερης έννοιας  του  πολιτισµού. Τα στοιχεία 

που απαρτίζουν τον πολιτισµό διακρίνονται σε τρεις οµάδες: στα υλικά, στα κοινωνικά και στα 

πνευµατικά. Στα πρώτα, που αποτελούν το λεγόµενο υλικό πολιτισµό, εντάσσονται τα 

ανθρώπινα επιτεύγµατα που αποβλέπουν στην ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών του 

ανθρώπου, όπως τροφή, ένδυση, κατοικία, σκεύη και εργαλεία, µεταφορικά µέσα κ.α. Τα 

                                                 
9 Βλ. P. Burke, Popular Culture in Early Modern Europe, London, 1978, στο Γ. Κόκκινος, ∆ιεπιστηµονικές Προσεγγίσεις στη 
Μουσειακή Αγωγή, Μεταίχµιο, Αθήνα 2002, σ. 39-40. 
10 Βλ. Κ. Θ. ∆ηµαράς,  Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός, Αθήνα 1977, σ. 10. 
11 Βλ. Dictionnaire universal στο F. Braudel, Η Γραµµατική των Πολιτισµών, κεφ. Α., Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, 
Αθήνα 2001, σ. 52-53. 
12   Βλ. Σµ. Παπαδοπούλου, «Η βιβλιοθεραπεία ως διδακτική προσέγγιση µέσω της γλωσσικής τέχνης και ως φορέας 
πολιτισµού», Επιστήµες της Αγωγής, Θεµατικό τεύχος (2008), σ.113. 
13  Βλ. J. Banks, Cultural Diversity and Education, Boston, Allyn and Bacon, 2000, σ. 70-76. 
14  Βλ. A. Παπάς, ∆ιαπολιτισµική Παιδαγωγική και ∆ιδασκαλία, Αθήνα 2001, σ. 325. 



                                                                                                                   

 13 

δεύτερα, αναφέρονται στην οργάνωση της κοινωνίας και της οικονοµίας. Τα δε τρίτα, συνθέτουν 

το λεγόµενο πνευµατικό πολιτισµό, που περιλαµβάνει τη γλώσσα, τις θρησκευτικές δοξασίες, 

τους µύθους, τα ήθη και τα έθιµα, τις επιστήµες και τις τέχνες.15 

Η µελέτη του υλικού πολιτισµού ενός τόπου εξετάζεται µε βάση την κοινωνία, τις 

σχέσεις, το ρόλο και τη σπουδαιότητα των υλικών αντικείµενων στη ζωή των ατόµων, µε 

απώτερο σκοπό την κατανόηση του ανθρώπου ως πολιτιστικού όντος. Ο µελετητής του υλικού 

πολιτισµού επικεντρώνεται στην πλάγια σχέση που διέπει τα υλικά φαινόµενα και τον άνθρωπο, 

µε άλλα λόγια στο υλικό σύστηµα που περιέχει τον υλικό πολιτισµό και όχι απλώς και µόνο στα 

αντικείµενα καθαυτά. Ο Malinowski σωστά παρατηρούσε πως δεν υπάρχει κανένα είδος 

ανθρώπινης δραστηριότητας χωρίς υλικά εξαρτήµατα (material accessories)16 και εποµένως τα 

αντικείµενα αποτελούν κεφαλαιώδες µέρος της πολιτιστικής κληρονοµιάς κάθε χώρας. Το 

πολιτισµικό πλαίσιο δεν κληρονοµείται αυτοµάτως, αλλά µεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά 

µέσα από τη διαδικασία της διδασκαλίας και της µάθησης. Έτσι διασφαλίζεται η πολιτισµική 

συνέχεια µιας κοινωνίας και συγχρόνως διασφαλίζεται η προοπτική της εξέλιξής της. Αξίζει εδώ 

να σηµειωθεί η σύντοµη, αλλά εύστοχη επισήµανση, που διατύπωσε ο Herzfeld Michael ότι «τα 

πολιτισµικά συµβάντα δεν παραδίδονται παθητικά, αλλά ανασύρονται και ανασυντίθενται 

δηµιουργικά. ∆εν µεταβιβάζονται ως δεδοµένες καταστάσεις, αλλά ως δυναµικές, διαλογικές 

αλληλεπιδράσεις, ανάµεσα σε εξίσου ενεργά υποκείµενα, που καταλαµβάνουν διαφορετικές 

θέσεις στον ενιαίο καταµερισµό της γνωστικής διαδικασίας».17 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η εκπαίδευση είναι µια από τις πιο ευαίσθητες 

και ευάλωτες περιοχές του πολιτισµού, αφού η παρακαταθήκη των πολιτισµικών αγαθών  

µεταβιβάζεται µέσα από τη διαδικασία της διδασκαλίας και της µάθησης «µέσω 

αλληλεπίδρασης».18  Καθίσταται εύλογο ότι η εκπαίδευση συνιστά καθοριστικής σηµασίας 

παράγοντα για την προβολή του οικουµενικού χαρακτήρα, της πολιτισµικής προσφοράς όλων 

των λαών, την προώθηση της συνεργασίας και του σεβασµού στο πλαίσιο της 

αλληλοκατανόησης και της αλληλοεκτίµησης, µε παράλληλη ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.19  

Όσον αφορά στη διερεύνηση του πολιτισµικού περιβάλλοντος διαπιστώνεται κοινή συναίνεση 

ως προς τις παρακάτω παραδοχές: 

                                                 
15 Βλ. Ε. Ν. Γεωργιτσογιάννη,  Εισαγωγή στην Ιστορία του Πολιτισµού. Τεύχος. Α΄, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Πανεπιστηµιακές 
Σηµειώσεις, Αθήνα 2001, σ. 1. 
16 Βλ. Malinowski, «Anthropology», in Encyclopedia Britannica, vol. 1, 13th edition, 1926. 
17 Βλ. Μ. Herzfeld, Η ανθρωπολογία µέσα από τον καθρέπτη, Κριτική Εθνογραφία της Ελλάδας και της Ευρώπης, Αλεξάνδρεια, 
Αθήνα 1998, σ. 12. 
18 Βλ. Α. Τσιπλητάρης, «Ψυχοκοινωνιολογία της Σχολικής Τάξης», Αθήνα 1998, σ. 112-121. 
19 Βλ. Α. Τριλιανός, Η Κριτική Σκέψη και η ∆ιδασκαλία της, Τελέθριον, Αθήνα 1997, σ. 55-59. 
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•  η ανθρωπότητα δεν εξελίσσεται µονότονα, οµοιόµορφα, αλλά µε µια αφάνταστα µεγάλη 

ποικιλία κοινωνικών και πολιτιστικών µορφών,20 

• είναι ανάγκη να διατηρηθεί η ποικιλία των πολιτισµών, στο σύγχρονο κόσµο που 

κινδυνεύει από ισοπεδωτική µονοτονία και οµοιοµορφία, 

• η συνύπαρξη και η αρµονική συµβίωση δοµούνται µόνο σε ένα πλαίσιο αµοιβαίας 

ανοχής, κατανόησης και σεβασµού.  

Στοιχεία και εκφάνσεις διαφορετικών πολιτισµών διαχέονται, φέρνοντας στην επιφάνεια του 

κοινωνικού γίγνεσθαι τις γλωσσικές και πολιτισµικές ιδιαιτερότητες, αλλά και τείνοντας 

παράλληλα προς µια έντονη τάση παγκοσµιοποίησης. Η ευχερής επικοινωνία αποτελεί δοµικό 

στοιχείο των σύγχρονων κοινωνιών και συνάµα καίριο µετασχηµατιστικό παράγοντα. Σύµφωνα 

µε τα παραπάνω, ο πολιτισµός και η εκπαίδευση πρέπει να θεωρούνται ως ένα αδιαχώριστο 

σύνολο. Όπως έχει παρατηρηθεί «µελετώντας τους άλλους πολιτισµούς, µελετάµε και τον εαυτό 

µας».21 Πρόσθετο καθήκον της παιδείας είναι να βοηθήσει τους µελλοντικούς πολίτες να 

σκέφτονται µε όρους οικουµενικούς δίχως να απαλείφεται η ατοµική δράση τους σε τοπικό 

επίπεδο. Τα µουσεία ως χώροι όπου εκτίθενται τα αντικείµενα του πολιτισµού ενός τόπου 

οφείλουν να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες ανάγκες, ως όργανα ουσιαστικής εκπαίδευσης και 

πολιτιστικής αυτογνωσίας. Απαιτείται πλέον η δηµιουργία ζωντανών µουσείων, ως οργανισµών 

µεταβίβασης της γνώσης του ανθρώπου ως κοινωνικού όντος, εν εγρηγόρσει, ως υπεύθυνου 

φορέα της πολιτιστικής του κληρονοµιάς και ως οικουµενικού πολίτη µέσα στη σύγχρονη 

κοινωνία.22 

1.1. 2 Πολιτιστική κληρονοµιά

 
 

Το κύριο επιστηµονικό αντικείµενο της προστασίας των µνηµείων, έγκειται στη 

συντήρηση και ανάδειξη του παρελθόντος σε άµεση συσχέτιση µε το σύγχρονο και µελλοντικό 

περιβάλλον στις διάφορες µορφές του (αστικό και µη, κ.λπ.), τις  πολιτιστικές και οικονοµικές 

παραµέτρους και τη δεοντολογία σεβασµού, αποσκοπώντας στην επιβίωση του. Αναµφισβήτητα 

η υποβαθµισµένη ποιότητα του οικιστικού και η αλόγιστη καταστροφή του φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος στα σύγχρονα, µεγάλα και µικρά, αστικά κέντρα επιτείνει και κάνει 

αισθητή την ποιοτική διαφορά ανάµεσα στις µορφές ζωής του παρελθόντος και παρόντος.23  

Ποτέ στην ιστορία του πολιτισµού δεν παρατηρήθηκε παρόµοια κινητοποίηση, αγωνία και 

                                                 
20Βλ.  C. Levi- Strauss, Φυλές και Ιστορία, Μπάιρον, Αθήνα 1987, σ. 8. 
21 Βλ. M. Herzfeld, Η ανθρωπολογία µέσα από τον καθρέπτη, Κριτική Εθνογραφία της Ελλάδας και της Ευρώπης, Αλεξάνδρεια, 
Αθήνα 1998, σ. 21. 
22 Βλ. Γ. Καπλάνη, «Προβλήµατα έρευνας στα Εθνολογικά Μουσεία» στα Πρακτικά Α΄ Συνάντησης Μουσειολογίας, 1984. 
23 Βλ. παραπάνω. 
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δράση, για να διατηρηθούν τα µνηµεία κυρίως τα αρχιτεκτονικά, που κινδυνεύουν όχι µόνο από 

πολεµικές συρράξεις και άλλες καταστροφικές ενέργειες, αλλά και από τις αναπτυξιακές και 

άλλες δραστηριότητες από τους ίδιους τους κληρονόµους του µνηµειακού παρελθόντος. 

  Στο παρελθόν τα µνηµεία, ως µεγάλα ή µικρά αρχιτεκτονήµατα, πλαστικά ή άλλα έργα, 

αντιµετωπίζονταν όχι ως όλο, αλλά ως κοµµάτια µιας ενότητας ή ενός συµπλέγµατος. Ο ορισµός 

και η έννοια αυτή των µνηµείων έχει σήµερα διαφοροποιηθεί τόσο ως προς το εύρος όσο και ως 

προς το περιεχόµενο. Χαρακτηριστικά, στο Χάρτη της Βενετίας, που διατυπώθηκε στο Β΄  

∆ιεθνές Συνέδριο των αρχιτεκτόνων και τεχνικών των ιστορικών µνηµείων στη Βενετία (1964) 

και που αφορά ειδικότερα τα αρχιτεκτονικά µνηµεία, δίνεται ο ακόλουθος ορισµός (στο άρθρο 

1): «Η έννοια ενός ιστορικού µνηµείου δεν καλύπτει µόνο το µεµονωµένο αρχιτεκτονικό έργο, 

αλλά και την αστική ή αγροτική τοποθεσία, που µαρτυρεί έναν ιδιαίτερο πολιτισµό, µια 

ενδεικτική εξέλιξη ή ένα ιστορικό γεγονός. Αυτό ισχύει όχι µόνο για τις µεγάλες δηµιουργίες, 

αλλά και για µικρότερα έργα που µε τον καιρό απέκτησαν πολιτιστική σηµασία».24  Λίγα χρόνια 

αργότερα, στη «Σύµβαση για την προστασία της Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» 

(Παρίσι, 1972) διατυπώνεται ως εξής η έννοια της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονοµιάς: 

 ΑΡΘΡΟ 1: «∆ια τους σκοπούς της παρούσης Συµβάσεως θεωρούνται ως  «πολιτιστική 

κληρονοµιά»: α) Μνηµεία: αρχιτεκτονικά έργα, σηµαντικά έργα γλυπτικής και ζωγραφικής, 

έργα ή κατασκευαί αρχαιολογικού χαρακτήρος, επιγραφαί, σπήλαια και σύνολα έργων  

παγκοσµίου αξίας από της απόψεως της ιστορίας της τέχνης ή της επιστήµης. β) Σύνολα 

οικοδοµηµάτων: οµάδες κτιρίων µεµονωµένων ή ενοτήτων (οικισµών) τα οποία λόγω της 

αρχιτεκτονικής των, της οµοιογένειας των  ή της θέσεων των, έχουν παγκόσµιον αξίαν από της 

απόψεως της ιστορίας, της τέχνης ή της επιστήµης. γ) Τοπία: έργα του ανθρώπου ή συνδυασµός 

έργων του ανθρώπου και της φύσεως, καθώς και εκτάσεις περιλαµβανοµένων και των 

αρχαιολογικών χώρων αι οποίαι έχουν παγκόσµιον αξίαν από απόψεως ιστορικής, αισθητικής, 

εθνολογικής και ανθρωπολογικής».25  

ΑΡΘΡΟ 2: «∆ιά τους σκοπούς της παρούσης Συµβάσεως θεωρούνται ως «φυσική 

κληρονοµιά»: α) Φυσικά µνηµεία, αποτελούµενα από φυσικούς ή βιολογικούς σχηµατισµούς ή 

από οµάδας τοιούτων σχηµατισµών παγκόσµιου αξίας από απόψεως αισθητικής ή 

επιστηµονικής, β) γεωλογικοί και φυσιογραφικοί σχηµατισµοί και γ) ακριβώς καθορισµέναι  

εκτάσεις αποτελούσαι την κατοικίαν απειλουµένων ζωικών και φυτικών ειδών, παγκοσµίου 

αξίας από απόψεως επιστήµης ή ανάγκης διατηρήσεως, φυσικά τοπία ή ακριβώς καθορισµέναι 

                                                 
24  Βλ. Γ. Π. Λάββας, Πολιτιστική Κληρονοµιά. Κορυφαία Μνηµειακά Συγκροτήµατα του Ελλαδικού Χώρου, Βιβλιοθήκη 
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, Αθήνα 1997, σ. 7-20. 
25 Βλ. παραπάνω. 
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φυσικαί. Η διακήρυξη αυτή διευρύνει την κλίµακα  της προστατευτικής δράσης της ένταξης, η 

οποία τώρα αφορά «όχι µόνο σε µεµονωµένα κτήρια εξαιρετικής ποιότητας και στο άµεσο 

περιβάλλον τους, αλλά επίσης σε ολόκληρες πόλεις η χωριά ιστορικού ή πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος». 26 

Επιχειρείται, σταδιακά, η σύνδεση µεµονωµένων µνηµείων, συνόλων και τόπων ή ο 

συνδυασµός µνηµείων της φύσης και έργων του ανθρώπου σε µια αδιάσπαστη ενότητα 

ολοκληρωµένης προστασίας, η οποία αναδεικνύεται τώρα σε δεοντολογία που διέπει την 

πολιτισµική ιδεολογία της εποχής. Τελευταία, σε αυτή τη σειρά ενεργειών και αποφάσεων 

εντάσσεται η  «Συνθήκη του Μάαστριχτ» (1992),27 της οποίας το άρθρο 128 αναφέρεται στη 

διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς ευρωπαϊκής σηµασίας (παραγρ. 2). 

Αυτό συνεπάγεται ότι το ζήτηµα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς αποκτά πλέον 

κατεξοχήν κατοχυρωµένη θεσµική υπόσταση βάσει του κειµένου της Ιδρυτικής Συνθήκης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Με βάση τα παραπάνω,  το ερώτηµα που τίθεται είναι αν µπορεί η κληρονοµιά του 

παρελθόντος να εξακολουθεί να διατηρείται στο µέλλον και να εκτιµώνται δεόντως οι αξίες της. 

Μια εύλογη απάντηση στο ερώτηµα αυτό είναι ότι χωρίς την εις βάθος κατανόηση και 

συνείδηση της ιστορίας, το παρόν και το µέλλον θα χάσουν τη σηµαίνουσα αξία τους, µε 

επιπτώσεις απρόβλεπτες για την πορεία της ανθρωπότητας. Το 1973, ο Pasolini είχε διατυπώσει 

µια ενδιαφέρουσα αποφθεγµατική σκέψη σε σχέση µε το ζήτηµα αν το παρελθόν είναι η 

µοναδική δύναµη, η οποία µπορεί να αµφισβητήσει το παρόν. Χωρίς αυτή τη δυνατότητα δεν 

µπορεί να υφίσταται η αναγκαία ισορροπία ανάµεσα στα θεµελιακά µεγέθη της ζωής του 

παρελθόντος και του παρόντος, αυτού που πέρασε και αυτού που υπάρχει.28  Έχει άλλωστε από 

παλιά διαπιστωθεί ότι το ήµισυ της ανθρώπινης ενέργειας σε κάθε εποχή αναλώνεται για την 

έρευνα του παρελθόντος και η υπόλοιπη για τη διερεύνηση και τη διαµόρφωση του µέλλοντος, 

έτσι ώστε οι δύο αυτές αντιθετικές ροπές δυνάµεων (παρελθόν-µέλλον) να βρίσκονται σε 

ισορροπία στο εκάστοτε παρόν. Η γνώση της ιστορίας, της κατασκευής, των επιµέρους τεχνικών 

της αισθητικής και της τεχνοτροπίας δεν επαρκούν πλέον για τη διάσωση των µνηµείων του 

παρελθόντος, αν δεν υπάρξει παράλληλα και ένας νέος τύπος επιστήµονα (που θα µπορούσε να 

ονοµαστεί φροντιστής ή συντηρητής των µνηµείων) για να αντιµετωπιστεί µε τη συνεργασία 

όλων των ειδικών το πολύπλευρο πρόβληµα της διάσωσης του µνηµειακού περιβάλλοντος στο 

                                                 
26 Βλ. παραπάνω. 
27  Βλ. Γ. Π. Λάββας, Πολιτιστική Κληρονοµιά. Κορυφαία Μνηµειακά Συγκροτήµατα του Ελλαδικού Χώρου, Βιβλιοθήκη 
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, Αθήνα 1997, σ. 7-20. 
28  Βλ.  παραπάνω. 



                                                                                                                   

 17 

παρόν και στο µέλλον. Στην Ελλάδα η ανάπτυξη αυτού του επιστηµονικού κλάδου βρίσκεται 

ακόµα σε αρχικό στάδιο.  

Το κράτος, ως δικαιούχος της πολιτιστικής κληρονοµιάς, αντλεί αυτή του την 

αρµοδιότητα από την αρχή της εθνικής κυριαρχίας 29 και από την αντίληψη της ιστορικής 

συνέχειας κάθε λαού (ως έθνους).30 Στο κράτος, ως δικαιούχο της πολιτιστικής κληρονοµιάς, 

αναλογεί, σύµφωνα µε τις αρχές του σύγχρονου κοινωνικού κράτους δικαίου, το δηµόσιο, 

κοινωνικό δικαίωµα των πολιτών να απαιτούν από εκείνο την προστασία του πολιτιστικού και 

φυσικού περιβάλλοντος.31 Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία όλα τα αρχαία αντικείµενα, 

κινητά ή ακίνητα είναι ιδιοκτησία του κράτους, που έχει το δικαίωµα και την υποχρέωση για την 

εύρεση και τη διάσωσή τους.32  Η προστασία του δικαιώµατος κατοχής αρχαίων από ιδιώτες, 

καθώς και ιδιοκτησίας αρχαιολογικών χώρων είναι περιορισµένη κατά το Ελληνικό Σύνταγµα,33 

αφού αυτά τα ιδιωτικά δικαιώµατα έχουν υπαχθεί σε ειδικό καθεστώς, το οποίο ρυθµίζεται 

ελεύθερα από τον νοµοθέτη, και υπό το οποίο αποκλείεται οποιοδήποτε ιδιωτικό δικαίωµα 

κατοχής αρχαίων ή ιδιοκτησίας αρχαιολογικών χώρων. Ιδιωτικά δικαιώµατα σε πολιτιστικά 

αγαθά αναγνωρίζονται µόνο σε περιορισµένο βαθµό και κατά περίπτωση. Πρωταρχικό δικαίωµα 

και καθήκον του κράτους είναι να προστατεύει την πολιτιστική κληρονοµιά, διατηρώντας το 

δηµόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της. Σε ιδιώτες αναγνωρίζεται δικαίωµα κατοχής, που 

περιλαµβάνει -υπό όρους- και το δικαίωµα πωλήσεως, εξαγωγής, εµπορίας και διατηρήσεως 

συλλογών αρχαίων αντικειµένων.34 Στη συνέχεια παρατίθενται κάποιοι βασικοί ορισµοί για την 

έννοια των πολιτιστικών αγαθών. 

Ως πολιτιστικό αγαθό νοείται κάθε αντικείµενο, το οποίο έχει σπουδαιότητα για την 

αρχαιολογία, την προϊστορία, την ιστορία, τη φιλολογία, την τέχνη ή την επιστήµη. 35 Τα 

πολιτιστικά αγαθά, όπως αναφέρεται στο προοίµιο της ∆.Σ. του Παρισιού της 17.11.70 (ν. 

1103/80), προσλαµβάνουν την πραγµατική τους αξία µόνον όταν η προέλευσή τους, η ιστορία 

και το περιβάλλον τους γίνονται γνωστά µε τη δυνατή ακρίβεια. 36 Τα πολιτιστικά αγαθά 

µπορούν να ανήκουν στο κράτος ή σε άλλα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) αναλόγως της 

                                                 
29  Βλ. Άρθρο 6 ∆.Σ. Παρισιού 23.11.72 (ν. 1126/80) και Προοίµιο ∆.Σ. Παρισιού 17.11.70 (ν. 1103/80), στο ∆. Βουδούρη, 
Κράτος και Μουσεία. Το θεσµικό πλαίσιο των αρχαιολογικών µουσείων, Σάκκουλας Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003. 
30  Βλ. Προοίµιο ∆.Σ. Παρισιού 23.11.72 (ν. 1126/80), στο βλ., ∆. Βουδούρη, Κράτος και Μουσεία. Το θεσµικό πλαίσιο των 
αρχαιολογικών µουσείων, Σάκκουλας Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003. 
31  Βλ. Άρθρα 24 παρ.1 και 6 και 25 παρ. 1 Συντάγµατος. Το παρόν άρθρο και τα παρακάτω άρθρα παρατίθενται στο ∆. 
Βουδούρη, Κράτος και Μουσεία. Το θεσµικό πλαίσιο των αρχαιολογικών µουσείων, Σάκκουλας Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003. 
32 Βλ. Άρθρο 1 παρ. 1 κωδ. ν. 5351. 
33 Βλ. Άρθρα 17 παρ. 1, 18 παρ. 1 και 24 παρ 1 και 6 του Συντάγµατος. 
34 Βλ. Άρθρα 5 επ., 19,39,54 επ. και 23 επ κωδ. ν. 5351. 
35 Βλ. Άρθρο 1 ∆.Σ. Παρισιού 17.11.70 (ν.1103/80). 
36Βλ. Χ. Αργυρόπουλος, «Παράνοµη κατοχή της πολιτιστικής κληρονοµιάς» στα Πρακτικά Α΄ Συνάντησης Μουσειολογίας, 
1984, σ.237. 
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νοµοθεσίας κάθε κράτους.37  Όµως το κράτος έχει την εξουσία να προσδιορίζει την εκάστοτε 

έκταση και το περιεχόµενό των πολιτιστικών αγαθών σύµφωνα µε τις ανάγκες προστασίας 

τους.38  Σύµφωνα µε  ένα δεύτερο ορισµό: «Το πολιτιστικό αγαθό είναι κάθε υλικό ή άυλο 

δηµιούργηµα του ανθρώπου, το οποίο είχε κάποτε α) χρηστική αξία (σκεύη οικιακής χρήσης, 

εργαλεία, κοσµήµατα, όπλα κ.α.), β) ή συµβολική λειτουργία (λατρευτικά αντικείµενα, εθνικά 

σύµβολα, οικογενειακά κειµήλια κ.α.), γ) ή πνευµατική αποστολή (ποιητική δηµιουργία, 

ιστορικά συγγράµµατα, φιλοσοφικά κείµενα, επιστηµονικές διατριβές κ.α.). Στη σηµερινή εποχή 

το πολιτιστικό αγαθό αποτελεί κάθε στοιχείο που διασώθηκε και παραπέµπει στις αντιλήψεις, 

στα επιτεύγµατα και στον τρόπο ζωής του παρελθόντος. Το σύνολο των πολιτιστικών αγαθών 

που αναφέρονται σε έναν τόπο συγκροτούν την πολιτιστική κληρονοµιά του. Χαρακτηριστική 

είναι η διατύπωση στη Σύµβαση για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε ένοπλες 

συγκρούσεις, που υπογράφτηκε στη Χάγη το 1954,  όπου τονίζεται «ότι η διατήρηση της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς έχει µεγάλη σηµασία για όλους τους λαούς του κόσµου. Είναι 

ουσιαστικό να τεθεί αυτή η κληρονοµιά κάτω από διεθνή προστασία και να τιµωρείται 

οποιαδήποτε φθορά πολιτιστικού αγαθού, αδιάφορα σε ποιον λαό ανήκει, εφόσον σηµαίνει 

φθορά της πολιτιστικής κληρονοµιάς ολόκληρης της ανθρωπότητας, και επειδή κάθε λαός µε τη 

συµβολή του δηµιουργεί τον πολιτισµό της ανθρωπότητας». 39  Η πολιτιστική κληρονοµιά 

αποτελείται, λοιπόν, από το σύνολο των πολιτιστικών αγαθών που υπάρχουν στο έδαφος κάθε 

κράτους.40  Εµπεριέχει: α) όλα εκείνα τα στοιχεία που απαρτίζουν την ιστορική µνήµη ενός λαού 

ή µιας κοινωνίας και β) τους ανθρώπους που κατοικούν σε αυτήν, δηλαδή οτιδήποτε 

δηµιουργήθηκε στο παρελθόν και σχετίζεται µε τη διάρκεια στο χρόνο».41  

Η έννοια της «παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς» προσδιορίζεται από αξιολογικές 

αρχές όπως την κοινότητα του παρελθόντος και την ηθική ευθύνη όλων των κρατών στην 

προστασία της. Όµως η έννοια αυτή δε θίγει τη νοµικώς σαφή έννοια της «πολιτιστικής 

ιδιοκτησίας», της οποίας αποτελεί απαραίτητο συµπλήρωµα.42  Η πολιτιστική κληρονοµιά εκτός 

από τα πολιτιστικά αγαθά περιλαµβάνει και την άυλη πολιτιστική κληρονοµιά. Άυλη 

πολιτιστική κληρονοµιά σύµφωνα µε το άρθρο 2.1 της σύµβασης της Unesco (Convention on 

the Safeguarding of the Cultural Heritage) είναι οι πρακτικές, αναπαραστάσεις, εκφράσεις, 

γνώσεις και δεξιότητες, τις οποίες κοινότητες, οµάδες -και σε ορισµένες περιπτώσεις 

µεµονωµένα άτοµα- αναγνωρίζουν ως στοιχεία της πολιτιστικής τους κληρονοµιάς (προφορικές 

                                                 
37 Βλ. Άρθρο 6 ∆.Σ. Παρισιού 23.11.72 (ν.1126/80).  
38 Βλ. Άρθρο 6 ∆.Σ. Παρισιού 23.11.72 (ν.1126/80). 
39 Βλ. παραπάνω. 
40 Βλ. Προοίµιο ∆.Σ. Παρισιού 17.11.70 (ν.1103/80). 
41Βλ. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, «Προστασία της Πολιτισµικής Κληρονοµιάς» 
Τοµέας Εφαρµοσµένων Τεχνών, Αθήνα 2000. 
42 Βλ. Άρθρο ∆.Σ. Παρισιού 23.11.72 (ν. 1126/80). 
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παραδόσεις και εκφράσεις, όπως π.χ. γλώσσα, παραστατικές τέχνες, κοινωνικές πρακτικές, 

τελετουργίες, γνώσεις και πρακτικές που αφορούν στη φύση και εν γένει στον κόσµο).43 

Ο όρος πολιτιστική κληρονοµιά περιλαµβάνει το σύνολο των συλλογικών βιωµάτων, των 

γνώσεων, των ιδεών, των ηθικών και αισθητικών αξιών που µας έχουν παραδοθεί από τις 

προηγούµενες γενιές, το οποίο παράγεται και προσδιορίζεται ιστορικά. Τα ορατά σηµάδια του 

παρελθόντος εγγράφονται σε κείµενα, ιστορικούς χώρους, µουσεία ή γειτονιές, αλλά και 

αντανακλώνται σε έθιµα, συνήθειες, µύθους και ήχους, αποµνηµονεύµατα και χρονικά, 

συµπεριφορές, τελετουργίες και µνήµες, ατοµικές και συλλογικές. 44  Με τη µελέτη της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς εγκαθιδρύεται µια αµφίδροµη επικοινωνιακή διαδικασία ανάµεσα στα 

άτοµα και στα όποιας µορφής πολιτισµικά ερεθίσµατα προσλαµβάνονται από αυτά, ανάλογα µε 

τον τρόπο οργάνωσης της γνώσης τους, τα πρότυπα αποµνηµόνευσης, την αφαιρετική ικανότητα 

και τα αξιακά συστήµατα της κοινωνίας όπου ανήκουν. Συγχρόνως, τα αντικείµενα 

προσλαµβάνουν και µια άλλη ιδιαίτερη σηµασία σύµφωνα µε ένα σύστηµα σηµείων και δοµών 

αναπαράστασης που συµπεριλαµβάνει έννοιες, ονόµατα και λεκτικούς τρόπους που 

προσδιορίζονται από τον ίδιο το άτοµο. Η διαλογική σχέση εποµένως, ανάµεσα στο υποκείµενο-

άτοµο και στο αντικείµενο-πολιτισµικό προϊόν, αποτελεί µια ευρύτερης πολιτισµικής 

επικοινωνίας µορφή, η οποία διαπλάθει την προσωπικότητα του ατόµου και το βοηθά να 

ανακαλύψει τα σήµατα που εκπέµπει ο κόσµος γύρω του, παράλληλα ασκεί την κριτική του 

ικανότητα, να σηµασιοδοτεί το ίδιο προσωπικά τα αντικείµενα.   

Αναµφισβήτητα, µια από τις βασικές πνευµατικές και ψυχικές ανάγκες κάθε κοινωνίας 

είναι η συνειδητοποίηση, η γνώση και η διατήρηση του παρελθόντος, που διασφαλίζει έτσι την 

οµαλή λειτουργία της. Η έλλειψη ή η άγνοια δηµιουργεί προβλήµατα αντίστοιχα µε τα 

προβλήµατα που δηµιουργεί η έλλειψη µνήµης στην οµαλή, πνευµατική και ψυχική λειτουργία 

της ζωής ενός ατόµου. Από τα παραπάνω, φαίνεται πόσο έντονη είναι η ανάγκη της 

συνειδητοποίησης και της γνώσης του παρελθόντος και πόσο θεµελιακή είναι η θέσπιση 

προϋποθέσεων που εξασφαλίζουν αυτή τη γνώση. Πρόκειται για διαπίστωση που διέπει τις 

διεθνείς συνθήκες και συµφωνίες για την προστασία των µνηµείων. Οι άνθρωποι κάθε εποχής 

αντιµετωπίζουν µε διαφορετικό τρόπο τα µνηµεία έχοντας διαφορετικά αξιολογικά κριτήρια. 

Κατά περιόδους αναθεωρούνται και αξιολογούνται τα µνηµεία της ιστορίας 

επαναπροσδιορίζοντας τον κώδικα αξιών. Κάθε εκ νέου θεώρηση, από µια επόµενη γενιά, για τα 

έργα του παρελθόντος φανερώνει κατά πόσο είναι ώριµη να κατανοήσει τις αξίες του 

                                                 
43  Βλ. Http://www.portal.unesco.org/culture/en/ και ∆ιεθνές Συµβούλιο Μουσείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://icom.museum/general-conference2004.html 
44  Βλ. Κ. ∆ηµητριάδου, «Προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς µέσα από τα εκπαιδευτικά σχέδια Comenius. Ένα 
παράδειγµα από την ελληνική πραγµατικότητα» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 http://www.pee.gr/pr_syn/s_nay/c/2/dimitriadoy.htm. 
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παρελθόντος που έχει κληρονοµήσει και αποδεικνύει αν οι αξίες αυτές αντέχουν στη διάρκεια 

του χρόνου. Τα κριτήρια µε τα οποία κάθε γενιά αξιολογεί το παρελθόν και αντιµετωπίζει τα 

µνηµεία της µπορούν να εντάσσονται σε διαφορετικά επίπεδα. Εξετάζεται λοιπόν: α) αν τα 

κριτήρια υπόκεινται σε εθνικά αισθητικά, ηθικά, συµβολικά. β) Αν τα κριτήρια έχουν 

παιδαγωγική ή ιστορική σκοπιµότητα. γ) Αν είναι κριτήρια σπανιότητας, που οδηγούν στη 

συντήρηση και προστασία ενός µνηµείου ή ιστορικού ντοκουµέντου. δ) Αν υπάρχουν κριτήρια 

που κατατάσσουν τα µνηµεία ανάλογα µε την πρωτοτυπία ή τη γνησιότητα, την ιστορικότητα, 

την ποιότητα και το συµβολισµό (δηλαδή αν εκπέµπουν κάποιο µήνυµα).45 

Στην Ελλάδα το ενδιαφέρον για τη διατήρηση έργων του παρελθόντος επενδύεται κυρίως 

στα αρχαιολογικά και εθνογραφικά µουσεία. Τα εθνογραφικά µουσεία αναλαµβάνουν µια 

ανειληµµένη υποχρέωση, που αγγίζει διττά τον τοµέα της επικοινωνίας: αφενός όσον αφορά το 

περιεχόµενο των συλλογών (που συχνά χαρακτηρίζεται ως εθνική κληρονοµιά) και αφετέρου 

όσον αφορά το κοινό στο οποίο απευθύνονται, κοινό που φέρει τα χαρακτηριστικά µιας 

οµοιογενούς εθνικής πολιτισµικής κοινότητας, παρά τις δυσκολίες προσδιορισµού της. Συνεπώς 

τα εθνογραφικά µουσεία προσανατολίζονται να επικοινωνήσουν µε όσο το δυνατόν ευρύτερα 

κοινωνικά σύνολα µε κοινή εθνική και πολιτιστική ταυτότητα, συνείδηση και αξίες.46 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45  Βλ. Γ. Π. Λάββας, Πολιτιστική Κληρονοµιά. Κορυφαία Μνηµειακά Συγκροτήµατα του Ελλαδικού Χώρου, Βιβλιοθήκη 
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, Αθήνα 1997. 
46 Βλ. Α. Λαπούρτας, Α. ∆ηµητρακάκη, «Μουσείο και επικοινωνία: περί όρων και ορίων» περιοδικό Αρχαιολογία, 48 (1993), σ. 
88. 
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1.2 Η διαµορφωτική επιρροή της εθνικής-πολιτιστικής ταυτότητας 
 

 
1.2. 1  Η έννοια της ταυτότητας

 

 

Η γνώση του παρελθόντος, η γνώση της ιστορίας γενικότερα, πηγάζει από την ανάγκη 

για ταυτότητα ατοµική και οµαδική. Η ανάγκη για πιστοποίηση της ταυτότητάς και του 

αισθήµατος του «ανήκειν» είναι η βαθύτερη αιτία που ωθεί τα άτοµα στη διερεύνηση του 

παρελθόντος. «Οι ιστορικές επιστήµες αποσκοπούν µε τη µελέτη του πολιτισµού, να 

διατηρήσουν στο παρόν γνώσεις από παραδόσεις και ιστορίες, µέσω των οποίων µπορεί να 

χαρακτηριστεί η ελληνική και η ξένη ταυτότητα». 47  Η ιστορική ταυτότητα ενός λαού 

συγκροτείται από το σύνολο των πράξεων του παρελθόντος, που συνθέτουν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του γνωρίσµατα. Από την άλλη µεριά, η δηµιουργία έργων στο παρελθόν, για 

το παρόν και το µέλλον εµφορείται από την ανάγκη του ανθρώπου να υπάρξει και ταυτόχρονα 

να πιστοποιήσει την ύπαρξή του. Η πιστοποίηση αυτή, ως πράξη κάθε γενιάς, αποτελεί 

συνολικά το υλικό για την ιστορική του ταυτότητα. Σχετίζεται αναµφίβολα µε την προσπάθεια 

του ανθρώπου να επανακτήσει την ιστορική διάσταση που παρήλθε και τον αγώνα του να 

δηµιουργήσει µε τα έργα του ιστορία. Τα πραχθέντα λοιπόν και η µεταβίβαση στις επόµενες  

γενιές είναι δύο βασικά µέσα ενάντια στη φθορά, που προκαλεί ο χρόνος. Εδώ βέβαια, 

υπεισέρχεται η κυρίαρχη συµπεριφορά και η ιδεολογία κάθε εποχής, στην περίπτωση µάλιστα 

που διαφέρουν και µάλιστα πολλές φορές παρουσιάζουν έντονες αποκλίσεις. Ο Althusser 

σχολιάζει: «Οι ιδεολογίες είναι πολιτιστικά φαινόµενα που συλλαµβάνονται, γίνονται αποδεκτά 

ή ανεχτά και επιδρούν µέσα από µια µη αντιληπτή διαδικασία. Αυτό που εκφράζουν τα άτοµα µε 

τις ιδεολογίες τους δεν είναι η αληθινή τους σχέση προς τις συνθήκες ύπαρξης, αλλά ο τρόπος 

που αντιδρούν απέναντι σε αυτές τις συνθήκες».48 

Η  ταυτότητα είναι η υποτιθέµενη απάντηση στο ερώτηµα που θέτουν τα άτοµα για το 

ποια είναι. Όταν η έννοια αυτή αναφέρεται σε ένα συγκεκριµένο άτοµο, τυπικά, δίνεται έµφαση 

στα ιδιαίτερα στοιχεία του, όπως τα χαρακτηριστικά του, ο τόπος και η ώρα γεννήσεως του, το 

επάγγελµά κ.λπ., στοιχεία που περιλαµβάνονται στο «δελτίον ταυτότητος». Περισσότερες 

προσωπικές πληροφορίες περιέχονται σε βιογραφικά, σε βιογραφίες ή στην αυτοβιογραφία του 

ίδιου του ατόµου. Ανάλογη είναι  και η µορφή µιας οµαδικής ταυτότητας που δηµιουργείται µε 
                                                 
47  Βλ. Γ. Π. Λάββας, Πολιτιστική Κληρονοµιά. Κορυφαία Μνηµειακά Συγκροτήµατα του Ελλαδικού Χώρου, Βιβλιοθήκη 
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, Αθήνα 1997. 
48 Βλ. J. Narboni, «Κινηµατογράφος-Ιδεολογική Κριτική», στο Σύγχρονη Θεωρία Κινηµατογράφου, Ράππα, Αθήνα 1972,  σ. 250. 
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τη συγγραφή της ιστορίας ενός λαού ή µιας µικρότερης κοινωνικής ή επαγγελµατικής οµάδας. Η 

έννοια της ταυτότητας αναφέρεται στα επιµέρους στοιχεία οµάδων ή ατόµων, τα οποία τους 

προσδίδουν µια συγκεκριµένη υπόσταση. Αποτελεί προϋπόθεση µέσω της οποίας οι οµάδες ή τα 

άτοµα αυτοπροσδιορίζονται µέσω συγκεκριµένων οµοιογενών στοιχείων, ώστε να επιτυγχάνουν 

τη συνάφεια των κοινών τους χαρακτηριστικών και τη διατήρησή τους. Απόρροια της 

ταυτότητας είναι ο αυτοπροσδιορισµός του ατόµου µέσω αυτής. Οι ταυτότητες δεν αποτελούν 

σταθερά και αµετάβλητα στοιχεία. Πρόκειται για διανοητικές κατασκευές που διαµορφώνονται 

σταδιακά σύµφωνα µε τις εκάστοτε κοινωνικές, πολιτικές και ιστορικές συνθήκες.49 

 
1.2.2 Η εθνική ταυτότητα 

 
 

Η δηµιουργία εθνικών κρατών κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα υπήρξε αποτέλεσµα της 

ανάγκης επαναπροσδιορισµού της ταυτότητας εθνών που κινδύνευαν να αφανιστούν, υπό το 

καθεστώς των µέχρι τότε πολυεθνικών αυτοκρατορικών συστηµάτων, (όπως ήταν η 

αυτοκρατορία του Ναπολέοντα και η Οθωµανική αυτοκρατορία),50 καθώς και της ανάγκης για 

τη δηµιουργία νέων γεωπολιτικών ορίων (ανεξάρτητων δηλαδή εθνικών κρατών), µέσα από τις 

αρχές που διακήρυξε η Γαλλική Επανάσταση.51 Μέσω της τελευταίας, διαδόθηκε η έννοια της 

αυτοδιάθεσης και της εθνικής συνείδησης, ο εθνικισµός, που προσέλαβε διάφορες µορφές 

ανάλογα µε τις συνθήκες στις οποίες διαµορφώθηκε. Μια µορφή ήταν ο κρατικός και 

πολιτισµικός εθνικισµός. Αυτός ο εθνικισµός εξέφραζε την ανάγκη για διατήρηση της εθνικής 

ιστορικής µνήµης, τη διάδοση και συντήρηση του πολιτισµού, µιας εθνικής κοινότητας µε κοινή 

ταυτότητα, γλώσσα και κουλτούρα.52 ∆ηλαδή, τα πολιτισµικά χαρακτηριστικά προηγούνται της 

δηµιουργίας του έθνους, ενώ τα κοινά αυτά χαρακτηριστικά καθορίζουν το «έθνος» ανεξάρτητα 

από τη θέληση µεµονωµένων ατόµων, στη βάση των κοινών γνωρισµάτων.53 Η διαδικασία 

διαµόρφωσης του εθνικισµού, σχετίζεται άµεσα και µε τη διαδικασία του κοινωνικού 

εκσυγχρονισµού µέσα από την παρέλευση των παραδοσιακών µορφών κοινωνικής οργάνωσης. 

Το έθνος οφείλει να προστατεύει την ιστορική ιδιαιτερότητα του πολιτισµού του. Ο τρόπος για 

να επιτευχθεί αυτό είναι η εθνικοποίηση του παρελθόντος, ώστε να τεθεί στην υπηρεσία της 

πολιτικής που υπαγορεύεται από τον διαχωρισµό των εθνικών πολιτισµών.54 Με αυτόν τον 

                                                 
49  Βλ. Λ. Μαράτου-Αλιφάντη, Π. Γαληνού, «Πολιτισµικές ταυτότητες: από το τοπικό στο παγκόσµιο;» στο Χ. 
Κωνσταντόπουλος, Λ. Μαράντου-Αλιφάντη, ∆. Γερµανός, κ.α., Εµείς και οι άλλοι: Αναφορές στις τάσεις και τα σύµβολα, 
Τυπωθήτω, Αθήνα 1999, σ. 110. 
50 Βλ. D. Norman, Europe: A History, Pimlico, Λονδίνο, Αγγλία, 1997, σ. 812 και  S. Bernstein, P.  Milza,  Ιστορία της Ευρώπης 
Από την Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία στα Ευρωπαϊκά Κράτη 5ος-18ος αιώνας, τ.Β @, Εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1999, σ. 30. 
51  Βλ. παραπάνω. 
52  Βλ. D. Norman., Europe: A History, Pimlico, Λονδίνο, Αγγλία, 1997, σ. 812 και S. Bernstein,  P. Milza,  Ιστορία της Ευρώπης 
Από την Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία στα Ευρωπαϊκά Κράτη 5ος-18ος αιώνας, τ.Β @, Εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1999, σ. 31. 
53  Βλ. Κ. Ράπτης, Γενική Ιστορία της Ευρώπης, κατά τον 19ο και 20ο αιώνα, τοµ. ΒΆ, ΕΑΠ, Πάτρα 2000, σ.  73. 
54  Βλ. Ι. Σ.   Κολιόπουλος, Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 1789-1945, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2001, σ.15. 
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τρόπο γίνεται εµφανής και απαραίτητη η ανάγκη για την ύπαρξη µίας εθνικής ταυτότητας, που 

διαµορφώνεται µε στόχο τη διαχείριση και αναπαραγωγή εθνικών συµβόλων, τη διατήρηση των 

πολιτισµικών χαρακτηριστικών, (όπως η παιδεία, η τέχνη, η γλώσσα) καθώς και των προτύπων 

συµπεριφοράς (τα ήθη, οι συνήθειες της θρησκείας, των παραδόσεων), και εντέλει του 

προσδιορισµού του περιεχοµένου της εθνικής πολιτικής (σε εξωτερικό και σε εσωτερικό 

επίπεδο).55  

Βάσει της σύγχρονης ιδεολογίας του εθνικισµού νοµιµοποιείται η πολιτική µε 

πολιτισµικά επιχειρήµατα, τα οποία αντλούνται από το παρελθόν.56 Αυτό επιτυγχάνεται σε 

µεγάλο βαθµό, µέσω της οριοθέτησης και τυποποίησης µιας ιδιαίτερης εθνικής παράδοσης, η 

οποία χρησιµοποιείται ως αποκλειστικό σύµβολο µε παγιωµένο ιδεολογικό υπόβαθρο. Η 

συµβολική και ιδεολογική χρήση του παρελθόντος εµφανίζεται έντονα µε την εµφάνιση των 

νέων κρατών, έχει τη µορφή του µύθου µιας κοινής καταγωγής και σύνδεσης µε µια αρχική 

ταυτότητα και αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό του εθνικού κράτους καθώς ενισχύει και 

διαµορφώνει µια κοινή συνείδηση.57 Για να γίνει αυτό, χρησιµοποιούνται τα κατάλοιπα του 

παρελθόντος ως σύµβολα που ενισχύουν τις πολιτιστικές βάσεις ενός έθνους. Ο εθνικός 

χαρακτήρας κατά τον Mallinson58 διερευνάται µέσα από: 

• την ιστορία ενός λαού 

• την µελέτη της εθνικής του κουλτούρας (τρόπος ζωής, θρησκευτικές εκδηλώσεις, εθνικά 

είδωλα, το εθνικό στυλ). 

Παραπάνω η διαδικασία έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία των εθνικών 

χαρακτηριστικών. Πρόκειται για µια θεώρηση να είναι εντελώς κοινότοπη, ένα αποτέλεσµα στο 

οποίο θα κατέληγε κάποιος χωρίς γνώσεις, αλλά µονάχα µε εµπειρία και πίστη. Η καλλιέργεια 

του εθνικού αισθήµατος, βασικού και απαραίτητου γνωρίσµατος των εθνικών κρατών, η 

κατασκευή της εθνικής ταυτότητας, αλλά και η επιλογή του εθνοκεντρισµού συχνά 

ενδυναµώνονται µε την παρουσία των «διαφορετικών» εθνοπολιτισµικά ατόµων. 59  Ο 

εθνοκεντρικός χρόνος καταργεί τον ιστορικό χρόνο εφόσον αρνείται την έννοια της αλλαγής, 

αίροντας την απόσταση ανάµεσα στις ιστορικές περιόδους. Συγχρόνως, παλινδροµεί ανάµεσα 

                                                 
55  Βλ. Π. Λέκκας, Το παιχνίδι µε τον χρόνο: εθνικισµός κα νεωτερικότητα, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 2001 σ. 207-208. 
56 Βλ. παραπάνω. 
57  Βλ. Κ. Τσουκαλάς, «Παράδοση και εκσυγχρονισµός: µερικά γενικότερα ερωτήµατα», στο ∆. Γ. Τσαούσης, (επιµ.), 
Ελληνισµός και ελληνικότητα, Εστία, Αθήνα 1983, σ. 42. 
58 Βλ.  J. Mallinson, Emperor of sorcerer,. V.1, New York Press, 2005. 
59 Βλ. N. Παλαιολόγου, O. Ευαγγέλου, ∆ιαπολιτισµική Παιδαγωγική, εκπαιδευτικές, ∆ιδακτικές και Ψυχολογικές Προσεγγίσεις, 
Άτραπος, Αθήνα 2003. 
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στον γραµµικό προοδευτικό και µονοδιάστατο χρόνο της εξελικτικής αντίληψης του 

ιστορικισµού και τον στατικό κλειστό χρόνο του µύθου.60  

Η συγκρότηση εθνικών συνειδήσεων (και κατά επέκταση εθνικών κρατών) αντανακλά 

συγκεκριµένες οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες της νεότερης εποχής, όπως τη 

δηµιουργία συγκεντρωτικών, γραφειοκρατικών κρατών και την εδραίωση µιας καπιταλιστικής 

και φιλελεύθερης οικονοµίας και αστικοποίησης.61 ∆ια µέσου του εθνικισµού εξυπηρετείται η 

ανάγκη ύπαρξης οργανωµένων κοινωνιών. Στις εγγράµµατες κοινωνίες, οι οποίες γνώσεις, οι 

πληροφορίες και οι ιδέες διαδίδονται ευκολότερα και µαζικότερα. Η θεσµοθέτηση της 

υποχρεωτικής βασικής εκπαίδευσης και της υποχρεωτικής στράτευσης, η τεράστια διάδοση των 

εφηµερίδων και των βιβλίων, καθώς και η ευχερής πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, 

ευνοήθηκαν από τη συγκρότηση κοινής εθνικής και πολιτισµικής ταυτότητας, ενώ ταυτόχρονα 

εξυπηρέτησαν τη συνεκτικότητά της. Η συγκρότηση των ταυτοτήτων είναι το µέσο για την 

συγκρότηση εθνικών κρατών και αντανακλά την ύπαρξη συγκεκριµένων οικονοµικών, 

κοινωνικών και πολιτικών χαρακτηριστικών.  

 
 

1.2. 3  Η πολιτιστική ταυτότητα 

 
 

Η κύρια αποστολή των περί τον πολιτισµό πολιτικών είναι: η ανακάλυψη ή η βεβαίωση 

της ταυτότητας. Στον ευρωπαϊκό χώρο έχουν δηµιουργηθεί πολλές διαφορετικές ταυτότητες, 

που όµως η καθεµιά από αυτές έχει συµβάλει µε τη δική της ιδιοτυπία στην επίτευξη συνοχής 

µεταξύ των ευρωπαίων εταίρων χρησιµοποιώντας µάλιστα ποικιλόµορφους δεσµούς 

οικονοµικούς ή και πολιτικούς. 62  Βέβαια, οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τον πολιτισµό 

διακρίνονται για την ποικιλία των εννοιών που τις προσδιορίζουν όπως πολιτισµική ποικιλότητα, 

πολυπολιτισµικότητα, πολιτιστική ταυτότητα. Η πολιτιστική πολιτική στη σηµερινή 

δηµοκρατική Ευρώπη βασίζεται σε τέσσερις αρχές: την πολιτιστική ταυτότητα, την πολιτισµική 

ποικιλότητα, τη δηµιουργικότητα και τη συµµετοχή 

Η έννοια της πολιτιστικής ταυτότητας είναι ευρύτατη για αυτό και είναι δυσχερές να 

αποδοθεί ένας ακριβής ορισµός. Παρακάτω περιγράφονται τα χαρακτηριστικά που την 

απαρτίζουν, προκειµένου να διασαφηνιστεί ως έννοια. Πρώτα από όλα προσδιορίζει µια οµάδα 

ανθρώπων, ένα έθνος, µια µειονότητα µέσα από τον υλικό πολιτισµό τους -

συµπεριλαµβανοµένων των τεχνών- ή τα στοιχεία της κουλτούρας τους, όπως η µουσική, η 

                                                 
60 Βλ. A. Φραγκουδάκη, Θ. ∆ραγώνας, Τι είν’ η πατρίδα µας; Εθνοκεντρισµός στην εκπαίδευση, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1997. 
61 Βλ. Κ. Ράπτης, Γενική Ιστορία της Ευρώπης, κατά τον 19ο και 20ο αιώνα, τοµ. ΒΆ, ΕΑΠ, Πάτρα 2000, σ. 73. 
62 Βλ. Π. Γ. Γρηγορίου, Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τον Πολιτισµό, Πανεπιστηµιακές παραδόσεις, Μυτιλήνη 2008. 
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ποίηση, οι προφορικές παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιµα. Αλλά η πολιτιστική ταυτότητα 

περιλαµβάνει επίσης τις αποδεχθείσες αξίες που καθορίζουν τον τρόπο ζωής των ανθρώπων, το 

κοινό κοινωνικό πλαίσιο για όλα τα µέλη της οµάδας που τη διαφοροποιεί από άλλες οµάδες, 

καθώς επίσης και κοινά αποδεκτούς κώδικες για τη δηµιουργία της υλικής και άυλης 

κληρονοµιάς. Η πολιτιστική ταυτότητα αναφέρεται επίσης στη συµπεριφορά των ανθρώπων, 

στους τρόπους που επικοινωνούν µεταξύ τους και εκφράζονται στην καθηµερινή τους ζωή. Η 

έννοια της πολιτιστικής ταυτότητας δεν είναι στατική αλλά διαρκώς αναµορφούµενη.63 Για ένα 

έθνος η πολιτιστική του ταυτότητα είναι εξίσου σηµαντική µε την πολιτική και την οικονοµική 

του ταυτότητα. Ακριβέστερα, προαπαιτείται αφού χάρη σε αυτή διασφαλίζεται το αίσθηµα 

αυτοπεποίθησης, ανεξαρτησίας και προσωπικής ανάπτυξης. Η πολιτιστική ταυτότητα είναι 

απόλυτα συνυφασµένη µε το παρελθόν και συνδεδεµένη µε την ιστορία των ανθρώπων, όπως 

και η πολιτιστική κληρονοµιά. Όταν χάνεται η όποια πολιτιστική κληρονοµιά –ολόκληρη ή ένα 

κοµµάτι της- είναι απαραίτητο οι άνθρωποι να την περισώσουν και να τη διαφυλάξουν. Η 

πολιτιστική ταυτότητα ενός ατόµου ή µιας οµάδας είναι  προϊόν της διαδικασίας της 

πολιτισµοποίησης.64 Έρευνες δείχνουν ότι, εξαιτίας της ισχυρής κοινωνικής κινητικότητας, η 

ταυτότητα τείνει να γίνεται πολλαπλή (ή «πληθυντική»). Οποιοδήποτε πρόσωπο συµµετέχει σε 

περισσότερα από ένα κοινωνικά και πολιτισµικά περιβάλλοντα, αποτελεί µέρος ενός ιδιαίτερου 

πολιτισµού αλλά και µέρος ενός ή περισσότερων ευρύτερων πολιτισµικών περιοχών. Στο 

παγκοσµιοποιηµένο πολιτιστικό τοπίο, όπως διαγράφεται σήµερα, καθένας αποτελεί και µέρος 

αυτής της οµοιόµορφης παγκόσµιας κουλτούρας, τουλάχιστον ως προς ορισµένα 

χαρακτηριστικά της.65 

Για τη διαµόρφωση µιας ενιαίας πολιτιστικής ταυτότητας, στην αφετηρία σχηµατισµού 

ενός κράτους, κύριος παράγοντας είναι η εµπέδωση µιας κοινής γλωσσικά παιδείας η οποία 

δύναται να γίνει κτήµα όλων των πολιτών. Η παιδεία επισφραγίζει την ιδεολογία που τη 

διαπερνά, συµβάλλει, ώστε να ενσωµατωθούν οι υποοµάδες µιας επικράτειας στο σύνολο χωρίς 

καταναγκασµούς. 66  Λειτουργεί δηλαδή, ως µέσο και “εργαλείο” για την χειραγώγηση 

διαφορετικών µειονοτικών οµάδων. Η δηµιουργία κοινής ιστορίας µε έµφαση στην εικαστική 

κουλτούρα µιας κοινωνίας είναι ένας άλλος παράγοντας διαµόρφωσης της πολιτιστικής 

ταυτότητας. Θα µπορούσε εδώ να αναφερθεί ως παράδειγµα η συµβολική χρήση της κλασικής 

εποχής, ως κεντρικό σύµβολο ταυτότητας, όχι µόνο του σύγχρονου ελληνικού κράτους, αλλά 

                                                 
63 Βλ. Luis «Montreal Museum Development Today. The Role of Museums in the Preservation of Cultural Identities”, στα 
Πρακτικά Α’ Συνάντησης Μουσειολογίας 1984. 
64 Βλ. Μ. ∆αµανάκης, Η εκπαίδευση των Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών στην Ελλάδα, Gutenberg, Αθήνα 1997, σ. 
32. 
65 Βλ. Ε. Φρυδάκη, «Η λογοτεχνία στην υπηρεσία της καλλιέργειας της διαπολιτισµικής συνείδησης» στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://www.pee.gr/e25_2_04/fridaki_eyaggelia.htm. 
66 Βλ. Θ. Βερεµής, Π. Κιτροµηλίδης, κ.α., «Εθνική ταυτότητα και εθνικισµός στην νεότερη Ελλάδα», ΜΙΕΤ, Αθήνα 1997,  σ. 
16-17. 



                                                                                                                   

 26 

και ως βάσης του ευρωπαϊκού πολιτισµού. 67  Η βάση, επάνω στην οποία οικοδοµείται η 

πολιτιστική ταυτότητα, είναι η ύπαρξη µιας κοινής και µακρόχρονης παράδοσης. Μέσω αυτής 

εκφράζεται, επιβεβαιώνεται και εν µέρει συγκροτείται η συλλογική ταυτότητα ενός λαού.68 

Παρά τους κινδύνους που ελλοχεύουν η κατανόηση της σηµασίας και του ρόλου της ατοµικής, 

συλλογικής και πολιτιστικής ταυτότητας θεωρείται προϋπόθεση για να γίνει αντιληπτή η 

ετερότητα, ιδιαίτερα στα σύγχρονα πολυπολιτισµικά κράτη.  

Η πολυπολιτισµική διάσταση στην παιδαγωγική πράξη αναδεικνύει την ανεκτικότητα 

και τη φιλελεύθερη πίστη στην αυτοδιάθεση και τον αυτοκαθορισµό του ανθρώπου. Αξίζει εδώ 

να σηµειωθεί ότι στα σχολεία, (π.χ. σε περιοχές, όπως η Β. Αµερική) προωθείται ο πολιτιστικός 

πλουραλισµός και επιδιώκεται η ενσωµάτωση του πολιτισµού των εθνικών µειονοτήτων στον 

«δυτικό κανόνα», ενώ στις δυτικές ευρωπαϊκές κοινωνίες τηρείται σταθερά ο «δυτικός κανόνας» 

και επιδιώκονται οι διαπολιτισµικές ανταλλαγές. Όχι τυχαία σε χώρες του λεγόµενου τρίτου 

κόσµου, µετά την πολιτισµική καταπίεση ετών, η πολιτισµική ταυτότητα είναι κεντρικό θέµα 

και κυριαρχεί στην εκπαιδευτική διαδικασία και πράξη.69 Βάσει της σύγχρονης προσέγγισης των 

πολιτισµικών µαθηµάτων, ο εκπαιδευτικός  που ασχολείται µε τη διδασκαλία του πολιτισµού 

οφείλει να γνωρίζει το πολιτισµικό υπόβαθρο των µαθητών του, να κατανοεί τις πολιτιστικές 

παραδόσεις άλλων λαών, να είναι απαλλαγµένος από προκαταλήψεις να µπορεί να αναγνωρίζει 

τα διαφορετικά συστήµατα αξιών, αλλά και τους τρόπους επικοινωνίας, που αποτελούν 

εξωτερική έκφραση µιας κουλτούρας  (όπως η γλώσσα, η ενδυµατολογία, η τέχνη, η µουσική) 

και να µπορεί να αντιλαµβάνεται τη διαφορετικότητα σε σχέση µε την ποικιλία των φυλετικών 

εθνικών και πολιτιστικών οµάδων.70 Αν γίνει κατανοητό, πως πέρα από εθνικούς διαχωρισµούς, 

τα έθνη συγκροτούν τον πολιτισµό τους µέσα από ένα σύνολο επιδράσεων και αποδοχών, τότε 

µε την κατάλληλη εκπαίδευση µπορούν να µειωθούν οι εκδηλώσεις εθνικιστικών τάσεων ή 

φυλετικών διακρίσεων και να ενισχυθεί το αίσθηµα αµοιβαίου σεβασµού και προς τα ιδιαίτερα 

πολιτισµικά στοιχεία που τον συγκροτούν ως οντότητα.71 

 
 
 
 
 

                                                 
67 Βλ. Ι. Βούρτσης, Ε. Μανακίδου, Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισµό: Η Έννοια του Πολιτισµού, Όψεις του Ελληνικού 
Πολιτισµού, τ. Α´ , Ε.Α.Π., Πάτρα 1999, σ. 133.  
68 Βλ. Ν. Ιντζεσίλογλου, «Περί κατασκευής συλλογικών ταυτοτήτων. Το παράδειγµα της εθνικής ταυτότητας»,  στο Χ. 
Κωνσταντόπουλος, Λ.  Μαράντου-Αλιφάντη, ∆. Γερµανός, ∆., κ.α., Εµείς και οι Άλλοι: Αναφορές στις τάσεις και τα σύµβολα, 
Τυπωθήτω, Αθήνα 1999, σ. 110. 
69 Βλ. Μ. Racel, “Multicultural Art Education and Global Reform”, στο Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, «Αισθητική Αγωγή, 
Πολυπολιτισµικότητα και ∆ιαπολιτισµικότητα», Επιστήµες της Αγωγής, Θεµατικό τεύχος (2008), σ. 30. 
70 Βλ. L. Andrus, «The cultural competent art education», Art Education, (July 2001), σ. 14-19. 
71 Βλ. Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, «Αισθητική Αγωγή, Πολυπολιτισµικότητα και ∆ιαπολιτισµικότητα», Επιστήµες της Αγωγής, 
Θεµατικό τεύχος  (2008), σ. 27. 
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1.2.4 Το µουσείο ως παράγοντας προαγωγής της εθνικής και 
πολιτιστικής ταυτότητας 

 
 

Παραδοσιακά, ο ρόλος που κλήθηκε να διαδραµατίσει το µουσείο αποτέλεσε µηχανισµό 

συγκρότησης της εθνοπολιτισµικής ταυτότητας, θεσµό που υπηρετεί τη σύνθετη διαδικασία της 

εθνικής ταυτοποίησης, της ταξικής ηγεµονίας και της πολιτισµικής αναπαραγωγής.72 Από τις 

απαρχές του και το ελληνικό µουσείο λειτούργησε ως χώρος παραγωγής και αναπαραγωγής της 

ιστορικής γνώσης στο πλαίσιο του εθνοκεντρικού ιδεολογικού συστήµατος.73  Ο εθνοκεντρισµός 

συνίσταται στη διαµόρφωση εθνικής, πολιτιστικής, κοινωνικής ταυτότητας, στην ανάγκη 

πολυφωνίας και εκδηµοκρατισµού του µουσείου, στην παρουσίαση διαφορετικών πολιτισµικών 

ενοτήτων και κοινωνικών οµάδων, όπως π.χ. των εθνικών µειονοτήτων, µε σκοπό την πρόκληση 

διαλόγου για την πολιτιστική και κοινωνική διάσταση του παρελθόντος στο παρόν και στο 

µέλλον. Στη χώρα µας το µουσείο υιοθετεί και εκπροσωπεί την επίσηµη ιδεολογική στάση του 

κράτους για το ένδοξο ελληνικό παρελθόν και τίθεται στην υπηρεσία της ανάγκης για 

συγκρότηση εθνικής ταυτότητας.74 Ένας από τους ρόλους του είναι η επιδίωξη για άµεση και 

αποτελεσµατική απόδοση της «ταυτότητας» µιας ανθρώπινης κοινότητας σε ότι αφορά τη ζωή 

της και τον πολιτισµό της. Η οργάνωσή του εξασφαλίζει και διασώζει τις µαρτυρίες που 

συνθέτουν την ιδιαίτερη φυσιογνωµία της γεωγραφικής περιοχής και της ανθρώπινης κοινωνίας 

που έζησε σε αυτήν, καθώς και των δραστηριοτήτων που ανέπτυξε.75 Τα πολιτισµικά στοιχεία 

αναφοράς στην εθνική ταυτότητα συσπειρώθηκαν στην ιδέα της ιστορικής συνέχειας και ιδίως 

στην ιδέα της συγγένειας του ελληνικού έθνους µε την Αρχαία Ελλάδα. Οι βάσεις για την 

ανάπτυξη και συστηµατοποίηση των αρχαιολογικών ερευνών τέθηκαν ουσιαστικά το τελευταίο 

τέταρτο του 19ου αιώνα µε τη δηµιουργία της αρχαιολογικής υπηρεσίας, την εφαρµογή του 

αρχαιολογικού νόµου, την ίδρυση της Αρχαιολογικής Εταιρίας, την διενέργεια των ανασκαφών, 

τη συλλογή αρχαιοτήτων, τη λήψη προστατευτικών µέτρων για τις αρχαιότητες και την ίδρυση 

µουσείων.76   

Σε αυτή την περίπτωση τα µουσεία όλου του κόσµου κατέχουν σηµαντικό ρόλο, αφού 

κρατούν στις αίθουσές τους και στα αρχεία τους την πολιτιστική κληρονοµιά πολλών και 

                                                 
72  Βλ. Α. Benedict, Φαντασιακές κοινότητες. Στοχασµοί για τις απαρχές και τη διάδοση του εθνικισµού, µετάφραση Π. 
Χαντζαρούλα, Νεφέλη, Αθήνα 1997, σ. 263-271. 
73 Βλ. Ε. Σκουτέρη-∆ιδασκάλου, (1994). «Ο ρόλος των λαογραφικών µουσείων στα πλαίσια της Ενωµένης Ευρώπης». Πρακτικά 
Α’ Συνάντησης Λαογραφικών µουσείων των χωρών της Ενωµένης Ευρώπης, Ελληνική Εταιρία Λαογραφικών Μουσείων, 
Αθήνα 1994, σ. 49-70. 
74 Βλ. Α. Γκαζή, «Η έκθεση των Αρχαιοτήτων στην Ελλάδα (1829-1909). Ιδεολογικές αφετηρίες. Πρακτικές προσεγγίσεις», 
Αρχαιολογία και Τέχνες, 73 (1999), σ. 46. 
75 Βλ. Ε. Αντζουλάτου-Ρετσίλα, «Η µουσειογραφική δικαίωση της τοπικής συλλογικής µνήµης και πείρας», στα Πρακτικά Α’ 
Συνάντησης Μουσειολογίας, 1984. 
76 Βλ. Α. Κόκκου, Η µέριµνα για τις αρχαιότητες στην Ελλάδα και τα πρώτα Μουσεία, Ερµής, Αθήνα 1977. 
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διαφορετικών οµάδων ανθρώπων από όλο τον κόσµο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το 

Βρετανικό µουσείο, που για την 250η επέτειο από την ίδρυσή του, οργάνωσε το 2003 την 

περιοδική έκθεση «Το µουσείο της σκέψης», µε θέµα τη µνήµη σε όλες τις εκφάνσεις της ως 

απαραίτητο συστατικό για την αυτογνωσία, την ταυτότητα και την εξέλιξη κάθε ατόµου, κάθε 

κοινότητας, αλλά και του ίδιου του Βρετανικού µουσείου, ως αποθετηρίου αντικειµένων-

φορέων µνήµης διάφορων πολιτισµών και εποµένως ως «θεάτρου µνήµης» αυτών των λαών. 
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1.3 Το πλαίσιο διαµόρφωσης των πολιτισµικών αξιών 

 
  

Με τον όρο αξίες συνήθως γίνεται αναφορά στις ιδέες για το τι είναι καλό, σωστό, 

ωφέλιµο ή µη. Οι αξίες ερµηνεύουν κατά κάποιο τρόπο τους λόγους και τις αιτίες της 

συµπεριφοράς των ατόµων σε µια συγκεκριµένη περίσταση. Οι αξίες µιας οµάδας ή κοινωνίας 

τελούν σε συνάφεια µε τις θρησκείες, τις ιδεολογίες και τις κοσµοαντιλήψεις. Σύµφωνα µε 

ανθρωπολογικές αντιλήψεις,77 είναι στοιχεία που συντελούν στην περιστολή και τον έλεγχο των 

ενστίκτων, ενώ βοηθούν το άτοµο στον προσανατολισµό του. Πρόκειται περισσότερο για 

αντιλήψεις που επικρατούν σε µια κοινωνία γύρω από ορισµένα θέµατα και οι οποίες 

προσδιορίζουν την ανθρώπινη συµπεριφορά (π.χ. αγάπη προς τον πλησίον, τιµή, υπόληψη, 

εργατικότητα). Σε άλλες περιπτώσεις, εκφράζουν επιθυµητές καταστάσεις, που το άτοµο 

καλείται να επιδείξει. Οι αξίες αφοµοιώνονται στη συνείδηση της αναπτυσσόµενης 

προσωπικότητας και αποτελούν την πυξίδα στις στάσεις, στις προτιµήσεις και στους 

προσανατολισµούς της.78 Μια προσωπική και πολιτιστική αξία αποτελεί µια σχετική αξία ηθικής, 

µια υπόθεση επάνω στην οποία η πράξη µπορεί να εξαχθεί. Ένα σύστηµα αξιών είναι ένα 

σύνολο καθορισµένων τιµών και µετρήσεων. Μια πρωταρχική αξία είναι η βάση, στην οποία 

άλλες αξίες και µετρήσεις είναι ακέραια βασισµένες. Οι αξίες έχουν υποκειµενικό περιεχόµενο 

καθώς ποικίλλουν µεταξύ των ατόµων και πολιτισµών. Οι τύποι αξιών περιλαµβάνουν τις 

εθνικές/ηθικές αξίες, τις δογµατικές/ιδεολογικές (πολιτικές, θρησκευτικές) αξίες, τις κοινωνικές 

αξίες, και τις αισθητικές αξίες. Σηµειωτέον, υπάρχει έντονος διάλογος για το αν µερικές αξίες 

είναι έµφυτες ή µη. 

Οι ερµηνείες της ανθρώπινης συµπεριφοράς λαµβάνουν υπόψη το φυσικό περιβάλλον.79 

Οι οµάδες, οι κοινωνίες, ή οι πολιτισµοί έχουν αξίες που µοιράζονται κατά ένα µεγάλο µέρος 

από τα µέλη τους. Οι αξίες προσδιορίζουν εκείνα τα αντικείµενα, τους όρους ή τα 

χαρακτηριστικά που τα µέλη της κοινωνίας θεωρούν σηµαντικά δηλαδή πολύτιµά. Για 

παράδειγµα στις Ηνωµένες Πολιτείες, στο κυρίαρχο σύστηµα αξιών περιλαµβάνεται η υλική 

άνεση, ο πλούτος, ο ανταγωνισµός, ο ατοµικισµός ή η θρησκευτικότητα, παρά το γεγονός ότι 

δεν συνάδει µε τις προηγούµενες. Οι αξίες µιας κοινωνίας µπορούν συχνά να προσδιοριστούν 

παρατηρώντας ποιοι άνθρωποι απολαµβάνουν την τιµή ή το σεβασµό. Στις ΗΠΑ, π.χ. οι 

                                                 
77  Βλ. Α. Gehlen, Anthropologische Forschung. Zur Selbstbegegnung und Selbstentdeckung des Menschen, Reinbec bei 
Hamburg, 1961, στο Χ. Νόβα-Καλτσούνη, Κοινωνικοποίηση, Η γένεση του κοινωνικού υποκειµένου, Gutenberg, Αθήνα 1996. 
78 Βλ. W. Rudolph, Die amerikanische Cultural Anthropology und das Wertpoblem, Berlin,1959  στο Χ. Νόβα-Καλτσούνη, 
Κοινωνικοποίηση, Η γένεση του κοινωνικού υποκειµένου, Gutenberg, Αθήνα 1996.  
79 Βλ. ∆. Αλάτση-Κονιδάρη,  «Τα υπαίθρια µουσεία», στα Πρακτικά Α΄ Συνάντησης Μουσειολογίας, 1984. 
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επαγγελµατίες αθλητές τιµώνται (υπό µορφή νοµισµατικής πληρωµής) περισσότερο από τους 

καθηγητές της ανώτατης εκπαίδευσης επειδή η κοινωνία αποδίδει στις προσωπικές τιµές όπως 

στη σωµατική δραστηριότητα, τη φυσική ικανότητα περισσότερο από και τις πνευµατικές και 

ακαδηµαϊκές ικανότητες. Αυτό µπορεί επίσης να συµβαίνει επειδή η κοινωνία θεωρεί τα 

καθήκοντα των εκπαιδευτικών δεδοµένα και ανταµείβει τους εκπαιδευτικούς µε µη απτές τιµές 

σχετικά ίσης αξίας µε αυτές ενός αθλητή.  

Οι αξίες συσχετίζονται µε τις νόρµες ενός πολιτισµού, αλλά το περιεχόµενό τους είναι 

πιο γενικό και αφηρηµένο από τις νόρµες. Οι νόρµες είναι κανόνες για τη συµπεριφορά σε 

συγκεκριµένες καταστάσεις, ενώ οι αξίες προσδιορίζουν τι πρέπει να κριθεί καλό ή κακό. Οι 

αξίες διαφέρουν από τους κανόνες γιατί θεωρούνται τα κριτήρια, βάσει των οποίων κρίνονται 

και θεσπίζονται οι κανόνες. Τις περισσότερες φορές είναι δύσκολο να διερευνηθούν οι αξίες 

ενός ατόµου, όταν παρατηρείται η συµπεριφορά του. Σχετικά µε το τι τίθεται σε µεγαλύτερη 

προτεραιότητα, οι αξίες ή οι κανόνες  υπάρχουν δύο επικρατούσες απόψεις: Οι βασικές αξίες 

σχηµατίζονται νωρίς στη ζωή του ατόµου και αφού σταθεροποιηθούν, χρησιµεύουν ως οδηγός 

στη συµπεριφορά και στις στάσεις που οικειοποιείται. Ο Parsons υποστηρίζει πως οι αξίες 

συνδέονται µε την προσωπικότητα του ατόµου.80 Οι κανόνες είναι συνήθειες που αναπτύχθηκαν 

και καθιερώθηκαν µέσα σε µία κοινωνία. Η ανάγκη για συνύπαρξη κοινωνικής συνοχής 

οδήγησε σε διάφορες ερµηνείες για τους λόγους και τις αιτίες κοινής αποδοχής των κανόνων 

(π.χ. η έπαρση της εθνικής σηµαίας σε διακοπές είναι µια νόρµα, αλλά δηλώνει παράλληλα την 

αξία του πατριωτισµού. Επίσης, η ενδυµασία µε µαύρα ρούχα, η σεµνότητα και σοβαρότητα σε 

µια κηδεία είναι κανονιστικές συµπεριφορές, που υποδηλώνουν τις αξίες του σεβασµού και της 

υποστήριξης των φίλων και των µελών της οικογένειας του θανόντος). 81 Τα άτοµα συµµετέχουν 

σε έναν πολιτισµό ακόµα κι αν οι προσωπικές αξίες ενός µέλους δεν συµφωνούν εξ’ ολοκλήρου 

µε µερικές από τις κανονιστικές αξίες που υπαγορεύονται στον πολιτισµό. Αυτό αντανακλά τη 

δυνατότητα του καθενός να συνθέτει και να εξάγει τις πολύτιµες πτυχές του πολιτισµού ενός 

λαού και των διαφορετικών υποοµάδων στις οποίες µπορεί να εντάσσεται. Μεταξύ 

διαφορετικών στρωµάτων της ίδιας κοινωνίας ισχύουν διαφορετικές αξίες. Εάν ένα µέλος 

οµάδας εκφράζει µια προσωπική αξία που έρχεται σε σοβαρή σύγκρουση µε τους κανόνες της 

οµάδας του η κοινωνία µπορεί να προσπαθήσει να τον συµµορφώσει µε διάφορους τρόπους ή να 

τον στιγµατίσει για την αποκλίνουσα συµπεριφορά του (π.χ., η φυλάκιση αποτελεί συνέπεια του 

ατόµου της σύγκρουσης µε τους κοινωνικούς κανόνες που έχουν καθιερωθεί ως νόµοι). Αυτό 

σηµαίνει πως ότι ισχύει ως γενικό σύστηµα αξιών σε µια κοινωνία δεν µπορεί να είναι παρά 

                                                 
80 Βλ. Τ. Parsons,  The Social System, Free Press, New York  1951, σ. 208. 
81 Βλ. J. Blake, K. Davis, “On norms and Values”, 1964, σ. 461 στο Λ. Νικολάου-Σµοκοβίτη, Κοινωνιολογία, Κοινωνία και 
Κοινωνική ζωή, Σταµούλης, Αθήνα-Πειραιάς 1994, σ. 124-125. 
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ένας, ιδεότυπος, ένα περίγραµµα ενός συστήµατος αξιών, το οποίο εξασφαλίζει έναν βασικό 

βαθµό κοινωνικής συναίνεσης.82  

Οι αξίες  µιας κουλτούρας είναι οι ιδέες της για το τι είναι καλό, σωστό, δίκαιο, και 

ακριβές. Οι κοινωνιολόγοι διαφωνούν, εντούτοις, στο πώς πρέπει να εκληφθούν αυτές τις αξίες. 

Η έρευνα εστιάζει στον τρόπο µε τον οποίο οι αξίες διαφέρουν µεταξύ των κοινωνικών οµάδων 

σε έναν πολιτισµό, ενώ η συστηµατική κοινωνιολογία εστιάζει στις κοινές αξίες, που επικρατούν 

σε έναν πολιτισµό. Π.χ. ο Αµερικανός κοινωνιολόγος Merton83 πρότεινε ότι οι σηµαντικότερες 

αξίες, που εκφράζουν την αµερικανική κοινωνία είναι ο πλούτος, η επιτυχία, η δύναµη, και το 

γόητρο, αλλά και ότι ο κάθε άνθρωπος δεν έχει την ίδια ευχέρεια να επιτύχει αυτές τις αξίες. Ο 

Parsons από την πλευρά του παρατηρεί: «οι Αµερικανοί µοιράζονται την κοινή αξία της 

«ηθικής» εργασίας, που ενθαρρύνει τη σκληρή δουλειά». Άλλοι κοινωνιολόγοι έχουν προτείνει 

έναν κοινό πυρήνα των αξιών, συµπεριλαµβανοµένης της ολοκλήρωσης, της υλικής επιτυχίας, 

της επίλυσης προβλήµατος, της εµπιστοσύνης στην επιστήµη και την τεχνολογία, της 

δηµοκρατίας, του πατριωτισµού, της φιλανθρωπίας, της ελευθερίας, της ισότητας και της 

δικαιοσύνης, του ατοµικισµού, της ευθύνης, και της υπευθυνότητας.84 

Ένας πολιτισµός, εν τούτοις, µπορεί να υιοθετήσει συγκρουόµενες µεταξύ τους αξίες. 

Για παράδειγµα, η αξία της υλικής επιτυχίας µπορεί να αντιπαρατεθεί στην αξία της 

φιλανθρωπίας. Η  αξία της ισότητας µπορεί να συγκρουστεί µε την αξία του ατοµικισµού. 

Τέτοιες αντιφάσεις προκύπτουν λόγω ασυνέπειας µεταξύ των ανθρώπινων ενεργειών και των 

φανερών αξιών τους, οι οποίες εξηγούν γιατί οι κοινωνιολόγοι κάνουν διάκριση µεταξύ θεωρίας 

και πράξης. Σε µια κατά το δυνατόν αντικειµενική, αντιπροσωπευτική εικόνα ενός πολιτισµού ο 

δεοντολογικώς ορθός πολιτισµός αναφέρεται στις αξίες και τις νόρµες που µια κοινωνία 

ακολουθεί πραγµατικά, ενώ ο ιδανικός πολιτισµός αναφέρεται στις αξίες και τις νόρµες που µια 

κοινωνία δηλώνει φανερά ότι πιστεύει, (“Ναι µεν, συµφωνώ µε την αρετή της αλήθειας, αλλά 

δεν «πράττω» εγώ την αλήθεια”).85  

Η έννοια της αξίας και η σηµασία της έχουν µια διαχρονική συµβατότητα, περίπου της 

ίδιας εµβέλειας, τόσο στην αρχαιοελληνική όσο και στις σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες και την 

κοινή νεοελληνική. Η αξία, είναι η αξία κάποιου αντικειµένου, το τίµηµα, ή το σύνολο της τιµής, 

το αναλογούν ή το πρέπον. Στα πρόσωπα όµως, η αξία προσλαµβάνει τη σηµασία της τιµής και 

της υπόληψης, αλλά και της γενικής, της συνολικής αξίας του ανθρώπου, της καθολικής αξίας 

αναγνώρισής του από το κοινωνικό σύνολο. Η αξία παραπέµπει στην τιµιότητα, αλλά και στη 
                                                 
82  Βλ. Χ. Νόβα-Καλτσούνη, Κοινωνικοποίηση, Η γένεση του κοινωνικού υποκειµένου, Gutenberg, Αθήνα 1996. 
83 Βλ. Wikipedia, the Free Encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Value_(personal_and_cultural). 
84 Βλ. παραπάνω. 
85 Βλ. http://www.cliffsnotes.com/WileyCDA/CliffsReviewTopic/Cultural-Values.topicArticleId-26957,articleId-26852.html. 
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διανοητική και ηθική ποιότητα. Είναι η υπόληψη, η επιτηδειότητα, η ικανότητα ακόµη και η 

τιµή, ενώ στον κόσµο των πραγµάτων αποκαλύπτει εκείνα που έχουν την ιδιότητά της. Είναι το 

αισθητικό, το ηθικό, το πνευµατικό ιδανικό.86 

Είναι δυνατή η διάκριση των αξιών σε δύο γενικές κατηγορίες: α) τις πνευµατικές 

(spirituals) και β) τις αισθητικές (effectives). Οι πνευµατικές συνιστούν την κοινή αρχή και 

λογίζονται ως η πηγή των ιδιαίτερων αξιών, δηλαδή των διανοητικών και των ηθικών. 

∆ιανοητικές είναι οι αξίες δια των οποίων διερευνάται και θεµελιώνεται η αλήθεια. Οι ηθικές 

αξίες αναφέρονται στην ηθική δραστηριότητα, είτε ως θεωρητικό προαπαιτούµενο της 

λειτουργίας της είτε ως εφαρµογή στη συγκεκριµένη δράση µε προοπτική όµως πάντα το καλό. 

Υπάρχουν επιπλέον και οι οικονοµικές αξίες οι οποίες είναι: οι σχετικές µε την “πραγµατική”, 

υλική, βιολογική ζωτική υπόσταση του ανθρώπου, ως οργανισµού καθώς και οι  αισθητικές 

αξίες, που συγκροτούν τους κανόνες και τις αρχές του ωραίου, ορίζοντας την έννοια της 

οµορφιάς, του µέτρου και της αρµονίας. 87  Ο Καραφύλλης εισάγει επίσης τις αξίες της 

συµπεριφοράς, οι οποίες αναφέρονται στον γενικό και ειδικό τρόπο λειτουργίας και αντίδρασης 

του ατόµου, στην ιδιωτική και τη δηµόσια σφαίρα της δραστηριότητάς του. Από τα παραπάνω, 

προκύπτει ότι: η πεποίθηση στις αξίες (values) και οι εδραιωµένες στάσεις (attitudes) απέναντι 

σ’ αυτές, διαµορφώνουν ισχυρά κίνητρα και οδηγούν σε συγκεκριµένες συµπεριφορές 

(behaviors). Οι τρεις αυτές έννοιες (αξία, στάση και συµπεριφορά) συνδέονται µεταξύ τους. Η 

µια προσδιορίζει ή προϋποθέτει την άλλη και όλες µαζί επηρεάζουν τις επιλογές κάθε ανθρώπου. 

Ο ρόλος εποµένως της κοινωνίας είναι σηµαντικός στην µεταβίβαση των διαχρονικών αξιών του 

πολιτισµού. Η συνοχή και η εξέλιξη του πολιτισµού βασίζονται στη διατήρηση των 

πολιτιστικών αξιών. 

  Ο Αριστοτέλης88 αντιλαµβάνεται την αξία ως αρετή δοσµένη στους ανθρώπους µέσα 

από την πράξη.  Ως αναδίπλωση µιας πράξης που εκλαµβάνεται ως ενέργεια της ψυχής. 

∆ιακρίνει: α) Το άλογο µέρος (πάθη, ορµές, το βάθος της ανθρώπινης προσωπικότητας). β) Το 

έλλογο µέρος (πρακτικές αρετές και νοητικές αρετές).  Ο άνθρωπος διακρίνεται από τα άλλα 

όντα όχι µόνο για τις νοητικές αρετές (γλώσσα, σκέψη, συνδυαστικές διεργασίες) αλλά και για 

τις πρακτικές αρετές. Οι πρακτικές αρετές προϋποθέτουν την πράξη. Σενάρια δράσης και 

συµπεριφοράς οδηγούν σε στάσεις. Η στάση υποδηλώνει την εσωτερική διάθεση απέναντι σε 

µια αξία. Συνοδεύεται από πρακτικό περιεχόµενο: δεν προδιαθέτει µόνο τις αξίες, αλλά 

                                                 
86 Βλ. Γ. Καραφύλλης, Αξιολογία και Παιδεία, εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα 2005. 
87 Βλ. παραπάνω. 
88 Βλ. Α. ∆αλέζιος. [1949–50] Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια. Αρχαίον κείµενον, εισαγωγή, µετάφραση, σηµειώσεις. Πάπυρος, 
Αθήνα 1975. 
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καθορίζει τη συµπεριφορά απέναντι σε αυτές. Οι κυρώσεις οδηγούν σε πρόσκαιρη τροποποίηση 

συµπεριφοράς, δεν προϋποθέτουν αλλαγή της στάσης απέναντι στην αξία.  

Η ιδέα ότι τα µουσεία ως ιδεολογικοί θεσµοί πρέπει να εκπροσωπούν αποκλειστικά τις 

κυρίαρχες αξίες (του έθνους, της κυρίαρχης τάξης, της κυρίαρχης επιστηµολογίας κ.α.) έχει 

τεθεί υπό έντονη αµφισβήτηση διεθνώς. Όλο και περισσότερα µουσεία και πινακοθήκες 

οργανώνουν οι ιδεο-κεντρικές εκθέσεις ή εντάσσουν στις συλλογές τους έργα (ως ερµηνευτικά 

εργαλεία) που ξεφεύγουν από την παραδοσιακή παρουσίαση, λειτουργώντας ως εργαλεία 

ερµηνείας που αφορούν στη ζωή, στο θάνατο, στη γνώση, και στην ανακάλυψη της, στην 

ατοµική και συλλογική µνήµη και ταυτότητα, στην κοινωνική συνείδηση, αναγνώριση και 

ανοχή, τη σηµασία την συνύπαρξης διαφορετικών πολιτισµών, στην απόρριψη της ανθρώπινης 

υπόστασης, στην απόδοση δικαιοσύνης, στην υγεία και στις ασθένειες, στη φτώχεια, στη 

θρησκευτική πίστη κ.α.89  Τέλος οι αξίες που διδάσκονται στα σχολεία µπορεί να διαφέρουν από 

σχολείο σε σχολείο ή ακόµα και από εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι 

οι αξίες που είναι πάντα επίκαιρες και διδάσκονται σχεδόν πάντα είναι ο σεβασµός στους 

άλλους και η υπευθυνότητα. Στον παρακάτω πίνακα (1) διατυπώνονται ορισµένες βασικές 

παιδαγωγικές αξίες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 Βλ. Γ. Κόκκινος,  ∆ιεπιστηµονικές Προσεγγίσεις στη Μουσειακή Αγωγή, εκδ, Μεταίχµιο, Αθήνα 2002. 
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Πίνακας 1 
 

Οι 24 αξίες όπως διατυπώθηκαν από το Baltimore’s Task Force στην εκπαίδευση αξιών και ηθικής 
συµπεριφοράς 

 
1 Integrity Ακεραιότητα 
2 Reasoned argument αιτιολογηµένη επιχειρηµατολογία 
3 Truth Αλήθεια 
4 Tolerance Ανεκτικότητα 
5 Human worth and dignity ανθρώπινη αξία/αξιοπρέπεια 
6 Objectivity Αντικειµενικότητα 
7 Loyalty Αξιοπιστία 
8 Self-respect Αυτοσεβασµός 
9 Knowledge Γνώση 
10 Justice ∆ικαιοσύνη 
11 Freedom of thought & action ελευθερία σκέψης/δράσης 
12 Courtesy Ευγένεια 
13 Equality of opportunity ισότητα ευκαιριών 
14 Rule of law κανόνες του νόµου 
15 Due process κατάλληλη διαδικασία 
16 Critical inquiry κριτική ικανότητα 
17 Rational consent λογική συγκατάθεση 
18 Patriotism Πατριωτισµός 
19 Respect for others σεβασµός στους άλλους 
20 Compassion Συµπόνια 
21 Order Τάξη 
22 Honesty Τιµιότητα 
23 Responsibility Υπευθυνότητα 
24 Responsible citizenship υπευθυνότητα ως πολίτης 

 
                 (Πηγή: Jeanne, M., Moe “Archaeology and Values”90). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
90Βλ. J. M.  Moe, Archaeology and Values: Respect and Responsibility for Our Heritage. The Archaeology Education Handbook: 
Sharing the Past with Kids, ed. K. Smardz and S. J. Smith, 249-66. Walnut Creek, Calif.: AltaMira Press, 2000b. 
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1.4 Παράγοντες που συντελούν στη διαµόρφωση πολιτιστικής 
συνείδησης και κουλτούρας 

 
 

Ο σκοπός της διαµόρφωσης της πολιτιστικής συνείδησης αποβλέπει στην προβολή των 

ιδιαίτερων στοιχείων ενός λαού, µέσω εκπαιδευτικών διαδικασιών (καθιστώντας έτσι 

απαραίτητη τη λειτουργία εκπαιδευτικών τµηµάτων στα µουσεία).91 Η γνώση της ιστορίας, του 

παρελθόντος και της πολιτισµικής εξέλιξης ενός λαού αποτελούν στοιχεία απαραίτητα για τη 

διατήρηση της ιστορικής µνήµης και για την ανάπτυξη ιστορικής και πολιτιστικής συνείδησης.92 

Η µελέτη των πολυσύνθετων πλεγµάτων σχέσεων µεταξύ ανθρώπων, που προέρχονται από 

διαφορετικούς πολιτισµούς και έχουν διαφορετική κουλτούρα, παρέχει πολύτιµα συµπεράσµατα 

για τα πολιτιστικά στοιχεία που εµπλέκονται σε όλα τα βήµατα της ανθρώπινης συµπεριφοράς. 

Ο όρος πολιτιστική συνείδηση αναφέρεται στη συλλογική ταυτότητα ενός ατόµου, ακριβώς 

όπως και ο όρος πολιτιστική ταυτότητα. Η πολιτιστική συνείδηση των Ελλήνων αναφέρεται 

στην ίδια συλλογική ταυτότητα  καθότι περικλείει χαρακτηριστικά τα οποία είναι κοινά, όπως η 

ελληνική γλώσσα, η θρησκεία, η καταγωγή, και η κληρονοµιά του πλούσιου πολιτισµού της 

αρχαίας Ελλάδας.93 

Η πολιτιστική συνείδηση αποτελεί διάσταση της ίδιας της ζωής. Είναι µια διαδικασία 

που προϋποθέτει ανταλλαγή πληροφοριών, ερµηνεία, αξιολόγηση, αξιοποίηση συµβόλων, 

σηµάτων, πληροφοριών και µηνυµάτων. Ο τρόπος που επικοινωνεί το άτοµο -λεκτικά ή µη 

λεκτικά- ονοµάζεται συµπεριφορά. Επηρεάζεται και διαµορφώνεται από πολλούς παράγοντες, 

όπως: κίνητρα, αξίες, συγκινησιακή κατάσταση, δεξιότητες, στάσεις και προθέσεις. 94  Η 

πολιτιστική συνείδηση εκφράζεται µέσα σε ένα πλαίσιο πολιτισµικής ποικιλοµορφίας και πολύ-

πολιτισµού. Παρέχει στα άτοµα, ανεξαρτήτως καταγωγής, το δικαίωµα να περιφρουρήσουν την 

πολιτιστική τους κληρονοµιά, διεκδικώντας ίση µεταχείριση, ενώ παράλληλα να δεσµεύονται να 

στηρίξουν τον πολιτισµό, τα µνηµεία και την γλώσσα τους. Ιδιαιτέρως πρέπει να εκτιµηθεί η 

σηµασία της κοινωνικοποίησης µέσα σε ένα πολυ-πολιτισµικό περιβάλλον και το γεγονός ότι 

αυτή ενεργεί ως παράγοντας που υποβοηθά την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και 

ταυτότητας. 

 

                                                 
91 Βλ. E. Σπαθάρη-Μπεγλίτη, «Λαογραφικά µουσεία και Παιδαγωγική», Απόψεις, 8, (1994), σ. 79. 
92 Βλ. Ρ. Καλούρη-Αντωνοπούλου, Χ. Κάσσαρης, Το µουσείο µέσο τέχνης και αγωγής, Καστανιώτης, Αθήνα 1988, σ. 27-28. 
93 Βλ. http://www.fasoulas.de/html/210806_-_anagnostou.html. 
94Βλ. Μ. Γιαννουλέας, Συµπεριφορά και ∆ιαπροσωπική  Επικοινωνία στον εργασιακό χώρο, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1998, σ. 
19-27. 
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1.4.1 Η έννοια της κουλτούρας 
 

 
Η κουλτούρα και η δηµιουργικότητα είναι σηµαντικοί παράγοντες για την προσωπική 

ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την οικονοµική ευµάρεια. Σήµερα οι εκπαιδευτικές 

στρατηγικές ενθαρρύνουν τη διαπολιτισµική κατανόηση, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι τα 

ζητήµατα πολιτιστικού ενδιαφέροντος είναι στο επίκεντρο των πολιτικών. 95  Ο όρος 

«κουλτούρα» έχει ιστορία τριακοσίων ετών. 96  Η κουλτούρα, ως έννοια που δηλώνει την 

πνευµατική καλλιέργεια, εντοπίζεται στην αγγλική γλώσσα από το έτος 1420.97  Αυτό 

διαφαίνεται τόσο στα κείµενα του γερµανού χηµικού και φιλόσοφου W. Ostwald (1909) όσο και 

στα γραπτά κείµενα και τις διαλέξεις του ανθρωπολόγου L. A. White (1939) όπου η µελέτη της 

κουλτούρας έχει αναχθεί σε αυτόνοµο γνωστικό τοµέα. Εντούτοις, η έννοια της κουλτούρας δεν 

διακρίνεται εννοιολογική οµοιογένεια παρά από διάσπαρτες και αντιφατικές µεταξύ τους 

ερµηνευτικές οπτικές.98 Οι κυρίαρχες ερµηνευτικές παραδόσεις που δηµιουργήθηκαν διαδοχικά 

από τις αρχές του 19ου αιώνα έως τις µέρες µας για τη µελέτη της κουλτούρας είναι κατά σειρά: 

α) η ερµηνευτική, που αντιµετώπισε την κουλτούρα ως το σύνολο των πνευµατικών 

δηµιουργηµάτων του ανθρώπου ή των εκφράσεων του ανθρώπινου ψυχισµού. β) Η 

πραγµατιστική-στατιστική, που είναι σύµφυτη µε την ανάδυση και ηγεµονία των Κοινωνικών 

Επιστηµών του πνεύµατος και η οποία επιχείρησε να δείξει την υλική διάσταση της κουλτούρας, 

δηµιουργώντας τον όρο «υλικός πολιτισµός» και γ) η σηµειολογική, η οποία αποϊστορικοποίησε 

την κουλτούρα, και υπερβαίνοντας τη διάκριση πνευµατικού/υλικού πολιτισµού και 

υποκειµενικότητας/συλλογικότητας, προσέγγισε την κουλτούρα συγχρονικά ως σύστηµα 

σηµείων µε εγγενείς σχέσεις και λειτουργίες (σύµφωνα µε το επιστηµολογικό παράδειγµα της 

γλωσσολογικής θεωρίας του Ferdinand Saussure και τη δοµική ανάλυση της Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας).99  

Ένας από τους πρώτους που χρησιµοποίησαν τον όρο «κουλτούρα» υπήρξε ο Johann 

Gottfried Herder (1744-1803), εννοώντας µε αυτόν τους ιδιαίτερους εθνικούς πολιτισµούς, 

δηλαδή όλο το φάσµα των ηθών, των εθίµων, των στάσεων, των ιδεών και γενικά των 

πνευµατικών επιτευγµάτων ενός έθνους. Ο Herder θεωρείται σήµερα εισηγητής του ιδιαίτερου 

τρόπου µε τον οποίο διαµορφώθηκε το νοητικό περιεχόµενο και οι λειτουργίες της κουλτούρας. 

Η ιδιαίτερη αυτή προσέγγιση βασίζεται στην οντολογική διάκριση µεταξύ της κουλτούρας 

                                                 
95 Βλ. http://ec.europa.eu/culture/eac/communication/comm_en.html. 
96 Βλ. Ν. ∆εµερτζής, Κουλτούρα, Νεωτερικότητα, Πολιτική Κουλτούρα, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα, 1989. 
97 Βλ. C. Kluckhohn, «Κουλτούρα», 1972 στο Julius Gould & William L., Kolb, Λεξικό Κοινωνικών Επιστηµών υπό την αιγίδα 
της Unesco, Ελληνική Παιδεία Α.Ε. τόµος 2ος, Αθήνα 1972, σ.  488.  
98 Βλ. Γ. Κόκκινος, ∆ιεπιστηµονικές Προσεγγίσεις στη Μουσειακή Αγωγή, Μεταίχµιο, Αθήνα 2002. 
99 Βλ. Γ. Κόκκινος, ∆ιεπιστηµονικές Προσεγγίσεις στη Μουσειακή Αγωγή, Μεταίχµιο, Αθήνα 2002. 
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(Kultur) και  πολιτισµού (Zivilisation), µια διάκριση που ανάγεται στη σφαίρα των ιδεών του 

ροµαντισµού. Η οπτική αυτή ταυτίζει την κουλτούρα µε την πνευµατικότητα και τον πολιτισµό 

µε τη δυτική ορθολογικότητα, την εργαλειακή γνώση και τη µηχανοποίηση της ανθρώπινης 

ζωής.100  

Στο έργο του Γερµανού Κοινωνιολόγου Georg Simmel (1858-1918), διακρίνεται η 

«αντικειµενική κουλτούρα», που συγκροτείται στη νεωτερική εποχή από τη διαρκώς ογκούµενη 

ποσότητα των πολιτιστικών προϊόντων καθαυτών και η «υποκειµενική κουλτούρα», η οποία 

σηµαίνει τη δυνατότητα εκλεκτικής αφοµοίωσης και εσωτερίκευσης των πολιτιστικών 

προϊόντων µε σκοπό την ατοµική καλλιέργεια.101 Ο Tylor ορίζει την κουλτούρα ως «το σύνθετο 

εκείνο όλο που περιλαµβάνει τη γνώση, τις πεποιθήσεις, την τέχνη, την ηθική, το νόµο, την 

εθιµική πρακτική, καθώς επίσης και άλλες δεξιότητες και συνήθειες που έχουν αποκτηθεί από 

τον άνθρωπο ως µέλος της κοινωνίας».102 O Nobert Elias αντιδιαστέλλει «πολιτισµό» και 

«κουλτούρα». Εντάσσει  την έννοια του πολιτισµού στη γαλλική και την αγγλική ορολογία, ενώ 

την έννοια της κουλτούρας στη γερµανική. Κατά τον Elias, η έννοια του πολιτισµού αναφέρεται 

στον πνευµατικό και υλικό βίο, στις κυρίαρχες στάσεις, αντιλήψεις και συµπεριφορές, στα ηθικά 

πρότυπα, στα οικονοµικά και τεχνολογικά επιτεύγµατα, στην ισχύ του κράτους και στην 

ευηµερία του πληθυσµού. Αντίθετα, η έννοια της κουλτούρας, που φέρει ανάγλυφη τη σφραγίδα 

της γερµανικής οργανισµικής αντίληψης της εθνικής ταυτότητας, παραπέµπει αποκλειστικά και 

µόνο σε ένα σώµα επιλεγµένων διανοητικών, καλλιτεχνικών και ηθικών επιτευγµάτων καθώς 

και στη λαϊκή παράδοση.103 

O Lukacs, στηριζόµενος κατά βάση στην αντίστοιχη προσέγγιση του Simmel, διέκρινε 

την κουλτούρα από τον πολιτισµό, θεωρώντας την πρώτη ως το σύνολο των αξιακών αρχών, 

προτύπων, δεξιοτήτων και γνώσεων µε επίκεντρο τον άνθρωπο, ενώ τον δεύτερο ως άθροισµα 

των µεθόδων, των εργαλείων και των τεχνικών που συντελούν στη διατήρηση και τη βελτίωση 

της ανθρώπινης ζωής. Μια τέτοια προσέγγιση επιτρέπει στον Lukacs να θεωρήσει την 

κουλτούρα ως το πεδίο της ελευθερίας, ενώ τον πολιτισµό ως το πεδίο της αναγκαιότητας, που 

τείνει εγγενώς να εµπορευµατοποιήσει, να χειραγωγήσει, να µαζικοποιήσει και τελικά να 

καταστρέψει ή να εργαλειοποιήσει την κουλτούρα.104 O Williams θεωρεί δεδοµένο ότι ο όρος 

κουλτούρα βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγχρονης σκέψης, καθώς δεν καθίσταται δυνατή η 

                                                 
100 Βλ. Η. Kohn, The Mind of Germany, The Education of a Nation, Harper Torchbook, Harper and Row, Publishers, , second 
edition, New York 1965, σ.  63. 
101 Βλ. D. L., Gross, Kultur and its Discontents: The Origins of a Critique of Everyday Life in Germany, 1880-1925 στο G. D., 
Stark, B. K. Lackner σ. 76-83. 
102 Βλ. Ν. ∆εµερτζής, Κουλτούρα, Νεωτερικότητα, Πολιτική Κουλτούρα, Παπαζήσης, Αθήνα 1989, σ. 91. 
 
103 Βλ. Ε. Norbert, Η διαδικασία του πολιτισµού. Μια ιστορία κοινωνικής συµπεριφοράς στη ∆ύση. Κοινωνιογενετικές και 
ψυχογενετικές έρευνες 1. µετάφραση Θ. Λουπασάκης, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1996, σ. 25-31, 31-34, 60-67, 68-75. 
104 Βλ. O. William Culture, 1987 in T. Bottomore (ed), A Dictionary of Marxist Thought, Blackwell Reference σ. 109-111. 
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πραγµατοποίηση οποιαδήποτε ανάλυση των πολιτισµικών φαινοµένων χωρίς προηγουµένως να 

επιχειρηθεί η κριτική προσέγγιση και διασαφήνιση της ίδιας της έννοιας της κουλτούρας.105 

Εφεξής, η κουλτούρα ορίζεται είτε ατοµοκεντρικά, ως η επίπονη προσπάθεια εσωτερικής 

καλλιέργειας και αυτοτελείωσης του ανθρώπου είτε συλλογικά, ως η θρησκεία, οι τέχνες, οι 

ιδέες, οι νοοτροπίες, και οι θεσπισµένες πρακτικές µιας κοινωνίας.106 Με όλους αυτούς τους 

τρόπους ο Williams συγκροτεί το ιδιαίτερο γνωστικό πεδίο της έννοιας της κουλτούρας ως 

πλέγµα σχέσεων. Οι σχέσεις αυτές δοµούνται µε βάση παραδειγµατικά πρότυπα, µέσω της 

εδραίωσης και της µαζικής εµπέδωσης της κουλτούρας, της κοινωνικής συµµετοχής και της 

ταξικής ηγεµονίας.107  

Για τον Geertz, η κουλτούρα δεν είναι εξουσία, κάτι στο οποίο µπορεί να αποδοθούν 

αιτιακά και µονοσήµαντα συµβάντα, οι συµπεριφορές, οι θεσµοί ή οι διαδικασίες. Είναι 

απεναντίας, ένα πλαίσιο αναφοράς, κάτι µέσα στα όρια του οποίου όλα τα παραπάνω µπορούν 

να συµπεριληφθούν .108 O Peckham διατυπώνει επίσης την άποψη ότι τα γνωρίσµατα κάθε 

κουλτούρας είναι δυνατό να διακριθούν σε δύο επιµέρους κατηγορίες: στην πρώτη εντάσσονται 

αυτά που αφορούν στα περιγράψιµα στοιχεία, όπως φυλή, γεωγραφικό/φυσικό περιβάλλον, 

µοντέλα οικονοµικής οργάνωσης, θεσµικό πλαίσιο, θρησκεία, ήθη, δεσπόζουσες νοοτροπίες και 

ιδεολογίες. 109  Στη δεύτερη ταξινοµούνται όσα θα µπορούσαν να ονοµαστούν «κριτήρια 

εσωτερικής φύσης όπως η ταυτότητα, η τάξη, η αξία και ο προσανατολισµός».110 Σύµφωνα µε 

τον Said, η κουλτούρα «εκφράζει όλες εκείνες τις πρακτικές, όπως τις τέχνες της περιγραφής, 

της επικοινωνίας και της απεικόνισης, οι οποίες διαχωρίζονται από την οικονοµία, την 

κοινωνιολογία και την πολιτική. Εδώ περιλαµβάνονται τόσο οι λαϊκές παραδόσεις σχετικά µε τα 

µακρινά µέρη του κόσµου, όσο και οι ειδικές γνώσεις που παρέχουν η Εθνογραφία, η 

Ιστοριογραφία, η Φιλολογία, η Κοινωνιολογία, η Ιστορία της Λογοτεχνίας κ.α.111 

 

1.4.2 Παράγοντες διαµόρφωσης πολιτιστικής συνείδησης και 
κουλτούρας 

 
 

Οι προϋποθέσεις για τη διαµόρφωση πολιτιστικής συνείδησης τίθενται από τα πρώτα 

κιόλας στάδια της ζωής του ατόµου. Η κοινωνικοποίηση στα πλαίσια της οικογένειας και τα 

                                                 
105 Βλ. R. Williams, Η έννοια της κουλτούρας», στο Κουλτούρα και Ιστορία, εισαγωγή-µετάφραση Β. Αποστολίδου, Γνώση, 
Αθήνα 1994, σ. 69. 
106 Βλ. παραπάνω σ. 74. 
107 Βλ. παραπάνω. 
108 Βλ. C. Geertz, The interpretation of Cultures, Basic Book Publishers, New York 1973, σ. 14. 
109 Βλ.  M. Peckham , σ. 37. 
110 Βλ. παραπάνω σ. 41. 
111 Βλ. E. Said, (1996). «Κουλτούρα και Ιµπεριαλισµός. Μια συστηµατική και γοητευτική ανίχνευση των ριζών του Ιµπεριαλισµού 
στον Πολιτισµό της ∆ύσης, µτφση. Β. Λάππα, Νεφέλη, Αθήνα 1996, σ. 10. 
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πολιτισµικά βιώµατα διαµορφώνουν σε µεγάλο βαθµό την πολιτιστική στάση και συµπεριφορά, 

που διατηρείται και στην ενήλικη ζωή.112  Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι οι παράγοντες που 

επιδρούν στη διαµόρφωση πολιτιστικής συνείδησης διαφέρουν για κάθε περιοχή και µορφή 

κοινωνίας, καθώς ποικίλουν οι τρόποι ενηµέρωσης και µάθησης, που έχει κάθε άτοµο στη 

διάθεση του καθώς και το σύστηµα αξιών. Οι περισσότεροι ερευνητές113 συγκλίνουν στην 

άποψη ότι το σχολείο αποτελεί το βασικότερο παράγοντα.  

Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στο ρόλο της οικογένειας, καθώς συνιστά την πρώτη 

κοινωνική οµάδα, στα πλαίσια της οποίας το άτοµο αναπτύσσει αυτό  που αποκαλούµε τη 

«βασική προσωπικότητα» (basic-personality). Η πρωτογενής αυτή οµάδα ή οµάδα αναφοράς 

(reference group) αποτελεί για το παιδί το πλαίσιο µέσα οποίο θα αποκτήσει τις πρώτες του 

κοινωνικές εµπειρίες, θα σχηµατίσει τις πρώτες εντυπώσεις, θα αποκτήσει στάσεις και 

συµπεριφορές αναφορικά µε τον περιβάλλοντα κόσµο.114  Η επίδραση που ασκεί η οικογένεια 

στην αγωγή των παιδιών είναι ισχυρότατη, επειδή δεν αποτελεί µόνο βιολογική οντότητα αλλά 

συγχρόνως κοινωνική και πνευµατική. Επειδή η οικογένεια βασίζεται σε ισχυρούς 

συναισθηµατικούς δεσµούς, που αναπτύσσονται ανάµεσα στα µέλη της, µεταβιβάζει στο παιδί 

δεξιότητες και το µαθαίνει έµµεσα και ασυνείδητα να εκτιµά το εαυτό του και τους άλλους.115 

Οι γονείς καλλιεργούν αξίες στα παιδιά τους, αλλά και οι ίδιοι οικειοποιούνται ή απορρίπτουν 

αξίες µε το πέρασµα του χρόνου. Οι παράγοντες που προσδιορίζουν την παιδευτική λειτουργία 

της οικογένειας είναι κυρίως: το κοινωνικό περιβάλλον, η κοινωνική προέλευση (κοινωνική 

τάξη), το µορφωτικό επίπεδο, οι οικονοµικές δυνατότητες και ο ψυχολογικός παράγοντας, που 

εξαρτάται από την προσωπικότητα των γονέων, τις αρχές, τη συµπεριφορά και γενικότερα τις 

στάσεις τους.116  Η οικογένεια µεταδίδει στο παιδί γνώσεις, δεξιότητες, τρόπους κοινωνικής 

συµπεριφοράς, ηθικές αντιλήψεις, θρησκευτική πεποίθηση και το βοηθάει στην ένταξή του στο 

πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον.117  Κατά συνέπεια, η οικογένεια αποτελεί τη πρώτη 

µορφή εκπαίδευσης µε τρόπο φυσικό και αβίαστο µέσα σε ένα κλίµα όπου αναπτύσσονται 

ισχυροί κοινωνικοί και συναισθηµατικοί δεσµοί. 

 Ένας εξίσου σηµαντικός παράγοντας διαµόρφωσης πολιτιστικής συνείδησης και 

κουλτούρας είναι αναµφίβολα το σχολείο. Στο σηµερινό, πολυσύνθετο πολιτισµό όλα τα έθνη 

επιθυµούν διακαώς την επαγγελµατική και γενική µόρφωση των πολιτών τους και αναγνωρίζουν 

                                                 
112 Βλ. Τ. Tanner, «Significant life experiences», The journal of Environmental education, vol. 11(4), 1980, σ.20-24 και J. 
Palmer, Development of concern for the environment and formative experiences of education, The Journal of Environmental 
education, vol. 24(3), 1993, σ.26-30. 
113 Βλ. M. Treshow, F. K. Anderson, Plant stress from air pollution. John Willey and Sons, New York 1991, σ. 162-164 και K. 
Λεβίτιν, “Η ∆ιαµόρφωση της προσωπικότητας”,  Μετ. Λ. Καρσερά, Σύγχρονη Εποχή, 77-82. Αθήνα (1988). 
114  Βλ. A. Μισέλ, Κοινωνιολογία της Οικογένειας και του Γάµου, Gutenberg, Αθήνα 1993. 
115 Βλ. I. Κογκούλη, «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική», Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 185-193. 
116 Βλ. παραπάνω. 
117 Βλ. παραπάνω. 
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την ανάγκη µιας ολοκληρωµένης αγωγής. H καλλιέργεια του νου θεωρείται σήµερα τόσο 

απαραίτητη όσο η τροφή για το σώµα. Το αποτελεσµατικότερο µέσο λοιπόν είναι το σχολείο 

καθώς συµβάλλει στην κατανόηση, στη συντήρηση, στην προαγωγή και στη µετάδοση του 

πολιτισµού από τη µια γενεά στην άλλη. Το σχολείο µεταβιβάζει σε κάθε γενιά την πνευµατική 

κληρονοµιά του λαού της. Ως θεσµός δεν επιδιώκει αποκλειστικά και µόνο τη συντήρηση και 

µετάδοση των παραδεδοµένων αξιών, αλλά αποτελεί παράλληλα παράγοντα κοινωνικο-

πολιτιστικής ανανέωσης και προόδου. Συνεπώς το σχολείο  δεν είναι αποκοµµένο από την 

κοινωνική πραγµατικότητα, ούτε χωρίζεται µε στεγανά από αυτή.118 Στην εποχή µας, καθίσταται 

πρωταρχικός ο κοινωνικο-πολιτιστικός σκοπός του σχολείου αντί του παιδαγωγικού. Το σχολείο 

βρίσκεται σήµερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά σε µια διαλεκτική σχέση µε την κοινωνία, 

γιατί αφενός εκφράζει την εκάστοτε θέση και κατάστασή της, αφετέρου είναι παράγοντας 

βελτίωσης αυτής.119  

Οι οµάδες των οµηλίκων ή «οµάδες των οµοίων» αποτελούν για πολλούς µια ιδιαίτερη 

φάση κοινωνικοποίησης, η οποία αποκαλείται «µέση παιδικότητα» και εκτείνεται από το έκτο 

µέχρι το δέκατο τρίτο έτος. Οι παιδικές φιλίες έχουν µια σηµαντική κοινωνικοποιητική 

λειτουργία, αφού βοηθούν το παιδί να δει την εικόνα του εαυτού του µέσα από τις σχέσεις 

οµοίων.120 Ο ίδιος ο Piaget, έδωσε έµφαση στο ρόλο της αλληλεπίδρασης µε τους οµηλίκους 

στην οικοδόµηση της γνώσης.121 Αλλά και ο Vygotsky (1978)122 θεωρεί ότι ένα παιδί µε την 

παρακίνηση των συνοµηλίκων µπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι 

θα αναλάµβανε το ίδιο προσωπικά. Προκειµένου λοιπόν ένα παιδί να γίνει αποδεκτό από την 

οµάδα µιµείται στάσεις και συµπεριφορές. Αν οι συνοµήλικοι είναι συνειδητοποιηµένοι 

απέναντι στην προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς και το ίδιο το παιδί τείνει να 

διαµορφώσει θετική συµπεριφορά. 

Τα Μ.Μ.Ε. διαδραµατίζουν επίσης σπουδαίο ρόλο τόσο στην τυπική όσο και στην άτυπη 

εκπαίδευση. Υπάρχουν δύο αντικρουόµενες απόψεις για το ρόλο των Μ.Μ.Ε. Η πρώτη 

υποστηρίζει ότι λόγω κυρίως του καθαρά ψυχαγωγικού–ενηµερωτικού και ελάχιστα 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα τους, ο ρόλος τους τείνει να είναι µάλλον αρνητικός σε θέµατα 

ευαισθητοποίησης απέναντι στο περιβάλλον.123 Σύµφωνα µε αντίθετη άποψη η εκπαιδευτική 

τηλεόραση και άλλα συστήµατα εκπαιδευτικής τεχνολογίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε 

                                                 
118 Βλ. Π. Ξωχέλλης, Παιδαγωγική του σχολείου, Θεσσαλονίκη, 1981, σελ, 18, 19. 
119 Βλ. http://www.aspe.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=316&Itemid=2 
120  Βλ. Χ. Νόβα-Καλτσούνη, Κοινωνικοποίηση. Η γένεση του Κοινωνικού Υποκειµένου, Gutenberg, Αθήνα 1996. 
121 Βλ. J. Piaget, The moral Judgment of the Child, Harmondsworth: Penguin Educational, 1977. 
122 Βλ. L. S. Vygotsky, Mind in society: The development of higher psychological processes, Harvard University Press, London 
1978. 
123 Βλ. N. Σαµαράς, Η επίδραση της ενηµέρωσης στη διαµόρφωση της περιβαλλοντικής συµπεριφοράς του ατόµου, Πρακτικά 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης του 21ου αιώνα, Προοπτικές και δυνατότητες (επιµ), Β. 
Παπαδηµητρίου, Λάρισα 2000. 
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ευρύτητα σε πολλά σχολεία και πανεπιστήµια σε διάφορες χώρες. Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα 

αυτών των συστηµάτων, παρά το µεγάλο κόστος τους είναι ότι προσαυξάνουν το ακροατήριο 

των εκπαιδευόµενων και επιπλέον ότι παρέχουν τη δυνατότητα  ανώτερης ποιότητας 

εκπαίδευσης. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη διάδοση επιλεγµένων προγραµµάτων, ή µε τη διεύρυνση 

των δυνατοτήτων των εκπαιδευτικών, ώστε να οργανώνουν µε ευελιξία τις οµάδες µαθητών.124 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, τα Μ.Μ.Ε. αποτελούν αδιαµφισβήτητα όργανα προόδου και ελευθερίας, 

υπό την προϋπόθεση ότι το αίσθηµα ευθύνης και η δεοντολογία τους είναι αδιάβλητα. Είναι 

γεγονός ότι τα άτοµα πρέπει να είναι επιφυλακτικά απέναντι σε απλουστευτικές πληροφορίες 

και υπερβολικές δηλώσεις, που στόχος τους είναι να τα επηρεάσουν και να τα χειραγωγήσουν. 

Για τα περισσότερα θέµατα που σχετίζονται µε το περιβάλλον χαρακτηριστικά έχει παρατηρηθεί 

ότι το αληθοφανές συχνά παρουσιάζεται πιο ελκυστικό από το αληθινό. Η δύναµη του διαλόγου 

απαιτεί υπευθυνότητα. Τα Μ.Μ.Ε. µπορούν να παρέχουν επίσης πολύτιµες πληροφορίες και 

λύσεις σε θέµατα που αφορούν: την προστασία της φύσης και του τοπίου, την διαχείριση των 

φυσικών, πολιτιστικών και αρχαιολογικών πόρων, την ανάδειξη της πολιτισµικής κληρονοµιάς, 

τη διαφύλαξη στοιχείων της κουλτούρας, κ.α. Τα Μ.Μ.Ε. συµβάλλουν παράλληλα στην 

αναπαράσταση του παρελθόντος αξιοποιώντας τα επιτεύγµατα της τεχνολογίας και τη δύναµη 

του λόγου, του ήχου και της εικόνας. Η διαδικασία της επικοινωνίας προωθείται εντονότερα και 

συγκροτούνται νέες «γλώσσες» και «κώδικες» επαφής. Η λειτουργία και οι τεχνολογικές 

ιδιοµορφίες των ΜΜ.Ε. συνδέονται άµεσα µε τον κοινωνικοπολιτισµικό χώρο και το ευρύτερο 

κοινωνικό πλαίσιο, στο οποίο εντάσσονται και απευθύνονται. Τα Μ.Μ.Ε. συµµετέχουν ενεργά 

στη νοηµατοδότηση του παρελθόντος, το οποίο και προβάλλουν.125 

Από τον 18ο αιώνα όµως αυτό έγινε ο κύριος φορέας της αγωγής των παιδιών και των 

εφήβων. Το κράτος λειτουργεί έµµεσα στη διαµόρφωση πολιτιστικής συνείδησης, αφού 

νοµοθετεί αλλαγές και καινοτοµίες στη σχολική ζωή και τον πολιτισµό. Επιπρόσθετα, 

αναλαµβάνει την ευθύνη για την ίδρυση και στελέχωση σχολείων, διαµορφώνει τα αναλυτικά 

προγράµµατα, καθορίζει τα χρόνια υποχρεωτικής εκπαίδευσης, επιµορφώνει τους 

εκπαιδευτικούς, ενισχύει την πολιτιστική δράση, µέσα από ίδρυση και επιχορήγηση µουσείων, 

αρχαιολογικών χώρων, θεάτρων, δηµοτικών βιβλιοθηκών, κ..α. Επιπλέον καθορίζει το πλαίσιο 

ανάδειξης και  προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

 Σηµαντικός είναι και ο ρόλος των µη κυβερνητικών φορέων και οργανισµών, καθώς και 

του κοινωνικού περίγυρου,126 ειδικότερα σε περιπτώσεις που απαιτείται παράλληλα µελέτη και 

                                                 
124 Βλ. I. Παπασιδέρη, Θέµατα Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Συµµετρία, Αθήνα 1996. 
125  Βλ.  Γαζή,  “∆ιεπιστηµονικές Προσεγγίσεις στη Μουσειακή Αγωγή”, εκδ. Μεταίχµιο, Αθήνα 2002. 
126  Βλ. Ε. Φουσέκη, «Η Περιβαλλοντική εκπαίδευση στο ελληνικό σχολείο: ∆εδοµένα και Προοπτική», Νέα οικολογία, 11, 
(1998), σ. 48-50. 
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επίλυση πολιτιστικών προβληµάτων, µικρής, τοπικής κλίµακας. Τα άτοµα µπορούν να 

ενθαρρυνθούν, να κρίνουν, να συγκρίνουν και να υιοθετήσουν θετικές στάσεις και 

συµπεριφορές προς το πολιτισµικό περιβάλλον. Πολιτιστικοί σύλλογοι, δηµοτικοί φορείς, 

σωµατεία, καθώς και οι παραδειγµατικές πρωτοβουλίες ατόµων µπορούν να αποτελέσουν 

συµπληρωµατικούς παράγοντες διαµόρφωσης πολιτιστικής συνείδησης και ενεργούς 

συµµετοχής,127 αφού η δύναµη του παραδείγµατος µπορεί να συµβάλλει πολύ περισσότερο από 

την απόκτηση θεωρητικού υποβάθρου στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διδασκαλίας. 

Το ίδιο το περιβάλλον, όπου ζει και αναπτύσσεται το άτοµο µπορεί να αποτελέσει πεδίο 

µάθησης. Η γνωριµία µε το πολιτισµικό περιβάλλον µε τη µορφή εκπαιδευτικών επισκέψεων και 

εκδροµών µπορεί να εµπνεύσει το σεβασµό και την εκτίµηση για το ωραίο και την 

ενεργοποίηση ενάντια στην καταστροφή του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Η χρησιµοποίηση 

διαφόρων µορφών µάθησης και η ενθάρρυνση επαφών µε τη γύρω κοινότητα δίνει τη 

δυνατότητα στα άτοµα να µάθουν, να προβληµατιστούν, να αξιοποιήσουν τις διάφορες γνώσεις 

έξω από το χώρο του σχολείου.128   Σύµφωνα µε τον Piaget (1979) η µάθηση επέρχεται ως 

αποτέλεσµα µιας διαδικασίας συνεχών αλλαγών στις γνωστικές δοµές του υποκειµένου και είναι 

συνυφασµένη µε την επίδραση του κοινωνικού-πολιτισµικού περιβάλλοντος το οποίο 

διαµορφώνει την κουλτούρα για τη γνώση και τη µάθηση.129  

Η οικογένεια είναι αποφασιστικής σηµασίας παράγοντας, όχι µόνο για τη γενικότερη 

πορεία κοινωνικοποίησης, αλλά και για τη συγκρότηση πολιτιστικής συνείδησης  του ατόµου. 

Ωστόσο άλλοι ερευνητές 130  υποστηρίζουν ότι το σχολείο είναι σηµαντικότερος φορέας 

κοινωνικοποίησης, αφού µπορεί να λειτουργήσει και διορθωτικά-αντισταθµιστικά στο έργο της 

οικογένειας. Είναι ανέφικτο να αποµονώσει κανείς ένα παράγοντα και να µελετήσει το ποσοστό 

συµµετοχής του στην κοινωνικοποιητική διαδικασία, ειδικότερα στη διαµόρφωση αντιλήψεων 

και στάσεων, που αφορούν το πολιτισµικό περιβάλλον του ατόµου. Ακόµη δυσκολότερο είναι 

να συγκρίνει κανείς το αποτέλεσµα αυτής της συµµετοχής, ποσοτικά και ποιοτικά, µε το 

αντίστοιχο άλλων παραγόντων. Γενικά, όµως, παρατηρείται συσχέτιση και αλληλεπίδραση 

πολλών και διαφορετικών παραγόντων σε συνάρτηση µε το κοινωνικοπολιτισµικό περιβάλλον 

των ατόµων. Στο παρακάτω σχήµα (1) δίνονται συνοπτικά οι παράγοντες που επιδρούν στη 

διαµόρφωση πολιτιστικής συνείδησης. 

 

                                                 
127  Βλ. Θ. Κοµπατσιάρης, «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Η µακροπρόθεσµη λύση του Περιβαλλοντικού προβλήµατος». 
Σύγχρονη Εκπαίδευση, 44, (1989), σ. 63-67. 
128  Βλ. Μ. Φανουράκη, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Οικολογία στο ∆ηµοτικό Σχολείο, Μεταπτυχιακή Εργασία, Ρέθυµνο 
1991. 
129 Βλ .J. Piaget, The moral Judgment of the Child, Hammondsport,  Penguin Educational, 1977. 
130  Βλ. X. Νόβα-Καλτσούνη, Κοινωνικοποίηση. Η γένεση του Κοινωνικού Υποκειµένου, Gutenberg, Αθήνα 1996. 
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             Σχήµα 1: Παράγοντες που προωθούν και ενθαρρύνουν τις πολιτιστικές    
δραστηριότητες. 
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1.5  Μέθοδοι και τεχνικές διδακτικής προσέγγισης των 
πολιτισµικών µαθηµάτων 

 
 
 
Στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Υπουργείου Εκπαίδευσης (SCEREN)131 τα πολιτισµικά 

µαθήµατα, που διδάσκονται στα πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης χωρίζονται σε δεκατέσσερις 

κατηγορίες: αρχιτεκτονική, τέχνες θεάµατος (τσίρκο), γαστρονοµικές τέχνες, πλαστικές τέχνες, 

σινεµά, χορός, σχέδιο, λογοτεχνία, µουσική, πολιτιστική κληρονοµιά, φωτογραφία, θέατρο, 

επιστήµη και τεχνολογία. Μια δεύτερη κατηγοριοποίηση, που αφορά επίσης τη Γαλλία 

περιλαµβάνει: α) τις εικαστικές τέχνες (visual arts): ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική, βιβλία 

κόµικς, διαφήµιση και σινεµά, β) τις διακοσµητικές τέχνες (decorative arts): κοστούµια, 

ενδυµατολογία, κ.α. γ) κηποτεχνία (arts in the garden) (π.χ. κηπουρική), δ) Λογοτεχνία 

(literature): µύθοι, παραµύθια, θέατρο, δηµιουργική γραφή, ε) Θεατρικά δρώµενα (performance 

of plays) στ) πολιτιστική κληρονοµιά (cultural heritage): που περιλαµβάνει τόσο την τοπική 

κληρονοµιά όσο και την οικογενειακή κληρονοµιά (π.χ. γενεαλογικό δέντρο κ.α.), ζ) µουσική, η) 

χορός. Η πολιτισµική εκπαίδευση περιλαµβάνει επίσης: την ιστορία, τη σκιτσογραφία, τη 

χειροτεχνία, τη γλυπτική, το χορό, το θέατρο, τη µουσική, τις οπτικοακουστικές τέχνες, τη 

λαογραφία, τα καλλιτεχνικά µαθήµατα, την υφαντική. Στην Ελλάδα έµφαση δίνεται στη 

γλυπτική, το χορό, το δράµα και τις οπτικοακουστικές τέχνες που διδάσκονται σε όλες τις 

βαθµίδες της εκπαίδευσης.132 

Η πολιτισµική εκπαίδευση  παρά τις επιµέρους θεµατικές κατευθύνσεις στις οποίες 

µπορεί να διαχωριστεί στην ουσία συνιστά µια και µόνο αγωγή, στην οποία βεβαίως και 

συντελούν όλες οι επί µέρους. Αυτό ακριβώς είναι το στοιχείο που επιτρέπει την οριζόντια 

ανάγνωση των αναλυτικών προγραµµάτων και διευκολύνει τη δυναµική και όχι τη στατική 

ανάπτυξη των ωρολογίων προγραµµάτων. Η πολιτισµική εκπαίδευση αποτελεί µια συνθετική 

και δυναµική προσέγγιση της καθηµερινής παιδαγωγικής πράξης, που στηρίζεται στην 

πληροφορία και το µήνυµα που εκπέµπεται κάθε φορά στην τάξη. Η πολιτισµική εκπαίδευση 

συνιστάται σε κάθε µάθηµα, αλλά και στις εκπαιδευτικές επισκέψεις σε µουσεία και 

αρχαιολογικούς χώρους, σε συλλογές και σε πινακοθήκες, σε κάθε χώρο πολιτισµικής αναφοράς, 

στην εκδροµή αλλά και στο διάλειµµα. Παράλληλα, αξιοποιεί την παιδαγωγική σηµασία της 

                                                 
131 « Piles nationaux de resources artistiques et culturelles dans les rig ions », France, circulaire du 22 avril 2002 in   «Evaluation 
arts and cultural education in schools» in Lettre d’ information n15-February 2006 (ηλ. διεύθυνση: http”//www.inrp.fr/vst). 
132  Βλ. «Evaluation arts and cultural education in schools» in Lettre d’ information”, February 2006 (ηλ. διεύθυνση: 
http://www.inrp.fr/vst). 
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παρατήρησης, της ανάλυσης της µελέτης, του βλέµµατος, της ενδυµασίας, των κινήσεων των 

χεριών, των χρωµάτων των ήχων, του λόγου και των σκέψεων.  

Η κατανόηση της επικοινωνιακής διάστασης των πολιτισµικών µαθηµάτων αποτελεί ένα 

τεράστιο ερευνητικό πεδίο. Η προσέγγιση και η ανάλυση των διάφορων µορφών διδασκαλίας 

των πολιτισµικών µαθηµάτων περιλαµβάνει τη χρήση µουσειακών χώρων, τηλεοπτικών 

εκποµπών, κινηµατογραφικών αιθουσών και άλλες τεχνικές διδασκαλίας. Η «πολιτισµική 

ιστορία» αποτελεί σε αυτό το πλαίσιο ένα είδος γέφυρας µεταξύ της επιστηµονικά 

συγκροτηµένης ιστορικής γνώσης και της βιωµένης εµπειρίας των κοινωνικών υποκειµένων, 

αξιοποιώντας και τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες (ψηφιοποίηση αρχειακού 

υλικού, διαδικτυακή επικοινωνία, σύνθεση εικόνας και λόγου). Η διαδραστική λειτουργία των 

πολιτισµικών µαθηµάτων έγκειται στο γεγονός ότι αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες µεταξύ της 

επιστηµονικά συγκροτηµένης γνώσης για το παρελθόν και της βιωµένης εµπειρίας και 

αποπειράται να προωθήσει την ιστορική ευαισθησία.133 Ο εκδηµοκρατισµός της γνώσης και η 

ευρύτερη προώθηση της κριτικής σκέψης, στο πεδίο των πολιτισµικών µαθηµάτων επιδιώκεται 

µέσα την κατανόηση των οικονοµικών, πολιτικών, ιδεολογικών και πολιτισµικών παραµέτρων 

που προσδιορίζουν τη διαµόρφωση της ευρύτερης ιστορικής κουλτούρας. Η ιστορία, στον 

δηµόσιο χώρο των σύγχρονων κοινωνιών, αποτελεί ένα τεράστιο και εξαιρετικά πολυσύνθετο 

πλαίσιο που οφείλει να αξιολογείται εξατοµικευµένα, αλλά και να διαµορφώνεται µε την ενεργό 

παρέµβαση όσων στοχεύουν στην προώθηση µιας πλουραλιστικής και συνάµα κριτικής και 

εκδηµοκρατισµένης ιστορικής σκέψης.134 Τα πολιτισµικά µαθήµατα θα µπορούσαν ίσως να 

διέπονται από τα παρακάτω στάδια: 

• Καθορισµό στόχων. 

• Αναζήτηση της πληροφορίας.  

• Συγκέντρωση του υλικού. 

• Ικανότητα ερευνάς και καταγραφής. 

• Βιωµατική εµπειρία και ικανότητα συνεργασίας. 

• Οµαδοσυνεργατική µέθοδο εργασίας. 

• Αξιοποίηση οργανωτικών δεξιοτήτων. 

• Αξιοποίηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 

• Κοινοποίηση της πληροφορίας. 

• Θετική στάση στη δια βίου µάθηση. 

                                                 
133 Βλ. ορισµούς της δηµόσιας ιστορίας στο http://www.publichistory.org. 
134 Βλ. Γ. Κόκκινος, Ε. Αλεξάκη, (επιµ.), ∆ιεπιστηµονικές προσεγγίσεις στη Μουσειακή Αγωγή, εκδ. Μεταίχµιο, Αθήνα 2002. 
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•  ∆ραµατοποίηση καταστάσεων, η οποία διεγείρει τις νοητικές λειτουργίες των 

εκπαιδευόµενων, µέσα στο πλαίσιο της βιωµατικής µάθησης, της οργάνωσης της συνεργασίας 

και της επικοινωνίας. 

Οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι προτιµούν διαφορετικά στυλ µάθησης αν και 

ορισµένα άτοµα µπορούν να χρησιµοποιήσουν παραπάνω από ένα µαθησιακά στυλ, ανάλογα µε 

τις περιστάσεις. Τα  περισσότερα µοντέλα µαθησιακών στυλ δίνουν έµφαση σε ενεργητικές 

µεθόδους που βασίζονται στις συγκεκριµένες εµπειρίες (αίσθηση), στην αναστοχαστική 

παρατήρηση (παρακολούθηση), στην αφηρηµένη σκέψη µε έννοιες (θεωρία) και στον 

ενεργητικό πειραµατισµό (πράξη). Οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες απλώνονται σε τρία βασικά 

πεδία: α) Πρόσβαση σε δεδοµένα και πληροφορίες, β) πρόσβαση σε συνεδριάσεις και 

συζητήσεις και γ) πρόσβαση σε πολυµεσικές εφαρµογές Η/Υ.135 Επακόλουθο των παραπάνω 

προσεγγίσεων είναι να προτείνονται ποίκιλα περιβάλλοντα και τεχνικές για τη διδασκαλία των 

πολιτισµικών µαθηµάτων. Πολλαπλά µικτά µέσα και τρόποι παρουσίασης µπορούν να 

εισαχθούν στη διδασκαλία όπως: στατικές επιδείξεις, ακουστικές και βίντεο-παρουσιάσεις, 

εκθέµατα, δραµατοποίηση, εργαστηριακοί χώροι, διαλέξεις, συνύπαρξη της ποίησης, της 

µουσικής και της τέχνης.136 Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη του όλες τις τεχνικές 

και τις µεθόδους διδασκαλίας ώστε να επιλέγεται κάθε φορά η καταλληλότερη ανάλογα µε το 

τύπο του µηνύµατος που παρουσιάζεται. Το εκπαιδευτικό έργο έχει ρόλο πολύπλοκο και 

καθοδηγητικό, λαµβάνοντας υπόψη και το κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον θα πρέπει να 

προπορεύεται σε µεθόδους και τεχνικές, που να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες 

των διδασκοµένων. 

Η ικανοποίηση των µαθησιακών στόχων απαιτεί προσεκτική επιλογή των τεχνικών 

διδασκαλίας, που έχει στη διάθεση του ο εκπαιδευτικός. Ο εκπαιδευτικός που διδάσκει τα 

πολιτισµικά µαθήµατα µπορεί να χρησιµοποιήσει τις δυνατότητες των τεχνικών διδασκαλίας 

προκειµένου να αναπτύξει όλους τους τοµείς της προσωπικότητας του ατόµου. Το εκπαιδευτικό 

σύστηµα οφείλει να καλλιεργεί στους µαθητές µέσα απ’ τη διδασκαλία διαφόρων µαθηµάτων 

και εν προκειµένω των πολιτισµικών, τα εξής βασικά ένστικτα: α) Το κοινωνικό ένστικτο, που 

εκφράζεται µε την δηµιουργία οµαδικών και κοινωνικών σχέσεων, την προσωπική 

συναναστροφή, τη συνοµιλία, την ανάπτυξη επιχειρηµατολογίας, την ικανότητα συνεργασίας 

και ένταξης σε διάφορες κοινωνικές οµάδες. β) Το ερευνητικό ένστικτο, που σχετίζεται µε την 

ικανότητα παρατήρησης, ανακάλυψης, συσχέτισης και αξιολόγησης των καταστάσεων και των 

φαινοµένων, την επιτόπια έρευνα και την ενεργοποίηση των έµφυτων τάσεων του ανθρώπου µε 
                                                 
135 Βλ. R. Jackson, «Προσεγγίσεις στη µάθηση – πολιτικές και πρακτικές στα επιστηµονικά µουσεία» στα Πρακτικά του 
τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 33-44. 
136 Βλ. παραπάνω. 
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σκοπό την κατανόηση του περιβάλλοντα κόσµου. γ) Το κατασκευαστικό ένστικτο/ένστικτο 

της τέχνης, το οποίο σχετίζεται µε την ανάπτυξη των δηµιουργικών δυνάµεων του ανθρώπου, 

εκφράζεται µέσα από όλες τις µορφές τέχνης και προϋποθέτει την καλλιέργεια της καλαισθησίας 

και της ευαισθησίας του ατόµου.137 

 Τα πολιτισµικά µαθήµατα µπορούν να συµβάλλουν µε το δικό τους µοναδικό τρόπο στην 

καλλιέργεια αυτών των ενστίκτων χρησιµοποιώντας το σύνολο των τεχνικών διδασκαλίας. 

Συγκεκριµένα, το κοινωνικό ένστικτο µέσα από τη διδασκαλία των πολιτισµικών µαθηµάτων, 

µπορεί να καλλιεργηθεί µε τις διαλέξεις, το διάλογο (και µε τη µορφή των debates),  καθώς και 

τις δραστηριότητες προσοµοίωσης όπως είναι τα παιχνίδια ρόλων. 

 Τα  debates είναι συζητήσεις, που εµπεριέχουν το στοιχείο της σύγκρουσης των 

οµιλητών, λόγω διαφορετικών προσεγγίσεων σε κάποιο θέµα. Συγκεκριµένα όπως αναφέρουν οι 

Gilbert & Sawyer138 o όρος προϋποθέτει: «µια οργανωµένη έκφραση απόψεων σχετικά µε ένα 

θέµα, µέσα από το οποίο γίνεται προσπάθεια για βαθύτερη κατανόηση διαφορετικών θέσεων και 

ανάπτυξης όλων των δυνατοτήτων του προφορικού λόγου». Η χρήση των debates, ως 

στρατηγικών διδασκαλίας και µάθησης, µπορούν να εφαρµοστούν σε όλες τις βαθµίδες της 

εκπαίδευσης και παρέχουν αξιόλογα αποτελέσµατα στη διαδικασία της µάθησης.  

Οι διαλέξεις εντάσσονται και αυτές στις τεχνικές διδασκαλίας, αλλά η χρήση τους θα 

πρέπει να περιορίζεται σε ειδικές µόνο περιπτώσεις, που δεν είναι δυνατή άλλη προσέγγιση του 

θέµατος (π.χ. στην περίπτωση ερµηνείας εξειδικευµένων επιστηµονικών ορολογιών), γιατί 

συνιστούν παθητική µορφή διδασκαλίας. Η διάλεξη µεµονωµένα δεν επαρκεί για να επιφέρει 

ουσιώδη αλλαγή στην συµπεριφορά του ατόµου προς το περιβάλλον.139 Ενώ οι εκπαιδευτικοί 

που χρησιµοποιούν τη διάλεξη µπορούν να διδάξουν έννοιες σχετικές µε τις θεµελιώδεις αρχές 

της ιστορίας των πολιτισµών, αποτυγχάνουν στην επίτευξη της κατανόησης ή  της εκτίµησης 

του πολιτιστικού περιβάλλοντος συνολικά ή στη διαφοροποίηση της συµπεριφοράς των 

µαθητών ως προς αυτό. Οι διαλέξεις θα πρέπει να εναλλάσσονται µε διαλογικές µορφές, όπως 

είναι οι οµαδικές συζητήσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα προσωπικής εµπλοκής των µαθητών. 

Η καλλιέργεια του κοινωνικού ενστίκτου, µέσα από την πολιτισµική εκπαίδευση, µπορεί 

να υλοποιηθεί µε τη συµβολή και τις εµπειρίες που παρέχουν τα παιχνίδια ρόλων. Οι εµπειρίες 

αυτές είναι: η πρόσβαση στην εµπειρική-βιωµατική µάθηση, η επαφή µε διαφορετικές απόψεις, 

                                                 
137 Βλ. Α. ∆ανασσής-Αφεντάκης, Παιδαγωγική Ψυχολογία, τόµος Α΄, Μάθηση και ανάπτυξη, Αθήνα, 1997, σ. 363-376. 
138 Βλ. G. Gilbert, G. Robin, R. G. Sawyer,  Health Education Creating Strategies for School and Community Health,  Second 
Edition, Jones & Bartlett Publishers, 2000. 
139  Βλ. D. Orr, Ecological Literacy: Education and Transition to a Postmodern World, 1992, στην ηλ. διεύθυνση: 
http://books.google.com/books?hl=el&lr=&id=aiRBTwqDvZ0C&oi=fnd&pg=PR9&dq=Ecological+Literacy:+Education+and+T
ransition+to+a+Postmodern+World&ots=-dXXo0w_q4&sig=IR-qH2uC4loWQhxLWjgiIDzHkhg#PPA13,M1 



                                                                                                                   

 48 

η ενθάρρυνση για υπόθεση, πρόβλεψη, ανάλυση, σύνθεση, η απουσία «σωστών» 

απαντήσεων.140 Τα παιχνίδια ρόλων στηρίζονται πάνω σε γενικές εµπειρίες των παιδιών, καθώς 

αυτά αναλαµβάνουν ρόλους ως µέλη του κοινωνικού συνόλου. Με τα παιχνίδια ρόλων οι 

µαθητές ενθαρρύνονται στην προφορική επικοινωνία, στην έκφραση ιδεών, σκέψεων, κρίσεων 

και γενικότερα στην παραγωγή ενός εποικοδοµητικού πλαισίου διαλόγου και συζήτησης. Η 

ανάληψη ρόλου αποτελεί για τους µαθητές στοιχείο κάθε κοινωνικής δοµής που καθορίζει τη 

συµπεριφορά και τις αλληλεπιδράσεις των ατόµων. Ρόλος είναι: οι προσδοκίες συµπεριφοράς 

που συνδέονται µε τη θέση. Τα παιδιά υποδύονται ρόλους είτε µεµονωµένα είτε σε οµάδες, 

εµπλέκονται άµεσα ή έµµεσα µε ένα πρόβληµα ή συµµετέχουν στις διαδικασίες επίλυσής του.141 

Με αυτό τον τρόπο οι µαθητές διαπιστώνουν πως σκέφτονται και πως αντιµετωπίζουν τα 

προβλήµατα οι αρµόδιοι και συνειδητοποιούν τη δυσκολία συνεργασίας και επικοινωνίας στην 

εξεύρεση ικανοποιητικών λύσεων. 

Πολύτιµη συµβολή για την καλλιέργεια του ερευνητικού ενστίκτου στη διδασκαλία των 

πολιτιστικών µαθηµάτων παρέχουν, οι επισκέψεις-εκδροµές στο φυσικό, κοινωνικοπολιτιστικό 

περιβάλλον. Ο Kolb142 δηλώνει ότι ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι να υποκινηθεί η ερευνητική 

ικανότητα στο στάδιο της απόκτησης γνώσεων και όχι η αποµνηµόνευση ενός όγκου 

πληροφοριών. Οι επισκέψεις-εκδροµές θα πρέπει να υλοποιούνται στο ευρύτερο  φυσικό 

περιβάλλον. Ιδιαίτερα συνιστάται η συµβολή των εκδροµών σε µαθητές των πόλεων, όπου 

καθίσταται ακόµα αποτελεσµατικότερη για τη βιωµατική µάθηση και την καλλιέργεια 

ερευνητικών ενστίκτων. Η εκπαιδευτική αξία του τοπικού περιβάλλοντος, όπως π.χ. µουσείων, 

αρχαιολογικών χώρων, κ.α. δίνουν την ευκαιρία συνεχών και προοδευτικών παρατηρήσεων της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς.  

Το ερευνητικό ένστικτο στην πολιτισµική εκπαίδευση µπορεί να καλλιεργηθεί 

επιπρόσθετα µε την  εργασία πεδίου. Το επίπεδο κατανόησης, που προέρχεται από λιγότερο 

συµβατικές µορφές µάθησης  είναι ιδιαίτερα αυξηµένο σε σχέση µε τις καθιερωµένες τεχνικές 

διδασκαλίας. Ο εκπαιδευτικός αποκτά την πρόσθετη δυνατότητα να συνδυάζει τα µαθήµατα µε 

την αντίστοιχη πρακτική εργασία, επιτρέποντας έτσι µια καλύτερη προσέγγιση της ερευνητικής 

διαδικασίας, καθώς ένα θέµα, που διδάσκεται στην τάξη µπορεί  ίσως να συνοδευτεί µε 

αντίστοιχη εµπειρία στο συγκεκριµένο πεδίο. Η πραγµατοποίηση τοπικών επισκέψεων σε µικρές 

και µεγάλες πόλεις ή στην ύπαιθρο, προωθεί την αντίληψη αξιοποίησης του φυσικού τοπίου, του 

                                                 
140 Βλ. F. Mogensen, (1997). «Environmental Education-development and evaluation, Research Centre for Environmental and 
Health Education», The Royal Danish School of Educational Studies. Chapters:1-5, 1997. στην ηλ. διεύθυνση: 
http://www.nibis.ni.schule.de/beckman/health/booklet/ee_2.htm  
141 Βλ. Σ. Παπαδόπουλος, «Το θεατρικό παιχνίδι. ∆ιαστάσεις και δυναµική» σ. 90. 
142 Βλ. D. Kolb, «Experiential Learning: Experience αs α Source οf Learning αnd Development». Englewood Cliffs, NJ, 
Prentice-Hall, 1984. In: Α. Wright, S. Tarah, «Teaching For a change: A six Step Program For Recovering Lecturers». Στην ηλ. 
διεύθυνση:http://www.ualberta.ca/tswright/. 
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αρχαιολογικού χώρου, καθώς η εργασία πεδίου συσχετίζεται άµεσα µε το πολιτιστικό 

περιβάλλον, στο οποίο ζουν τα παιδιά. Είναι σηµαντικό η εκπαιδευτική επίσκεψη να είναι 

ευέλικτη στις µνήµες και στις ιδέες που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια µιας εκπαιδευτικής 

επίσκεψης και όχι υπερβολικά τυπική, δοµηµένη και κλειστή.143 Σε πρόσφατη έρευνα του 

Μiddlestadt144 «οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ως µια από τις επιτυχηµένες διδακτικές διαδικασίες 

(successful approaches) την εργασία πεδίου (field trip and outdoor activities), η οποία θα πρέπει 

να συµπληρώνεται από σχετικά µε το πεδίο έρευνας µαθήµατα και ηµερήσιες εκδροµές σε 

εναλλακτικά πολιτισµικά περιβάλλοντα. Η σύγκριση ανοµοιογενών περιοχών είναι δυνατό να 

συµβάλλει σε µια ευρύτερη κατανόηση των αιτιών και των επιδράσεων των 

κοινωνικοπολιτιστικών παραγόντων που επιδρούν σε  διαφορετικούς χώρους πολιτισµικής 

αναφοράς.  

Το κατασκευαστικό ένστικτο / ένστικτο της τέχνης στη διδασκαλία των πολιτισµικών 

µαθηµάτων µπορεί να συνδυαστεί τόσο µε το µάθηµα της αισθητικής αγωγής, της µουσειακής 

εκπαίδευσης, όσο και µε το µάθηµα των εικαστικών τεχνών και να αναπτυχθεί µέσα από 

τεχνικές όπως: η λογοτεχνία, το θέατρο, η ποίηση, η ζωγραφική, η χρήση οπτικοακουστικών 

µέσων, κ.α.  

Οι διάφορες εργασίες θα µπορούσαν να υλοποιηθούν τόσο σε ατοµικό όσο και σε 

οµαδικό επίπεδο, µε πρόσθετα οφέλη την κοινωνική αλληλεπίδραση των συµµετεχόντων, την 

ανάπτυξη πνεύµατος συνεργασίας, αλληλοβοήθειας, αλληλοκατανόησης και 

αλληλοσυµπαράστασης, δεξιότητες που καθίστανται απαραίτητες για την διαµόρφωση υγιών 

διαπροσωπικών σχέσεων. Οι µαθητές δουλεύοντας σε οµάδες εργασίας και χρησιµοποιώντας 

οποιοδήποτε τρόπο έκφρασης υποκινούνται να αναπτύξουν την καλλιτεχνική τους ευαισθησία, 

να γίνουν πιο δηµιουργικοί και παράλληλα να έρθουν σε επαφή µε πολιτισµικά θέµατα. Η 

πολιτισµική εκπαίδευση προσφέρεται για ενεργητικές µεθόδους εκµάθησης, συνδέεται σε 

µεγάλο βαθµό µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών και συµβάλλει στην ανάπτυξη 

της αισθητικής αντίληψης. Η παρατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 

συµβάλλει στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής δραστηριότητας και αποτελεί ενεργητική  

στρατηγική µάθησης. Η καλλιέργεια του ενστίκτου της τέχνης µπορεί να ενισχυθεί µε 

συνδυασµό καλλιτεχνικών µαθηµάτων και στρατηγικών διδασκαλίας και µάθησης που 

στηρίζονται στην αρχή της αλληλεπιδραστικής/διαδραστικής µάθησης. 

                                                 
143  Βλ. R. Jackson, «Προσεγγίσεις στη µάθηση-πολιτικές και πρακτικές στα επιστηµονικά µουσεία», Πρακτικά Α’ Συνάντηση 
Μουσειολογίας, 1984. 
144 Βλ. S. Middlestadt, et al., Elementary school teacher’s beliefs about Environmental Education, N.A.A.E.E. 1999, σ. 34. 
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Η επιφανειακή επαφή µε την τέχνη δεν ισοδυναµεί µε ουσιαστική προσέγγιση της, µε 

απελευθέρωση του πνεύµατος και µε κριτική στάση απέναντι στην πολιτιστική  εκπαίδευση. Η 

τέχνη όταν αντιµετωπίζεται ως αναπόσπαστο κοµµάτι του πολιτισµού µιας εποχής ή ενός λαού, 

όπως και οι λοιπές κοινωνικές, πολιτικές, οικονοµικές δραστηριότητες µπορεί να συµβάλλει 

στην κατανόηση των ιστορικών γεγονότων µιας εποχής, των αντιλήψεων και των στάσεων των 

ανθρώπων και είναι ιδιαίτερα χρήσιµη να προσεγγίζεται έτσι, στο πλαίσιο των αντίστοιχων 

µαθηµάτων. Είναι ανάγκη, εποµένως, τα κεφάλαια της τέχνης να διδάσκονται µε την ίδια 

επιµέλεια που διδάσκονται και τα άλλα κεφάλαια της ιστορικής αφήγησης. Αυτό δεν σηµαίνει 

ότι είναι δυνατό να διδάξει κάνεις στα παιδιά την τέχνη όλων των πολιτισµών. Είναι ωστόσο, 

δυνατόν η διδασκαλία κεφαλαίων από την ιστορία της τέχνης να διαπνέεται από µια 

πολυπολιτισµική και διαπολιτισµική διάσταση. Μοναδικά κριτήρια αξιολόγησης της 

καλλιτεχνικής δηµιουργίας δεν θα πρέπει να προβάλλονται αυτά που έχουν διαµορφωθεί τα 

νεότερα χρόνια από τον λεγόµενο δυτικό κόσµο.145 Είναι καθοριστικό να µην παρουσιάζεται στα 

παιδιά µόνο ότι θεωρείται  καλή τέχνη. Η τέχνης θα πρέπει να αποτιµάται µε κριτήρια όπως η 

παιδαγωγική αξία των κεφαλαίων ιστορίας της τέχνης και η διασφάλιση µιας ανοικτής και 

παράλληλα κριτικής στάσης. Ο διδάσκων για να βοηθήσει το µαθητή να αγαπήσει την τέχνη θα 

πρέπει πρώτα ο ίδιος να εξοικειωθεί µε βασικές έννοιες και όρους της καλλιτεχνικής 

δηµιουργίας, να αναλάβει το ρόλο του ιστορικού και του κριτικού της τέχνης, του επιµελητή 

ενός µουσείου και να γνωρίζει πως να σχολιάζει, να αναλύει, να κρίνει, να συγκρίνει, να 

προτείνει και να καθιερώνει ένα καλλιτέχνη και το έργο του. Η αντίληψη ότι δεν υπάρχει µια και 

µοναδική αλήθεια για την τέχνη, µπορεί να οδηγήσει στην εξοικείωση των παιδιών µε αυτή, 

απαλλαγµένη από στερεότυπα και προκαταλήψεις. Με άλλα λόγια, η οποιαδήποτε και µε 

οποιουσδήποτε όρους επαφή των παιδιών µε την τέχνη και την ιστορία της δεν είναι ούτε 

επιστηµονικά ορθή ούτε παιδαγωγικά χρήσιµη, αν δεν υπόκειται σε ερµηνεία και κρίση. Για την 

προαγωγή της τέχνης προτείνεται να δηµιουργηθούν εκπαιδευτικοί φάκελοι (µε πρωτότυπα έργα 

των παιδιών, φύλλα εργασίας, πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες) όπου θα συγκεντρώνεται 

πρωτότυπο υλικό για τα διάφορα κεφάλαια της ιστορία της τέχνης που διδάσκονται στη σχολική 

τάξη.146 

Μια άλλη τεχνική που εφαρµόζεται στην εκπαιδευτική διαδικασία και αποτελεί 

αποτελεσµατική τεχνική, που συµβάλλει στην καλλιέργεια των παραπάνω ενστίκτων, είναι η 

χρήση του θεάτρου. Ειδικότερα, έχει αποδειχθεί ότι η θεατρική απόδοση ενός µαθήµατος κάνει 

το µάθηµα πράξη, η ιστορία συνεπώς µαθαίνεται έτσι πολύ πιο ευχάριστα από τον στυφό λόγο, 

                                                 
145 Βλ. G. Chalmers, Celebrating Pluralism. Art, Education and Cultural Diversity, J. Paul Getty Museum, Καλιφόρνια 1996. 
146 E. Αλεξάκη, «Η ιστορία της τέχνης στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα;» ∆ιεπιστηµονικές 
Προσεγγίσεις στη Μουσειακή Αγωγή,  Μεταίχµιο, Αθήνα  2002, σ. 197-211. 
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τον χωρίς αντίλογο, τον χωρίς σκηνικό, τον χωρίς κίνηση. Η θεατρική απόδοση φέρνει το κοινό 

στο θέατρο και µπορεί να συντελέσει στο να φέρει σε επαφή το κοινό µε την ιστορία του.147 Για 

τους παραπάνω λόγους, θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν οι θεατρικές τεχνικές (παραστασιακές) 

που ενεργοποιούν τη σκέψη, αναδεικνύουν τις προθέσεις και τις ενέργειες των χαρακτήρων στο 

παρόν, στο παρελθόν και στο µέλλον. Ενδεικτικές θεατρικές τεχνικές που αναφέρονται στη 

διδακτική του θεάτρου είναι: οι παγωµένες εικόνες (still images), η ανίχνευση της σκέψης 

(thought tracking), ο αυτοσχεδιασµός (improvisation), το θέατρο forum, τα παιχνίδια ρόλων 

(role playing), η καρέκλα των αποκαλύψεων (hot seating), τα ηµερολόγια και τα ποίκιλα είδη 

γραπτών ντοκουµέντων (writing in role).148  Με αυτές και πολλές άλλες τεχνικές διερευνούνται 

στιγµιότυπα από τη ζωή ιστορικών χαρακτήρων, που εισχωρούν ευκολότερα στη συνείδησή των 

εκπαιδευόµενων, καθώς βιώνουν συγκινήσεις και κατανοούν τους λόγους της συµπεριφοράς και 

των πράξεών τους.149 Με τη µεθοδική πρόσληψη και κατανόηση των θεατρικών τεχνικών, εκτός 

από την καλλιέργεια του αισθητικού κριτηρίου αναπτύσσεται παράλληλα η ερευνητική στάση.  

Η δραµατοποίηση, ως τεχνική διδασκαλίας, φέρνει τα άτοµα σε επαφή µε την τέχνη και 

την επιστήµη. Η παραπάνω τεχνική προϋποθέτει και καλλιεργεί δεξιότητες όπως η φαντασία, η 

συµβολική σκέψη, η διαίσθηση, η πρωτοτυπία, το αισθητικό κριτήριο.  Μια µορφή της 

θεατρικής τεχνικής αποτελούν και τα θεατρικά παιχνίδια. Με τον όρο θεατρικό παιχνίδι γίνεται 

αναφορά τόσο στο παιχνίδι όπως αυτό εκδιπλώνεται µέσα από τις διάφορες µορφές του όσο και 

στο δράµα, όπως πραγµατώνεται µέσα από εκφραστικούς και µιµητικούς κώδικες.150 Ως µέσο 

αγωγής, το θεατρικό παιχνίδι, ενεργοποιεί και απελευθερώνει τη φαντασία, καλλιεργεί την 

ψυχοκινητική έκφραση και παρέχει ευκαιρίες για αξιοποίηση των δηµιουργικών στοιχείων της 

προσωπικότητας και της κοινωνικότητας του ατόµου. Η λειτουργία οµάδων θεατρικού 

παιχνιδιού στη διδασκαλία, δανείζεται στοιχεία από τον τύπο των «διδακτικών οµάδων», όπου 

δια µέσου του παιχνιδιού και των ρόλων, τα µέλη ως δρώντα πρόσωπα: α) έρχονται σε επαφή µε 

θεατρικούς κώδικες δοκιµάζοντας προσωπικούς τρόπους έκφρασης και β) επικοινωνούν µεταξύ 

τους εκδηλώνοντας συµπεριφορές στα πλαίσια ενός συστήµατος αλληλεπιδράσεων και 

αλληλεξαρτήσεων. 151   Το παιχνίδι αποτελεί την καταλληλότερη µέθοδο κυρίως των 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων που απευθύνονται σε µικρές ηλικίες µαθητών. Σε παιδιά 

µεγαλύτερων ηλικιών ή ενήλικες τα εκπαιδευτικά προγράµµατα στρέφονται σε γνωστικούς 

προσανατολισµούς που είτε βρίσκονται πιο κοντά στο πρόγραµµα του σχολείου/πανεπιστηµίου 

                                                 
147 Βλ. Φ. Οικονοµίδου-Μπότσιου,  «Μουσείο-Θέατρο» στα Πρακτικά Α’ Συνάντησης Μουσειολογίας, 1984. 
148 Βλ. Σ. Παπαδόπουλος,  Με τη γλώσσα του θεάτρου. Η διερευνητική δραµατοποίηση στη διδασκαλία της γλώσσας, Κέδρος, 
Αθήνα 2007. 
149 Βλ. Σ. Παπαδόπουλος, (2005). «Η δραµατοποίηση στην εκπαίδευση: πεδίο συνάντησης τέχνης και επιστήµης», Πρακτικά 
διεθνούς διεπιστηµονικού συνεδρίου: Επιστήµη και Τέχνη, 16-19 Ιουνίου, Ίδρυµα Ευγενιδίου, Αθήνα 2005, σ. 129-130. 
150 Βλ. Σ. Παπαδόπουλος, «Το θεατρικό παιχνίδι. ∆ιαστάσεις και δυναµική» σ. 88. 
151 Βλ. παραπάνω. 
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είτε στην προηγούµενη γνώση των εκπαιδευοµένων. Οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις αυτών των 

προγραµµάτων πραγµατώνονται µέσω διαδραστικών µεθόδων και απόκτησης γνώσεων µε την 

αυτό-ανακάλυψη.152 

Η χρήση οπτικοακουστικών µέσων αποτελεί επιπλέον απαραίτητο βοήθηµα στη 

διδασκαλία των πολιτισµικών µαθηµάτων και µπορεί να συµβάλλει στην ανάπτυξη όλων των 

ενστίκτων που προαναφέρθηκαν. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται ποιότητα στη διδασκαλία, 

διεγείρεται το ενδιαφέρον και η προσοχή των µαθητών και η µάθηση καθίσταται 

αποτελεσµατικότερη από τη παραδοσιακή. Επειδή η χρήση οπτικοακουστικών µέσων, 

δηµιουργεί συγκεκριµένες παραστάσεις, συνεισφέρει στην καλύτερη αφοµοίωση αφηρηµένων 

εννοιών και στην πρόσκτηση των γνώσεων για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Έρευνες από 

Αµερικανικά πανεπιστήµια έχουν αποδείξει ότι ο άνθρωπος διατηρεί µόνο το 10% των όσων 

διαβάζει, το 20% των όσων ακούει και το 30% των όσων βλέπει, ωστόσο το 50% των όσων 

ακούει και συγχρόνως βλέπει και το 70% των όσων ακούει, βλέπει και προβληµατίζεται µε 

διαλογική συζήτηση.153 

Ο εµπλουτισµός των πολιτισµικών µαθηµάτων µε σύγχρονα εποπτικά µέσα όπως οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές και η αξιοποίησή τους σε δηµιουργικές δραστηριότητες επιτρέπει την 

εξοικείωση των παιδιών µε την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισµό. Η σηµερινή τεχνολογία 

προσφέρει τη δυνατότητα επίδειξης, ήχο-οδηγούς, βίντεο, ηλεκτρονικά ελεγχόµενα συστήµατα 

προβολής διαφανειών. Πρώτα, στο χρόνο της πρόσβασης σε δεδοµένα και πληροφορίες το 

internet γίνεται µια παγκόσµια βάση δεδοµένων, τύπου cd-rom, συνεχώς εκσυγχρονιζόµενο και 

εκσυγχρονιστέο σε πραγµατικό χρόνο, γίνεται πολυµέσο (µε την έννοια των δεδοµένων της 

οθόνης) και αυξανόµενα αλληλεπιδραστικό. Oι χρήστες του αναπτύσσουν τις δικές τους 

εφαρµογές για πρόσβαση και χειρισµό των παρουσιαζόµενων δεδοµένων. Η πρόκληση για τους 

εκπαιδευτές έγκειται στο να επιτύχουν να κατευθύνουν τους µαθητές να δοµήσουν τα δικά τους 

νοήµατα, να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες και να εξερευνήσουν στο βαθµό στον 

οποίο η προσωπική διαµεσολάβηση παραµένει σηµαντική. Οι παγκόσµιες επικοινωνιακές 

τεχνολογίες είναι προσαρµοσµένες για σύσκεψη και συζήτηση διαµέσου και µεταξύ πολιτισµών, 

σε πραγµατικό ή ιδεατό χρόνο. Η τηλεδιάσκεψη που συνδυάζεται µε την οπτική λειτουργία είναι 

ιδιαίτερα δυναµική διαδικασία.154Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής επιτρέπει την ανάπτυξη µιας 

αλληλεπιδραστικής διαδικασίας και οι µέθοδοι πολλαπλών µέσων ενισχύουν τον  ρόλο του 

                                                 
152 Βλ. Ε. Hooper-Greenhill, «Some basic principles and issues relating to Museum Education», Museum Journal, 83 (213), 
(1983), σ. 127-130. 
153 Βλ. J. Gittins, «Acting Locally, Thinking globally. A holistic approach to locally based community Environmental action”, 
European Conference Touch, 1993. 
154 Βλ. R. Jackson, «Προσεγγίσεις στη µάθηση-πολιτικές και πρακτικές στα επιστηµονικά µουσεία», στα Πρακτικά του τεχνικού 
Μουσείου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 33-44. 



                                                                                                                   

 53 

εκπαιδευτικού  στην εµπέδωση της γνώσης µέσω της αντίληψης. Μορφή εφαρµογής των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελούν τα ηλεκτρονικά µουσεία, όπου µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ως εργαλεία επικοινωνίας, ως γνήσια κατασκευάσµατα κοινωνικών οµάδων 

και κοινοτήτων, αντανακλώντας την ποικιλία των απόψεων, ενδιαφερόντων και ερµηνειών. Η 

τεχνολογική πρόοδος, ιδιαίτερα στους τοµείς των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και των 

πολυµέσων, φέρνει σε άµεση επαφή τα άτοµα. Βέβαια η διαδικασία αυτή  δεν γίνεται χωρίς 

κόστος, καθώς έρχεται σε ρήξη µε την παραδοσιακή δοµή της κοινωνίας κυρίως στους τοµείς 

της οικονοµίας, της επικοινωνίας και του πολιτισµού.  

Τα τελευταία χρόνια, οι ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας έφεραν στο προσκήνιο τη 

χρήση του βίντεο ως εκπαιδευτικού εργαλείου. Η απλοποίηση της παραγωγής εκπαιδευτικών 

βίντεο κατέκτησε εφικτή τη ψηφιοποίηση και τη µετάδοση πολιτιστικών προγραµµάτων από 

υπολογιστικά και τηλεπικοινωνιακά κυκλώµατα µε επαρκή ποιοτικά αποτελέσµατα και 

χαµηλότερο κόστος. Το βίντεο στην αίθουσα διδασκαλίας ή στο σπίτι, χρησιµοποιείται τόσο στη 

συµβατική όσο και στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες 

προκειµένου να βελτιώσει τη διδακτική και µαθησιακή διαδικασία. Η εκπαιδευτική αξία του 

βίντεο συνίσταται, κυρίως, στη δυναµική της κινούµενης εικόνας και των ευκαιριών που παρέχει 

στην υιοθέτηση καινοτόµων και εναλλακτικών διδακτικών τεχνικών και την υποστήριξη 

διδακτικών καταστάσεων, που βελτιώνουν την ποιότητα της µάθησης και συµβάλλουν στην 

ανάπτυξη των γνωστικών και των συναισθηµατικών ικανοτήτων των µαθητών.155  Ιδιαίτερα, η 

µεγάλη ανάπτυξη των εκπαιδευτικών βίντεο οφείλεται στο µειωµένο κόστος παραγωγής που 

απευθύνεται σε κάθε ηλικία και γνωστικό αντικείµενο. Σύµφωνα µε τον Λιοναράκη,156 το 

εκπαιδευτικό βίντεο όταν είναι κατάλληλα σχεδιασµένο µπορεί να ενεργοποιήσει µια σειρά από 

µηχανισµούς µάθησης και να αποτελέσει σηµαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο. Ειδικότερα 

προσφέρει ζωντανό λόγο µε τη δύναµη της εικόνας και του ήχου. Βοηθάει σε θέµατα 

δραστηριοτήτων και ανάπτυξης δεξιοτήτων, δηµιουργεί εντυπώσεις, δραµατοποιεί ιστορίες και 

αποτελεί ευχάριστο, εύχρηστο και ελκυστικό εργαλείο. 157  Το ενδιαφέρον των µαθητών 

προσελκύεται ευκολότερα αφού παρέχονται νέα µηνύµατα και παροτρύνεται η  ανάκληση 

προηγούµενων εµπειριών και γνώσεων καθώς και η  ανατροφοδότηση των γνώσεών τους. Η 

αποτελεσµατική αξιοποίηση του βίντεο στη διδασκαλία των πολιτισµικών µαθηµάτων βασίζεται 

στη δηµιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος µάθησης, µε κύρια χαρακτηριστικά την 

κινητοποίηση του ενδιαφέροντος του µαθητή και τη συµµετοχή του στη µαθησιακή διαδικασία. 

                                                 
155 Βλ. D. Keegan, Οι βασικές αρχές της ανοικτής και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, Αθήνα, Μεταίχµιο, Αθήνα, 2001 (µτφσ. 
Μελίστα, Α.) 
156 Βλ. Α. Λιοναράκης, Α. Αθανασούλα-Ρέππα, Γ. Κουστουράκης, κ.α. Ανοικτή και εξ' αποστάσεως εκπαίδευση. Στοιχεία 
θεωρίας και πράξης, Πρόποµπος, Αθήνα 2006. 
157 Βλ. Α. Λιοναράκης, Α. Αθανασούλα-Ρέππα, Γ. Κουστουράκης, κ.α. Ανοικτή και εξ' αποστάσεως εκπαίδευση. Στοιχεία 
θεωρίας και πράξης, Πρόποµπος, Αθήνα 2006. 
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Όπως επισηµαίνει ο Μπουζάκης158 «η προετοιµασία και ο προβληµατισµός του µαθητή για το 

θέµα που πρόκειται να παρακολουθήσει, ο σχολιασµός, η κριτική επεξεργασία των 

περιεχοµένων και η διεξαγωγή ατοµικών ή συνεργατικών δραστηριοτήτων µε τους συµµαθητές 

του αποτελούν προτάσεις και ιδέες που συνοδεύουν την προβολή µιας ταινίας, προκειµένου να 

ενεργοποιήσουν το ενδιαφέρον του µαθητή και να τον εµπλέξουν ενεργά στις µαθησιακές 

δραστηριότητες». Το βίντεο, ιδιαίτερα στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση χρησιµοποιείται για να 

µεταφέρει οπτικοακουστικές πληροφορίες και να δηµιουργήσει αποτελεσµατικές προϋποθέσεις 

αλληλεπίδρασης µεταξύ των σπουδαστών και των περιεχοµένων διδασκαλίας. 159 Σε κάθε 

περίπτωση, η ποιότητα των µαθησιακών διαδικασιών εξαρτάται από τον άρτιο σχεδιασµό και 

την προσεκτική επιλογή του περιεχοµένου των λογισµικών εφαρµογών, την  καταλληλότητα 

των δραστηριοτήτων στις οποίες πρόκειται να εµπλακούν οι µαθητές και τις διδακτικές επιλογές 

και συµπεριφορές των εκπαιδευτικών.160 

Η φωτογραφική τεκµηρίωση των πολιτισµικών µαθηµάτων µπορεί να συνδυαστεί και µε 

τα µουσεία, αφού τα αντικείµενα διαµέσου της φωτογραφίας µεταφέρουν µηνύµατα από το 

υλικό των µουσείων και φτάνουν διευκολύνοντας την πρόσβαση και την επικοινωνία. Πολύτιµο 

εκπαιδευτικό εργαλείο αποτελεί η χρήση της φωτογραφίας για έργα που συντηρούνται, ή 

καταστράφηκαν, ή χάθηκαν ή για κάποιο λόγο δεν είναι προσιτά.161 Πολλοί εκπαιδευτικοί 

χρησιµοποιούν βιβλιογραφικές πληροφορίες ή φωτογραφικό υλικό, προκειµένου να 

προετοιµάσουν τα µαθήµατά τους για την ιστορία της ελληνικής τέχνης (αρχαίας ή νεώτερης) ή 

της ελληνικής ιστορίας. 

 Η χρήση βιβλιογραφικών πηγών περιλαµβάνει τα οφέλη που προκύπτουν από τη συζήτηση, 

το συντονισµένο διάλογο µεταξύ διδάσκοντα και µαθητών που προϋποθέτει την ενασχόληση µε 

µια κοινή θεµατική ενότητα, όπως για παράδειγµα ένα λογοτεχνικό, ιστορικό ή επιστηµονικό 

βιβλίο, µια αφήγηση ή ένα ποίηµα, ένα κόµικς, ένας µύθος, ένα παραµύθι κ.α. Επιπρόσθετα, η 

βιβλιογραφική προσέγγιση, ως διαδικασία επικοινωνιακής γλωσσικής αλληλεπίδρασης στην 

τάξη, βοηθά τα παιδιά από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισµικά περιβάλλοντα να 

συνευρεθούν στο σχολείο να αναπτύξουν κοινωνικά και συναισθηµατικά την προσωπικότητά 

τους, να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τον περιβάλλοντα κόσµο.162 

                                                 
158 Βλ. Σ. Μπουζάκης, Εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική µεταξύ κράτους και αγοράς,  Σαββάλας, Αθήνα 2005. 
159 Βλ. παραπάνω, υποσηµείωση 27. 
160 Βλ. παραπάνω, υποσηµείωση 28. 
161 Βλ. ∆. Πικοπούλου-Τσολάκη, «Ίδρυση Γενικού Κεντρικού Φωτογραφικού Αρχείου για την ελληνική Τέχνη», στα Πρακτικά 
Α’ Συνάντησης Μουσειολογίας, 1984. 
162 Βλ. Σµ. Παπαδοπούλου,  Η Συναισθηµατική Γλώσσα, Τυπωθήτω-Γιώργος ∆άρδανος, Μέρος Α, κεφ. 2, Αθήνα, 2004,  σ. 33. 
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Στις µέρες µας, εκτός από τις διάφορες κατηγορίες βιβλίων υπάρχουν –ιδιαίτερα για τα 

παιδιά- και τα «κόµικς»,163 ως πηγή γνώσης και πληροφοριών για το παρελθόν του ανθρώπου. 

Στην Ελλάδα όπως και στο εξωτερικό, από όπου κατάγονται επί το πλείστον, κυκλοφορούν 

αρκετά εικονογραφήµατα, που χρησιµοποιούν ως πλαίσιο για τη δράση των ηρώων τους 

περιόδους της αρχαιότητας, όπως ο Αστερίξ, ή παρουσιάζουν εικόνες και στοιχεία παλαιοτέρων 

πολιτισµών µέσα από τα ταξίδια και τις περιπέτειες ηρώων, που ανήκουν στη σύγχρονη 

εποχή.164 Από ελάχιστα παραδείγµατα µπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι µέσα από τα κόµικς 

προωθείται µε τρόπο αυθόρµητο, αβίαστο και ψυχαγωγικό κάποια ιστορική γνώση ή αίσθηση-

κυρίως ασυνείδητα- για τις συγκεκριµένες περιόδους. Η αξιοπιστία των πληροφοριών αυτών, 

είναι δυνατό να ελεγχθεί από τον διδάσκοντα και να τα χρησιµοποιήσει ως διδακτικό υλικό, 

ώστε να τονώσει το ενδιαφέρον και να ζωντανέψει τη διδασκαλία. Το ελκυστικό στοιχείο στα 

κόµικς είναι κυρίως το χιούµορ. Πρόσθετο χαρακτηριστικό των κόµικς είναι η χρήση οπτικών 

πληροφοριών που παρέχονται για την καθηµερινή ζωή και τις συνήθειες των ανθρώπων. 

Σε χώρες όπως π.χ. η Γερµανία και η Γαλλία, χρησιµοποιείται µε επιτυχία η 

εικονογράφηση για τη διδασκαλία των λατινικών ή της γαλλικής γλώσσας σε αλλοδαπούς 

µαθητές και διεξάγονται έρευνες για το ρόλο τέτοιων εφαρµογών στη διδασκαλία.165  Στην 

Ελλάδα η χρήση των κόµικς δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη πρακτική αλλά χρησιµοποιείται επί 

το πλείστον στην εικονογράφηση του βιβλίου της Βυζαντινής Ιστορίας της Ε΄ ∆ηµοτικού.166 Ο 

συνδυασµός εικόνων από αυθεντικά κείµενα και µνηµεία διαφόρων ιστορικών περιόδων, 

εικόνων που παραπέµπουν άµεσα στην τεχνική  και στο ύφος των κόµικς, µπορεί να αναδείξει 

διάφορες ιστορικές περιόδους και να τονώσει των ενδιαφέρον των εκπαιδευόµενων. Τα κόµικς 

θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν επιπρόσθετα στη διδασκαλία για ανάδειξη πολιτισµών του 

παρελθόντος ή σύγχρονων και µετάδοση εθνολογικών και γεωγραφικών γνώσεων. Στα πλαίσια 

του εκάστοτε αναλυτικού προγράµµατος, η χρήση των κόµικς εξασφαλίζει τη δυνατότητα 

διατύπωσης αυθεντικών ερωτηµάτων σχετικά µε το ιστορικό και πολιτισµικό γίγνεσθαι. 

Η τέχνη της παραδοσιακής αφήγησης είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη τεχνική διδασκαλίας 

και δηµιουργεί ερωτήµατα ως προς το ρόλο της, ως µέσου διατήρησης της συλλογικής µνήµης 

και του τοπικού τρόπου ζωής. Τα παραµύθια, ως µια µορφή παραδοσιακής αφήγησης µπορούν 

να συµβάλουν τόσο στη µετάδοση των πολιτισµικών αξιών, όσο και τη διαπαιδαγώγηση των 

µελών µιας κοινωνίας καθώς και στην ανάδειξη προβληµάτων των ανθρώπινων σχέσεων και της 

                                                 
163 Βλ. Β. Βέµη, «Τα “αρχαιολογικά” εικονογραφήµατα (κόµικς) και η διδασκαλία της ιστορίας», Αρχαιολογία και Τέχνες 46, 
(1993). 
164 Βλ. παραπάνω. 
165 Βλ. παραπάνω. 
166 Βλ. Β. Βέµη, «Τα “αρχαιολογικά” εικονογραφήµατα (κόµικς) και η διδασκαλία της ιστορίας», Αρχαιολογία και Τέχνες 46, 
(1993). 
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ιστορίας µιας οµάδας. Η χρήση των παραµυθιών στην εκπαίδευση έχει γενικευθεί διεθνώς, 

ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο και φτάνοντας έως το πανεπιστήµιο.167  

Σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν η διδασκαλία των πολιτισµικών µαθηµάτων οφείλει 

να προσανατολίζεται σε διάφορες τεχνικές και µεθόδους.  Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιλέγει 

εκείνες τις τεχνικές διδασκαλίας, οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για την υλοποίηση ενός 

προγράµµατος πολιτισµικής εκπαίδευσης, µε καθορισµένο γνωστικό αντικείµενο. Οι τεχνικές 

διδασκαλίας θα πρέπει να περιλαµβάνουν διάφορα στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

δηλαδή τους σκοπούς, τους στόχους, το περιεχόµενο και τις µεθόδους, το διδακτικό υλικό 

σύµφωνα µε τις ανάγκες των µαθητών. Οι τεχνικές που χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτικοί καλό 

είναι να αξιολογούνται για την εκπαιδευτική τους αξία, να επιλέγονται είτε µεµονωµένα είτε σε 

συνδυασµό, να στηρίζονται σε ενεργητικές µορφές µάθησης και να ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες τόσο του προγράµµατος διδασκαλίας όσο και των εκπαιδευόµενων.  

Ορισµένες από τις τεχνικές διδασκαλίας που προαναφέρθηκαν και µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν στη διδασκαλία των πολιτισµικών µαθηµάτων, στα πλαίσια της τυπικής 

πολιτισµικής εκπαίδευσης, αποτελούν παράλληλα πολιτιστικές δραστηριότητες µε ιδιαίτερη 

εκπαιδευτική αξία όταν συµµετέχουν άτοµα εκτός της τυπικής µάθησης. Στα πλαίσια της άτυπης 

µάθησης και αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου εντάσσονται δραστηριότητες όπως το θέατρο, 

ο κινηµατογράφος, οι περιηγήσεις σε χώρους πολιτισµικής αναφοράς π.χ. µουσεία, 

αρχαιολογικοί χώροι, κ.α. Οι βασικότερες τεχνικές διδασκαλίας παρουσιάζονται συνοπτικά στο 

σχήµα 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
167 Βλ. Ε. Γ. Αυδίκος, Μια φορά και έναν καιρό…αλλά…µπορεί να γίνει τώρα. Η εκπαίδευση ως χώρος διαµόρφωσης 
παραµυθάδων, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1999. 
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Θέατρο-
∆ραµατοποίηση 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2: Τεχνικές διδακτικής προσέγγισης των πολιτισµικών µαθηµάτων. 
 
 
(Πηγή: (Τροποποιηµένο) Σ. Παπαδάκης, Ι.  Φραγκούλης, Α.  Βελισσάριος, ∆.  Φράγκος, «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη 
διδασκαλία της τοπικής ιστορίας στο ολοήµερο δηµοτικό σχολείο, µια διδακτική προσέγγιση στα πλαίσια του διαθεµατικού 
προγράµµατος σπουδών», στην ηλ. διεύθυνση:  
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads1/b96.pdf). 
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1.6 Ο ρόλος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην εµβάθυνση σε 
θέµατα πολιτισµού 

 
 
Ένας  από  τους  σηµαντικότερους  µηχανισµούς  διάδοσης  της  επιστηµονικής  γνώσης 

µπορεί  να  επιτευχθεί  µέσω  των  λεγόµενων άτυπων µορφών εκπαίδευσης.168 Οι άτυπες µορφές 

εκπαίδευσης συµπεριλαµβάνουν τις πολιτιστικές δραστηριότητες και αποτελούν ένα µη 

συστηµατικό και οργανωµένο πεδίο εκπαίδευσης. Η άτυπη εκπαίδευση προσφέρει εναλλακτικές 

παιδαγωγικές δραστηριότητες και µεθόδους, που υποβοηθούν και συµπληρώνουν το τυπικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα.169 Η προσέγγιση αυτών των µορφών  εναλλακτικής  µάθησης ,  

γίνεται είτε σε ατοµική εθελοντική βάση είτε σε οµαδική βάση δια µέσου της οικογένειας, του 

σχολείου κ.τ.λ. Η επίσκεψη σε ένα µουσείο, ή σε ένα αρχαιολογικό χώρο, η ανάγνωση άρθρων 

σε εφηµερίδες ή σε εξειδικευµένα  περιοδικά και η παρακολούθηση τηλεοπτικών 

προγραµµάτων µε πολιτιστικό περιεχόµενο, ή εκλαϊκευτικών διαλέξεων επιστηµόνων, 

συνιστούν κατάλληλα «εκπαιδευτικά» περιβάλλοντα για την εκλαΐκευση της επιστηµονικής 

γνώσης.170 

Οι πολιτιστικές δραστηριότητες διαδραµατίζουν έναν ζωτικής σηµασίας ρόλο στη 

συντήρηση, την προώθηση και τη διάδοση της τέχνης και του πολιτισµού. Η µελέτη των 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων συνίσταται στο να αναδειχθεί πως οι βασικές πολιτιστικές και 

αισθητικές αξίες και αντιλήψεις παραµένουν ενεργές µεταξύ των ανθρώπων. Πολιτιστικές 

δραστηριότητες, όπως: καλλιτεχνικές παραγωγές, εκθέσεις µουσείων κ.α. γνώρισαν ιδιαίτερη 

ανάπτυξη στην περίοδο µετά το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, ενισχυόµενες οικονοµικά 

από τις αρµόδιες κρατικές αρχές.171 Οι επισκέψεις σε χώρους πολιτισµικής αναφοράς (µουσεία, 

αρχαιολογικούς χώρους κ.α.), η ενασχόληση µε το θέατρο, τον κινηµατογράφο, τη λογοτεχνία, 

τη µουσική, το χορό αποτελούν µερικές µόνο από τις πολλαπλές πολιτιστικές δραστηριότητες 

που έχουν στη διάθεση τους τα άτοµα, που τα βοηθούν να προσεγγίζουν την πραγµατικότητα µε 

ευχάριστο, δηµιουργικό και ψυχαγωγικό τρόπο. Είναι πολύ σηµαντική η ενασχόληση µε 

πολιτιστικές δραστηριότητες αλλά και επιτακτική η ανάγκη να κρατούνται οι χώροι 

πολιτισµικής αναφοράς στην επικαιρότητα, µε οµιλίες, προβολές, περιοδικές εκθέσεις, µε τρόπο 

πρωτότυπο και καλοσχεδιασµένο, ενηµερώνοντας και κρατώντας τους νέους σε συνεχή 

                                                 
168 Βλ. ∆. Κολιόπουλος, «Μη τυπικές µορφές εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήµες: Η περίπτωση του επιστηµονικού µουσείου», 
Η λέσχη των Εκπαιδευτικών, τευχ. 18 (1997), σ. 32-35.  
169 Βλ. ∆. Ψύλλος, Π. Καριώτογλου, (επιµ.) «Ο Εκπαιδευτικός Ρόλος του Μουσείου», Πρακτικά οµώνυµου συνεδρίου, Εκδόσεις 
Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1996, σ.  33-44. 
170 Βλ. Α. Χαλκιά, “Ένα βήµα πιο κοντά στο µουσείο – Σχεδιάζουµε ένα φύλλο εργασίας και οργανώνουµε  ένα  
εκπαιδευτικό  πρόγραµµα  σε  µουσείο, στο  Γ. Κόκκινος, Ε. Αλεξάκη, (επιµέλεια), ∆ιεπιστηµονικές προσεγγίσεις στη 
µουσειακή αγωγή Μεταίχµιο, Αθήνα 2002, σ. 297-307. 
171 Βλ. Π. Γ. Γρηγορίου, Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τον Πολιτισµό, Πανεπιστηµιακές παραδόσεις, Μυτιλήνη 2008. 
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εγρήγορση, δηµιουργώντας ερεθίσµατα ενεργητικής συµµετοχής. Η στήριξη της πολιτιστικής 

δραστηριότητας των ατόµων καθίσταται αναγκαία, καθώς συµβάλλει τόσο στην καλλιέργεια της 

νοηµοσύνης, όσο και στην ικανοποίηση των ψυχολογικών αναγκών και άρα στην προσωπική 

τους πραγµάτωση. 172 Αυτό βέβαια ισχύει, επειδή το περιεχόµενο της πολιτιστικής δράσης 

περιλαµβάνει τόσο την προσωπική εµπλοκή των ατόµων σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, όσο και 

τη µελέτη των αξιών, της καλλιτεχνικής δηµιουργίας και του τρόπου ζωής κοινωνικών οµάδων.  

Η διερεύνηση του ποσοστού των ατόµων που συµµετέχουν σε πολιτιστικές 

δραστηριότητες είναι απαραίτητη για να γίνει κατανοητός ο ρόλος τους στη γνωστική, 

κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη των ατόµων. Επιπλέον, η συµµετοχή σε τέτοιου είδους 

δραστηριότητες µπορεί να έχει µια ισχυρή και µακροπρόθεσµη επίδραση στα άτοµα. Όπως 

δηλώνεται, σε µια πρόσφατη έρευνα, «η ενασχόληση µε καλλιτεχνικές δραστηριότητες παρέχει 

αποτελεσµατικές ευκαιρίες µάθησης στο γενικό πληθυσµό των ατόµων, που επιτυγχάνει 

αυξανόµενη ακαδηµαϊκή επίδοση, αποφεύγει τη συστηµατική αποχή από την εκπαίδευση, και 

αποκτά αυξηµένες ικανότητες-δεξιότητες».173 Φυσικά, ο θετικός αντίκτυπος που παρατηρείται 

στα πλαίσια της άτυπης µάθησης βρίσκει εφαρµογή για την επιτυχηµένη εισαγωγή τους και στα 

πλαίσια της τυπικής µάθησης. Περισσότερο από άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες, το 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον αποκτά η επίδραση των τεχνών στην ανάπτυξη, δεδοµένου ότι οι τέχνες 

χρησιµεύουν στην καλλιέργεια της δηµιουργικότητας και της αποδοχής της ποικιλοµορφίας.174  

Έρευνες έχουν δείξει ότι καλλιτεχνική ενασχόληση ως πολιτιστική δραστηριότητα αυξάνει την 

πολιτική συµµετοχή των ατόµων στις κοινότητές τους. Κατά τον W. Kandinsky η ανθρώπινη 

ύπαρξη για να πραγµατωθεί χρειάζεται το συγκερασµό των χώρων της τέχνης και του 

πολιτισµού, που εξασφαλίζουν πνευµατική καλλιέργεια περισσότερο από τις υλιστικές συνθήκες, 

οι οποίες διαδραµατίζουν σχετικά περιορισµένο ρόλο στην ολοκλήρωση του ατόµου.175  Τα 

πρόσθετα οφέλη που προκύπτουν από συµµετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως π.χ οι 

θεατρικές παραστάσεις, οι συναυλίες, οι εκθέσεις τέχνης, τα φεστιβάλ κ.α. είναι ότι παρέχουν τα 

κίνητρα στα άτοµα να αλληλεπιδράσουν µε άλλα µέλη της κοινότητας τους. Εν ολίγοις, να 

αποκτήσουν µια αίσθηση  «του ανήκειν». Η συµµετοχή αυτή δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για 

την υιοθέτηση αρχών όπως: η ανοχή στη διαφορετικότητα, η απόκτηση δηµιουργικού πνεύµατος, 

η κατανόηση και η αποδοχή του διαφορετικού. Ειδικότερα, η συµµετοχή σε πολιτιστικές 

δραστηριότητες και η ενασχόληση µε την τέχνη όχι µόνο ψυχαγωγεί τα άτοµα  αλλά  παράλληλα 

τα διδάσκει ποιες είναι οι πολιτιστικές τους καταβολές. Η τέχνη είναι επικοινωνιακή γιατί είναι 

                                                 
172 Βλ. έρευνα του Κ.Ε.Ε. «∆ιερεύνηση των όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής 
∆υναµικής της Εκπαίδευσης». 
173  Βλ. G. A. Erickcek, «Arts and Cultural Activities, and the Michigan Economy», April 7, 2005. 
174  Βλ. παραπάνω. 
175  Βλ. W. Kandinsky, Σηµείο-Γραµµή-Επίπεδο, ∆ωδώνη, Αθήνα 1996, σ. 1-7. 
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κοινωνική. Οι πολιτιστικές δραστηριότητες σε όλες τις µορφές τους παρέχουν σε αυτούς που 

ασχολούνται µε τον πολιτισµό τη δυνατότητα να αποκτήσουν δεξιότητες και να ανταλλάξουν 

ιδέες. Παρακάτω συνοψίζονται µερικά µόνο από τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρουν στα 

άτοµα που συµµετέχουν σε αυτές:176 

• ενθαρρύνουν και ενδυναµώνουν τις υπάρχουσες σχέσεις µεταξύ των ατόµων και των 

οργανισµών, που εµπλέκονται, 

• ενθαρρύνουν δράσεις που προσδιορίζουν ή επιδοκιµάζουν µια κοινωνία και καθορίζουν 

την πολιτιστική της ταυτότητα, 

• υποστηρίζουν πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη µακροβιότητα του πολιτιστικού τοµέα, 

• δηµιουργούν οµάδες ατόµων που κατανοούν και ασχολούνται µε τις τέχνες, 

• δηµιουργούν  πρόσφορο έδαφος για την κατανόηση της ιστορίας της τέχνης και του 

πολιτισµού, 

• βελτιώνουν και καλλιεργούν τη γλώσσα και παρέχουν κίνητρα µάθησης, 

• δηµιουργούν συνθήκες για την έκφραση συναισθηµάτων και την ψυχική εκτόνωση των 

ατόµων,177 

• παρέχουν τη συνειδητοποίησή των διαφορετικών πολιτισµών και λαών που υπάρχουν 

στον κόσµο, 

• παρέχουν νέους τρόπους σκέψης και διαβίωσης. 

• ενθαρρύνουν την εξερεύνηση, την ανακάλυψη και προσφέρουν απελευθέρωση φυσική 

και πνευµατική από τους περιορισµούς της τυπικής µάθησης.178 

Οι τέχνες και οι πολιτιστικές δραστηριότητες έχουν ιδιαίτερα αυξηµένο ρόλο στα µεγάλα 

αστικά κέντρα, καθώς συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Επιπλέον, συµβάλλουν 

στην οικονοµική ανάπτυξη και ανάδειξη επαγγελµάτων που συντηρούν και προάγουν τον 

πολιτισµό. Ένα κράτος µε ανεπαρκή πολιτιστική δράση είναι δύσκολο να προσελκύσει και να 

διατηρήσει υψηλής µόρφωσης άτοµα, να συντηρήσει επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τον 

πολιτισµό και τον τουρισµό. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά ορισµένες πολιτιστικές 

δραστηριότητες που καταλαµβάνουν µεγάλη σηµασία στη ζωή των ατόµων όλων των ηλικιών. 

 

 

 

 

                                                 
176  Βλ. “Cultural activities program” Nova Scotia (ηλ. διεύθυνση: http://www.gov.ns.ca/dtc). 
177  Βλ. παραπάνω. 
178 Βλ. K. Jeffery-Clay, Constructivism in Museums: How Museums Create Meaningful Learning Environments, 1997.   
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1.6.1 Το Θέατρο 

 
 

Ως µορφή τέχνης το θέατρο είναι η τέχνη της εκτέλεσής ή παράστασης επί σκηνής, µιας 

από τις επικρατέστερες µορφές καλλιτεχνικής δραστηριότητας σε όλους τους πολιτισµούς του 

κόσµου. Ως τέχνη του θεάτρου νοείται η θεατρική παράσταση και όχι η τυπωµένη δραµατουργία 

που αποτελεί µέρος της λογοτεχνίας. 179 Μολονότι το δραµατοποιηµένο κείµενο ενός έργου 

αποτελεί βασική προϋπόθεση για µια θεατρική παράσταση σε πολλούς πολιτισµούς, το θέατρο 

δεν είναι λογοτεχνικό καθεαυτό είδος, αλλά βασίζεται, λιγότερο ή περισσότερο, στη µιµική 

τέχνη (την τέχνη του ηθοποιού), στο τραγούδι στο χορό, στη θεαµατικότητα, στις τεχνικές 

πλευρές της παράστασης. Η τέχνη του δυτικού θεάτρου έχει τις ρίζες της στην Αρχαία Ελλάδα. 

Περίπου τον 6ο αιώνα π.Χ. διαµορφώθηκαν οι βάσεις µιας πολύµορφης παράστασης. Οι αρχαίοι 

Έλληνες δραµατουργοί της κλασικής περιόδου (5ος αιώνας π. Χ.) και ειδικά οι αρχαίοι τραγικοί 

παρουσίαζαν τις τραγωδίες τους σε καθορισµένες θρησκευτικές γιορτές, υµνούσαν τους θεούς 

και τους ήρωες µε έργα που ήταν ταυτόχρονα και µια έντεχνη απόδοση της ελληνικής 

µυθολογίας. Για τη δηµιουργία θεατρικής πράξης είναι απαραίτητη η δηµιουργική συνεργασία 

όλων των στοιχείων που τη συνθέτουν: λόγος-θεατρικός λόγος, κίνηση-χορός, µουσική, 

ζωγραφική, αρχιτεκτονική (σκηνογραφία), ενδυµατολογία, φως-σκιά, χώρος-χρόνος. Το 

θεατρικό έργο γίνεται θεατρική πράξη µε τη συµµετοχή του κοινού. Η συµµετοχή του θεατή 

αποτελεί αδιαφιλονίκητο κριτήριο.  

Το κυρίαρχο στοιχείο σε µια θεατρική παράσταση είναι ο ηθοποιός, που παρουσιάζεται 

σαν εικόνα των συναισθηµάτων και της σκέψης, σε όλη την πληρότητα και την ένταση. Η 

θεατρική παράσταση δεν είναι µονάχα µια εκτέλεση, είναι δηµιουργία. Ο κάθε άνθρωπος είναι 

κατά ένα βαθµό δηµιουργός. Ο καθένας διαθέτει αρκετή φαντασία για να πλάσει µια εικόνα. Η 

αξία του καλλιτέχνη είναι πως πλάθει εικόνες πιο τέλεια και πιο έντονα. Άλλο χαρακτηριστικό 

του θεάτρου είναι ότι  εκφράζεται µε το λόγο και βοηθητικά µε την κίνηση. Ο ηθοποιός 

αποσπάται χωροχρονικά από το κοινό. Κάθε παράσταση είναι ένα µοναδικό και ανεπανάληπτο 

γεγονός, που διαρκεί προσωρινά. Το θέατρο δηµιουργείται ακόµα και χωρίς τεχνική υποδοµή. Η 

παράσταση ολοκληρώνεται µε τη θέαση του έργου από το κοινό. Το θέατρο δεν µπορεί να 

λειτουργήσει ερήµην του δέκτη/θεατή. ∆εν υφίσταται χωρίς αυτόν. Το γέλιο του θεατή, το 

κλάµα, η αποδοκιµασία, το χειροκρότηµα, το χασµουρητό, ο θόρυβος, η αργοπορηµένη άφιξη, η 

εγγύτητα ποµπού-δέκτη, είναι καθοριστικά σηµεία που εισπράττουν οι επί σκηνής δρώντες και 

καθορίζουν εν πολλοίς την έκβαση της παράστασης. 180  Τα χαρακτηριστικά που 

                                                 
179 Βλ. Α. Σολωµός Κινηµατογράφος και Θέατρο, Εστί θέατρον και άλλα, Κέδρος, Αθήνα 1986. 
180Βλ. Σ. Πατσαλίδης, Θέατρο, Κινηµατογράφος και Ιδεολογία, Μεταθεατρικά, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1995. 
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προαναφέρθηκαν αποσκοπούν στο να καταστήσουν εµφανή την αξία του θεάτρου στη ζωή των 

ατόµων. Η συµµετοχή σε µια θεατρική οµάδα ή η παρακολούθηση µιας θεατρικής παράστασης 

αποτελεί πολιτιστική δραστηριότητα µε πολλαπλά αθροιστικά οφέλη για τα άτοµα, όπως π.χ. η 

καλλιέργεια κριτικής σκέψης, η κοινωνική αλληλεπίδραση, η ψυχική εκτόνωση κ.α. 

 
 

1.6.2 Ο κινηµατογράφος 
 

 

Ο κινηµατογράφος, που γεννήθηκε µαζί µε τον εικοστό αιώνα δεν είχε να αντιµετωπίσει 

το πρόβληµα της απότοµης προσαρµογής στον καινούριο ρυθµό. Κύριο χαρακτηριστικό του 

20ου αιώνα είναι η ταχύτητα. Ο κινηµατογράφος µπήκε στη ζωή του ανθρώπου σε µια εποχή-

καµπή κατά την οποία γεννήθηκε η αστική τάξη και κατέρρευσε η αριστοκρατία. Ο 

κινηµατογράφος δέχτηκε έντονη κριτική αφού εθεωρείτο ένα εµπόρευµα µε ανταλλακτικές 

αξίες, που υποσχόταν γρήγορα και µεγάλα κέρδη. 181  Η κατακραυγή µετριάστηκε όταν η 

αστραπιαία εξάπλωση της τηλεόρασης περιόρισε τον κινηµατογράφο σε δεύτερο πλάνο 

επικαιρότητας. Ένα έργο κινηµατογραφικής τέχνης είναι έργο προσωπικής δηµιουργίας. 

Αντίθετα µε την τηλεόραση -που δεν είναι παρά µια δυναµικότερη µορφή εφηµερίδας ή 

περιοδικού ή ραδιοφώνου- ο κινηµατογράφος µιλάει µε τη γλώσσα της γνήσιας τέχνης. Η 

επικοινωνία ικανοποιεί πνευµατικές ανάγκες των ατόµων, όπως και το θέατρο, οι εκθέσεις, τα 

µουσεία, οι συναυλίες- σε διαφορετικές φυσικά διαβαθµίσεις. Η παρεξηγηµένη σηµασία που 

αποδίδεται στον κινηµατογράφο είναι ότι αποτελεί βιοµηχανοποιηµένη µορφή της δραµατικής 

τέχνης, ότι αντικαθιστά ζωντανούς ανθρώπους µε σκιές και ότι λειτουργεί ανταγωνιστικά µε την 

τέχνη του θεάτρου. O κινηµατογράφος, προσεγγίζεται ευκολότερα, εφόσον η συµβολική του 

γλώσσα είναι περισσότερο οικεία στα άτοµα, καθώς διαθέτουν συναφείς εµπειρίες. 182  

Παράλληλα χαρακτηρίζεται ως δηµοκρατική τέχνη τεράστιας κοινωνικής εµβέλειας. 

 

1.6.3 Τα Μ.Μ.Ε.  

 
 

Η µαζική επικοινωνία προέκυψε από κοινωνική, οικονοµική, πολιτική, πολιτιστική, 

ιδεολογική σκοπιµότητα, αλλά και διάφορους αστάθµητους παράγοντες. Η τηλεόραση, ο 

κινηµατογράφος, το ραδιόφωνο, οι εφηµερίδες, τα περιοδικά είναι προορισµένα από την 

κατασκευή τους για µαζικότητα. Όλα τα παραπάνω µέσα θα είχαν περιορισµένη ή µηδαµινή 

αξία αν χρησιµοποιούνταν αποκλειστικά για ατοµική ή οικιακή χρήση. Η χρήση τους στη 
                                                 
181 Βλ. Σ. Πατσαλίδης, «Θέατρο, Κινηµατογράφος και Ιδεολογία», Μεταθεατρικά, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1995. 
182 Βλ. Α. Dickinson, “The role of audio-visual material”, σ. 135. 
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µετάδοση πληροφοριών, πολιτικών ανακοινώσεων, ψυχαγωγικών προγραµµάτων, τα 

κατέστησαν µαζικά µέσα επικοινωνίας. Τα κύρια χαρακτηριστικά στα οποία οφείλουν την 

ευρεία χρήση τους τα µέσα µαζικής επικοινωνίας συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

� Απαιτούν περίπλοκους τυπικούς οργανισµούς για τη λειτουργία τους, αλλά και πλατιά 

οικονοµική στήριξη. 

� Απευθύνονται σε µεγάλες και ανοµοιογενείς οµάδες ατόµων, µέσω µιας τεχνολογίας 

προορισµένης για µαζική παραγωγή και µε ευρεία εξάπλωση µέσων και προϊόντων. 

� Eίναι δηµόσια και το περιεχόµενο των µηνυµάτων τους είναι ανοιχτό σ’ όλους, προσιτό 

και ρευστό, παρά τους συνήθεις περιορισµούς και τις πιθανές απαγορεύσεις (τεχνικές, 

νοµικές, οικονοµικές). 

� Μπορούν να επιτύχουν ταυτόχρονη και άµεση επαφή µε πολυάριθµους ανθρώπους, οι 

οποίοι απέχουν από τον ποµπό και βρίσκονται διασκορπισµένοι ο ένας από τον άλλον. 

Αυτό ισχύει τόσο για το ραδιόφωνο όσο και την τηλεόραση. Λιγότερο για το βιβλίο και 

τον κινηµατογράφο. 

� ∆ιαµορφώνουν ένα µαζικό κοινό ως συλλογικό πυρήνα της σύγχρονης κοινωνίας µε 

ελάχιστα διακριτικά γνωρίσµατα. Μετατρέπουν τα άτοµα σε µέλη µιας κοινής εστίας 

ενδιαφερόντων, κοινότοπης συµπεριφοράς, ταυτόσηµης δραστηριότητας και κοινών 

σκοπών. Αποτρέπουν την προσωπική γνωριµία και αλληλεπίδραση µεταξύ των ατόµων 

που αποτελούν το κοινό, και την απάντηση στον ποµπό ή τον επικοινωνητή. 

� Απαιτούν από το κοινό τη διάθεση χρόνου για την παρακολούθησή τους, ενώ 

καταλαµβάνουν ολοένα και ευρύτερα πεδία ατοµικών ενδιαφερόντων και κοινωνικών 

δραστηριοτήτων ή εκδηλώσεων. Η επικοινωνία µέσα από τα ΜΜΕ είναι σχεδόν 

µονόδροµη. Έτσι τα ΜΜΕ, σε αρκετές περιπτώσεις, διαµορφώνουν ένα είδος µέσων 

ανθρώπων τους οποίους εθίζουν στην κατανάλωση µιας συχνά µέτριας και 

τυποποιηµένης κουλτούρας, που ορθά µπορούµε να αποκαλέσουµε µαζική κουλτούρα. 

Η τηλεόραση και ειδικότερα τα οικονοµικά, πολιτισµικά και ιδεολογικά δεδοµένα που 

καθορίζουν τα τηλεοπτικά προγράµµατα καταναλίσκονται καθηµερινά. 183  Η γνώση που 

παράγεται και καταναλώνεται διαµέσου του κινηµατογράφου, της τηλεόρασης και της 

λογοτεχνίας υπόκειται σε έρευνα συνεχώς. Η παροχή πληροφορίας και εποµένως εκπαίδευσης 

στη µετά-µοντέρνα κοινωνία απαιτεί τη µεταφορά γνώσης σε µορφή-αλληλοεξαρτώµενων 

µηνυµάτων, που απαρτίζονται από σηµεία, κώδικες και σύµβολα απευθυνόµενα σε όλες τις 

                                                 
183 Βλ. Glasgow University Media Group, 1972, 1980, 1982 Williams 1974 στο E. Hooper-Greenhill, Το µουσείο και οι 
προσανατολισµοί του, Πολιτιστικό Ίδρυµα Πειραιώς, 2006, σ. 14. 
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αισθήσεις. 184 Η τηλεόραση και το ραδιόφωνο δεν µπορούν να αντικαταστήσουν ούτε τη 

θεατρική παράσταση ούτε τη µουσειακή. Από τα µαζικά µέσα ενηµέρωσης λείπει η άµεση 

επικοινωνία µε τον λαό-κοινό, λείπει η ατµόσφαιρα, λείπει η καθολική µέθεξη.  

 

1.6.4 Τα µουσεία 

 
 

Τα σύγχρονα µουσεία, οι αρχαιολογικοί τους χώροι, συµβάλλουν στην προώθηση της 

παιδείας, του πολιτισµού και της οικονοµίας ενός κράτους, που οι πολίτες του έχουν ως 

ορίζοντα την οργανωµένη διεθνή κοινότητα, τη σύγχρονη παιδεία και την ισχυροποίηση των 

δηµοκρατικών θεσµών της χώρας τους.185 Οι σχέσεις της τέχνης και γενικότερα, του πολιτισµού 

µε την εκπαιδευτική διαδικασία µέσα από την πολιτιστική διάσταση της µουσειακής 

εκπαίδευσης, µπορεί να αποτελέσει  βασικό εργαλείο της εκπαίδευσης όλων των βαθµίδων και 

να συντελέσει αφενός στη συνειδητοποίηση της αξίας των πολιτισµικών αγαθών και της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς και αφετέρου στην κατανόηση της διαφορετικότητας. Τα µουσεία 

είθισται να προσφέρουν εκπαιδευτικά και άλλα προγράµµατα, µαθήµατα και εργαστήρια, 

ξεναγήσεις, οικογενειακά προγράµµατα, προγράµµατα για σχολεία, προγράµµατα για νέους, 

προγράµµατα για ηλικιωµένους. Προσφέρουν επίσης διαλέξεις, φεστιβάλ κινηµατογράφου, 

συναυλίες, βιβλιοθήκες/αρχεία για ερευνητές, φοιτητές, µαθητές κι άλλους ενδιαφερόµενους, 

µόνιµες εκθέσεις, περιοδικές εκθέσεις, συνοδευτικά κείµενα που επεξηγούν χωρίς να προκαλούν 

δέος, πωλητήρια, εστιατόρια /καφέ, παρουσία στο διαδίκτυο.186  Τα οφέλη που προκύπτουν 

κατά τη διάρκεια µιας επίσκεψης στο χώρο του µουσείου όσον αφορά τη γνώση και την 

κατανόηση  λειτουργούν αθροιστικά µε την προσωπική αλληλεπίδραση µε τους ανθρώπους που 

υπάρχουν στο χώρο του µουσείου (ξεναγούς, επισκέπτες, προσωπικό κ.α.). Περισσότερα 

στοιχεία για τα οφέλη που προσφέρουν τα µουσεία στα πλαίσια της τυπικής και άτυπης µάθησης 

αναφέρονται διεξοδικά στα επόµενα κεφάλαια. 

 

1.6.5 Ο Λαϊκός Πολιτισµός 

 
 

Ο λαϊκός πολιτισµός ειδικότερα, ως κοµµάτι της πολιτισµικής µας ιστορίας, αποτελεί 

προνοµιακό πεδίο, µέσα από τους σήµερα λειτουργούντες πολιτιστικούς συλλόγους, την 

                                                 
184 Βλ. Ν.Α. Οικονόµου, «Ο ρόλος των εκπαιδευτικών προγραµµάτων στα Μουσεία: Τρόποι εκσυγχρονισµού τους τύποι 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων», στα πρακτικά του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 12-13. 
185 Βλ. Γ. Λεοντσίνης, «Σύγχρονο Πολιτικό Κράτος, Παγκοσµιότητα και Πολιτιστική Κληρονοµιά», Επιστήµες Αγωγής, 
Θεµατικό τεύχος (2008),  σ. 23. 
186 Βλ. Μ. Μιχαηλίδου, «Μουσείο: Πορεία και Προοπτικές προς τον 21ο αιώνα», στο Γ. Κόκκινος, ∆ιεπιστηµονικές προσεγγίσεις 
στη Μουσειακή Αγωγή,  Μεταίχµιο, Αθήνα 2002.  
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πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση, τα πνευµατικά κέντρα των δήµων, 

τα Μ.Μ.Ε. Ο προβληµατισµός έγκειται στο πως θα καταστούν ορισµένα τουλάχιστον στοιχεία 

της παράδοσης λειτουργικά και ζωντανά, µέσω της άτυπης µάθησης και σε συνάφεια µε 

στοιχεία της παράδοσης όπως π.χ. ο χορός, η µουσική, το τραγούδι 

Η µουσική διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στους τρεις µεγάλους τοµείς του 

παραδοσιακού πολιτισµού: α) στον κοινωνικό, β) στον πνευµατικό και γ) στον τεχνοοικονοµικό. 

Ειδικότερα στον κοινωνικό τοµέα υπεισέρχεται τόσο στη θρησκευτική ζωή (σε όλη τη διάρκεια 

του ετήσιου κύκλου) όσο και στον ατοµικό βίο (γέννηση, παιδική ζωή, γάµος και θάνατος) τόσο 

στενά δεµένα µε τη µουσική. Στον πνευµατικό βίο συνδέεται άµεσα µε τη λαϊκή πίστη, τη 

γενικότερη κοσµοθεωρία και φυσικά τη γλώσσα. Η µουσική άλλωστε αποτελεί ένα από τα 

κυριότερα στοιχεία της εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας ενός χώρου, µιας οµάδας 

ανθρώπων. Στον τρίτο µεγάλο τοµέα του παραδοσιακού πολιτισµού, στον λεγόµενο υλικό 

πολιτισµό-στον τεχνοοικονοµικό βίο-η µουσική διαδραµατίζει επίσης το ρόλο της µε την 

κατασκευή µουσικών οργάνων-οργανοποιία.187 Η όλη προσπάθεια οργάνωσης του µουσικού 

αρχείου («δοµική») δεν πρέπει βέβαια να τοποθετεί σε δεύτερη µοίρα τις υπόλοιπες καθαρά 

λειτουργικές δραστηριότητές, που σχετίζονται µε την κοινοποίηση αυτού του υλικού, ώστε να 

φτάσει στον τελικό του αποδέκτη, το πλατύ κοινό. Απαραίτητη λοιπόν είναι η πολιτιστική και 

εκπαιδευτική δράση στην προσπάθεια ενίσχυσης των τοπικών πανηγυριών (τα τοπικά πανηγύρια 

παίζουν σπουδαίο ρόλο στη µουσική µας), στη δηµιουργία µουσικών εκδηλώσεων, στις 

συζητήσεις, στις εκθέσεις, στα µαθήµατα ή σεµινάρια. 

Η συµµετοχή σε πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς που ασχολούνται µε το λαϊκό 

πολιτισµό καθίσταται επιτακτική ανάγκη για τη διάσωση και τη διατήρηση των στοιχείων του 

λαϊκού παραδοσιακού χορού. Νέοι πολιτιστικοί και κοινωνικοί θεσµοί, αναδείχθηκαν στη 

σύγχρονη εποχή των οποίων η συµβολή στη διάσωση και διατήρηση της µουσικοχορευτικής 

παράδοσης είναι σηµαντική. Αναφορικά τώρα µε την ανάπτυξη θετικών στάσεων των νέων 

απέναντι στην εκµάθηση της µουσικοχορευτικής παράδοσης, αποτελεί η ανάλυση των στόχων 

και των σκοπών του γνωστικού αντικειµένου, των τρόπων (µεθόδων) διδασκαλίας, αλλά  και η 

προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντα τους. Η διδασκαλία ελληνικών παραδοσιακών χορών 

στοχεύει στην εκµάθηση τους και αποσκοπεί στη διάσωση και τη διατήρηση της 

µουσικοχορευτικής παράδοσης και κατά συνέπεια στην καλλιέργεια της ελληνικής πολιτιστικής 

συνείδησης, αφού ο λαϊκός παραδοσιακός χορός είναι ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία της 

πολιτισµικής συνέχειας και παράδοσης του Ελληνικού λαού. Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια του 

                                                 
187 Βλ. Λ. Λιάβας, «Η οργάνωση και η λειτουργία ενός Αρχείου ελληνικής παραδοσιακής µουσικής» στα Πρακτικά Α’ 
Συνάντησης Μουσειολογίας, 1984. 
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ρυθµού, η ισόρροπη ψυχική, πνευµατική και κοινωνική ανάπτυξη των κινητικών ικανοτήτων 

του παιδιού επιτυγχάνεται µέσα από τη µουσική και το χορό. Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός 

ψυχαγωγεί και συµβάλλει στην βελτίωση της διάθεσης, τη µείωση του άγχους, την καλλιέργεια 

των διαπροσωπικών σχέσεων και την κοινωνικοποίηση του ατόµου, την ανάπτυξη της φιλίας, 

αλληλεγγύης και επικοινωνίας. Αναπτύσσεται επίσης η αντιληπτική κινητική δεξιότητα και η 

αισθητική και η αυτοαντίληψη των παιδιών. 188 

Συµπερασµατικά, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια άνθηση της πολιτιστικής 

δράσης. Οι πολιτιστικές παραγωγές εµφανίζουν στοιχεία περισσότερο διεύρυνσης της 

προσφοράς παρά προεπισκόπησης της υπάρχουσας ζήτησης. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές 

χώρες (Μεγάλη Βρετανία. Ολλανδία, Γερµανία)  έχει δηµιουργηθεί µια σοβαρή τοπική υποδοµή 

(θέατρα, όπερες, µουσεία, βιβλιοθήκες, κέντρα σύγχρονης τέχνης), που στηρίζει την 

καλλιτεχνική παραγωγή αλλά και την ικανότητα του κοινού να αποκτά αµεσότερη πρόσβαση σε 

αυτήν. Η ενίσχυση της τοπικής υποδοµής δεν έχει πάντοτε τα αναµενόµενα θετικά 

αποτελέσµατα ως προς την κινητοποίηση του κοινού για καλλιτεχνικές παραγωγές. Ο 

πολιτισµός εξακολουθεί να ελκύει το ενδιαφέρον πληθυσµιακών οµάδων συγκεκριµένης 

κοινωνικής σύνθεσης και µορφωτικού επιπέδου. Οι υπεύθυνοι πολιτικοί κύκλοι επιµένουν να 

προσµετρούν και λογιστικά τις επενδυτικές επιλογές τους στον πολιτισµό, γεγονός που 

επιβάλλει την αποδοχή της σχέσης κόστους-οφέλους.189  

Οι πολιτιστικές δραστηριότητες είτε εντάσσονται στην περιοχή της λογοτεχνίας, είτε των 

εικαστικών τεχνών (ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, ξυλογραφία, αρχιτεκτονική, πόστερ), 

της λαϊκής τέχνης ή σύγχρονων µορφών τέχνης, όπως ο κινηµατογράφος προσδιορίζουν τον 

κάθε εθνικό ή ακόµη και τοπικό πολιτισµό, ο οποίος εγγράφεται εντός του εθνικού, 

αποτελώντας µέρος της έκφρασής του. Τα λογοτεχνικά βιβλία και τα περιοδικά παρέχουν 

πολιτισµική πληροφόρηση. Τα κινηµατογραφικά έργα, τα video, τα µουσεία και οι πινακοθήκες 

διοργανώνουν θεµατικές εκθέσεις που προβάλλουν διάφορους πολιτισµούς και τεχνοτροπίες και 

εποµένως αποτελούν πολιτιστικές δραστηριότητες, που τόσο στα πλαίσια της τυπικής όσο και 

της άτυπης µάθησης ενισχύουν και ενδυναµώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Η ανάγνωση 

µύθων από την ελληνική µυθολογία αλλά και από τις µυθολογίες άλλων λαών, η ανάγνωση 

παραµυθιών και ποιηµάτων, η γνωριµία µε τα πολιτισµικά αριστουργήµατα που συνδέονται µε 

την τέχνη, τη θρησκεία, την κοινωνία και τον πολιτισµό άλλων λαών ευαισθητοποιούν τους 

νέους και διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Εποµένως εφόσον ο γενικός στόχος της εκπαίδευσης 

                                                 
188 Βλ. http://www.vlahoi.net/content/view/186/68/ 
189 Βλ. Γ. Μ. Μερακλής, Ελληνική Λαογραφία. Ήθη και έθιµα, Οδυσσέας, Αθήνα 1986 και Σ. ∆. Λουκάτος, Εισαγωγή στην 
ελληνική λαογραφία, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1978. 
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είναι η κατανόηση της έννοιας του πολιτισµού «ως του συνόλου των υλικών, κοινωνικών, 

θρησκευτικών και πνευµατικών εκδηλώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας, που συνιστούν 

την ιδιαιτερότητα µιας οµάδας, µιας περιοχής, ενός έθνους ή µιας ηπείρου»190 θα πρέπει να 

διερευνώνται οι πολιτιστικές δραστηριότητες των ατόµων της. Η εκπαίδευση σήµερα, 

περισσότερο από ποτέ, ενδιαφέρεται για τον πολιτισµό και την πολυµορφία των πολιτισµών, για 

τη «µοναδικότητα» του κάθε πολιτισµού και τη διαφορετικότητα των πολιτισµικών και ιδιαίτερα 

καλλιτεχνικών εκφράσεων που τον συγκροτούν.191  

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται διεξοδική αναφορά στην έννοια, στις λειτουργίες και στον 

εκπαιδευτικό ρόλο του µουσείου. Επιπρόσθετα, στις αρχές, στους στόχους, στις µεθόδους που 

χρησιµοποιεί το µουσείο προκειµένου να επικοινωνήσει µε το κοινό του, καθώς και στα οφέλη 

της µουσειακής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθµίδες µε µεγαλύτερη έµφαση στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση, που αποτελεί το αντικείµενο έρευνας. Μεγάλη έµφαση δίνεται στο ρόλο του 

µουσείου καθώς η περιήγηση σε αυτό, τόσο στα πλαίσια της τυπικής όσο και της άτυπης 

µάθησης, συµβάλλει στην κατανόηση της τέχνης και των πολλαπλών ρόλων της, στην αντίληψη 

της ιστορικότητας του τόπου, στη σύγκριση, στον εντοπισµό οµοιοτήτων και διαφορών, στην 

αναγνώριση της ανάµειξης πολιτιστικών στοιχείων, που δηµιουργήθηκαν σε δεδοµένες στιγµές, 

στη συνειδητοποίηση των πολλαπλών πολιτισµικών επιρροών.192 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
190 Βλ J. Schlobach, Η ανακάλυψη των πολιτισµών στον 18ο αιώνα, µετάφραση Ρ. Πολυκανδριώτη, Κέντρο Νεοελληνικών 
Ερευνών Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, Αθήνα 1997,  σ. 12. 
191 Βλ. A. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, «Αισθητική Αγωγή, Πολυπολιτισµικότητα και ∆ιαπολιτισµικότητα», Επιστήµες της Αγωγής, 
Θεµατικό τεύχος (2008), σ. 27. 
192 Βλ. παραπάνω, σ.  40. 
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2.1 Έννοια και ιστορική εξέλιξη του µουσείου 

 
 

 

Ο αρχαιοελληνικός όρος «µουσείον», ο οποίος σήµαινε το τέµενος που ήταν αφιερωµένο 

στις Μούσες, τις κόρες του ∆ία και της Μνηµοσύνης, και στις τέχνες που αυτές αντιπροσώπευαν, 

προσέλαβε ποικίλες σηµασίες ανά τους αιώνες.193 Από τα τέλη του 18ου αιώνα ο όρος µουσείο 

υποδήλωνε το χώρο φύλαξης και παρουσίασης στο κοινό αντικειµένων (ιδίων έργων τέχνης, 

δειγµάτων φυσικής ιστορίας ή αρχαιοτήτων). Ο ακριβής προσδιορισµός της έννοιας αποτελεί 

αντικείµενο συζητήσεων και αντιπαραθέσεων, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της 

µεγάλης εξάπλωσης των οργανισµών, που αποκαλούνται µουσεία, της δυναµικής παρουσίας 

τους αλλά και της κρίσης του θεσµού τους. Ειδικότερα, από τη δεκαετία του 1970 αυξάνεται 

θεαµατικά ο αριθµός των µουσείων, ενώ παράλληλα διαφοροποιείται και διευρύνεται το 

αντικείµενο συλλογών τους, τείνοντας πλέον να περιλάβει οτιδήποτε. Την περίοδο αυτή 

εµφανίζονται διάφορες εναλλακτικές µορφές µουσείων όπως: µουσεία χωρίς αντικείµενα (απτά 

και αυθεντικά τουλάχιστον), «µουσεία χωρίς τοίχους», ή «εικονικά µουσεία»,194 επισκέψιµα 

µέσω του διαδικτύου. Όλο και συχνότερα εµπορικές επιχειρήσεις αντλούν στοιχεία από την 

πολιτική των µουσείων. Συγχρόνως, οξύνεται ο ανταγωνισµός µεταξύ µουσείων και άλλων 

πολιτιστικών οργανισµών και επιχειρήσεων αναψυχής για την αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου µε συνεπακόλουθο τη δυσχερή οριοθέτησή τους.195 

Οι σχετικές µε την προστασία των πολιτιστικών αγαθών διεθνείς συµβάσεις αναφέρονται 

µεν στον όρο «µουσείο» αλλά δεν τον προσδιορίζουν, ενώ η έννοια του δεν ορίζεται ούτε στη 

σχετική κοινοτική νοµοθεσία. Ορισµός του µουσείου δίνεται αρχικά σε µη δεσµευτικού 

χαρακτήρα κείµενα, όπως στη Σύσταση της Unesco «σχετικά µε τα πιο αποτελεσµατικά µέσα 

για να καταστούν τα µουσεία προσιτά σε όλους», που υιοθετήθηκε στην 11η σύνοδο της Γενικής 

∆ιάσκεψης του Οργανισµού, το 1960 στο Παρίσι.196 Σύµφωνα µε το άρθρο 1 της Σύστασης «ως 

µουσείο νοείται κάθε µόνιµος οργανισµός, διοικούµενος χάριν του γενικού συµφέροντος, µε 

                                                 
193 Στην διαµόρφωση της έννοιας του µουσείου και στην ιστορική εξέλιξή του αναφέρονται  χαρακτηριστικά οι παρακάτω 
ερευνητές: Ε. Alexander, «Museums in Motion. An introduction to the History and functions of Museums», American 
Association for State and Local History, Nashville 1979. Τ. Benett, The Birth of the Museum. History, Theory, Politics, 
Routledge, London-New York, 1995. Ε. Hooper-Greenhill, Museums and the Shaping of Knowledge, Routledge, London 1992, 
επίσης από την ελληνική βιβλιογραφία: Α. Γκαζή, «Από τις µούσες στο µουσείο», Αρχαιολογία και τέχνες τ.70, (Μάρτιος 1999), 
Ει. Νάκου, Μουσεία: εµείς τα πράγµατα και ο πολιτισµός, Νήσος, Αθήνα 2001. ∆. ∆ουβούρη, Κράτος και Μουσεία. Το θεσµικό 
πλαίσιο των αρχαιολογικών µουσείων, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003, σ. 87. Σ. Βούρη, ∆ιεπιστηµονικές Προσεγγίσεις 
στη Μουσειακή Αγωγή, Μεταίχµιο, 2002 σ. 60-61. 
194 Βλ. P. Vergo, «Επανεξέταση της νέας µουσειολογίας», Aρχαιολογία και τέχνες  τ. 70 (Μάρτιος 1999), σ. 50-52. 
195 Βλ. Γ. Πασχαλίδης, «Από το Μουσείο του πολιτισµού στον πολιτισµό του Μουσείου», στο Μ. Σκαλτσά, «Η µουσειολογία 
στον 21ο αιώνα. Θεωρία και Πράξη», Πρακτικά Οµώνυµου ∆ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη,  Εντευκτηρίο, (Νοέµβριος 1997),  
σ. 212-220. 
196 Βλ. ∆. Βουδούρη, Α. Στρατή, «Η προστασία της πολιτισµικής κληρονοµιάς σε διεθνές και Ευρωπαϊκό Επίπεδο», Κείµενα, 
Ινστιτούτο Συνταγµατικών Ερευνών, Κείµενα ∆ηµοσίου ∆ικαίου αριθ. 3, Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή επιµ 1999, σ. 102. 
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σκοπό τη διαφύλαξη, τη µελέτη, την αξιοποίηση µε διάφορα µέσα και κυρίως την έκθεση (που 

αποσκοπεί στην ψυχαγωγία και στην εκπαίδευση) ενός κοινού συνόλου στοιχείων µε 

πολιτιστική αξία: καλλιτεχνικών, ιστορικών, επιστηµονικών και τεχνολογικών συλλογών, 

βοτανικών και ζωολογικών κήπων και ενυδρείων». 

Ανάλογος ορισµός του µουσείου είχε υιοθετηθεί κατά τη δεκαετία του 1950 από το 

διεθνές Συµβούλιο Μουσείων (ICOM), 197  ένα διεθνή µη κυβερνητικό οργανισµό µε 

συµβουλευτικό ρόλο προς την Unesco. Ο εν λόγω ορισµός αντικατέστησε τον αρχικό που 

συµπεριλαµβανόταν στα ιδρυτικά ντοκουµέντα του ICOM του 1946 (σύµφωνα µε το οποίο «ο 

όρος µουσείο περιλαµβάνει κάθε συλλογή ανοιχτή στο κοινό, µε καλλιτεχνικό, τεχνικό, 

επιστηµονικό, ιστορικό ή αρχαιολογικό υλικό, συµπεριλαµβανοµένων των ζωολογικών και 

βοτανικών κήπων, αλλά εξαιρουµένων των βιβλιοθηκών, εκτός και αν διατηρούν µόνιµους 

εκθεσιακούς χώρους»), εισάγοντας έτσι ιδίως τις έννοιες της µονιµότητας και του γενικού 

συµφέροντος και τονίζοντας τον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό ρόλο του µουσείου. Στα τέλη του 

1960 δόθηκε από το ICOM ένας πιο περιεκτικός ορισµός του µουσείου, ως «µόνιµου θεσµού 

που συντηρεί και αναδεικνύει συλλογές αντικειµένων µε πολιτιστική σηµασία, µε σκοπό τη 

µελέτη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία. Παράλληλα µε το I.C.O.M. λειτουργούν τρείς 

οργανισµοί παραρτήµατα της Unesco: I.C.O.M.O.S. (International Council of Monuments and 

Sites: ∆ιεθνές Συµβούλιο Μνηµείων και Χώρων), µε έδρα το Παρίσι. I.C.C.R.O.M. 

(International Centre for Conservation and Restoration of Monuments: ∆ιεθνές Κέντρο 

∆ιατήρησης και Συντήρησης Μνηµείων), µε έδρα τη Ρώµη. C.E.C.A, (Committee for Education 

and Cultural Action: Επιτροπή Εκπαίδευσης και Πολιτιστικής ∆ράσης στα Μουσεία). 

Ο ευρύτερα καθιερωµένος σήµερα, διεθνώς, ορισµός του µουσείου είναι αυτός που 

δίνεται στο Νεότερο Καταστατικό του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Μουσείων (Κοπεγχάγη 1974, 

άρθρο 3, όπως και, κατόπιν, Χάγη 1989, αρ. 2 παρ. 1), µε ρητή έµφαση στην κοινωνική 

αποστολή του µουσείου. 198 «Το  µουσείο είναι ένα ίδρυµα µόνιµο, χωρίς κερδοσκοπικό 

χαρακτήρα, που τίθεται στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξής της, ανοιχτό στο κοινό, 

το οποίο αποκτά, συντηρεί µελετά, κοινοποιεί και εκθέτει υλικές µαρτυρίες του ανθρώπου και 

του περιβάλλοντός του, µε σκοπό την έρευνα, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία» Σύµφωνα µε 

το ICOM199 περιλαµβάνονται επίσης στον παραπάνω ορισµό: 

                                                 
197 Για τους ορισµούς της έννοιας του µουσείου που υιοθετήθηκαν διαδοχικά από το ICOM, βλ. S. Baghli, A. Boylan, P. 
Herreman «History of ICOM (1946-1996)», International Council of Museums, Paris 1998, σ. 43-45. 
198 Η νέα προσέγγιση άρχισε να διαφαίνεται στις συζητήσεις της Γενικής Συνέλευσης του οργανισµού του 1971, σχετικά µε τις 
νεοεισαχθείσες τότε έννοιες του «οικοµουσείου» και της «νέας µουσειολογίας» στο ∆. Βουδούρη, Κράτος και Μουσεία. Το 
θεσµικό πλαίσιο των αρχαιολογικών µουσείων, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003,  σ.  90. 
199 Βλ. συµπλήρωση Ορισµού Μουσείου ICOM, Άρθρο 2, παράγραφος 1β, Καταστατικό που επικυρώθηκε από την 20η Γενική 
Σύνοδο του ICOM, Βαρκελώνη Ισπανία, 6 Ιουλίου. 
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� Ινστιτούτα συντήρησης και εκθεσιακοί χώροι, που εξαρτώνται από βιβλιοθήκες και 

αρχεία. 

� Φυσικά τοπία, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι και µνηµεία, που έχουν χαρακτήρα 

µουσείων και αναπτύσσουν παρεµφερείς δραστηριότητες. 

� Χώροι, όπου εκτίθενται ζωντανά δείγµατα φυσικής ιστορίας, όπως βοτανικοί και 

ζωολογικοί κήποι, ενυδρεία, κ.ο.κ. 

� Εθνικοί δρυµοί. 

� Επιστηµονικά κέντρα και πλανητάρια. 

Ο παραπάνω όρος αποτελεί έναν ευρύτατο ορισµό του µουσείου, προορισµένου να 

καλύψει εξαιρετικά ποικίλους θεσµούς, ανεξάρτητα από το µέγεθος, τη γεωγραφική θέση, το 

νοµικό καθεστώς ή το είδος των συλλογών του. Συγχρόνως όµως, παρατηρείται ότι αποτελεί 

έναν «ιδανικό» ορισµό. Τίθενται σε αυστηρή εφαρµογή τα κριτήρια τα οποία θα απέκλειαν από 

την έννοια του µουσείου τα περισσότερα ίσως –και φηµισµένα ακόµη- µουσεία παγκοσµίως, 

καθώς θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι δεν εκπληρώνουν, ικανοποιητικά τουλάχιστον, όλες τις 

λειτουργίες και τους σκοπούς που προσδιορίζονται σε αυτόν. Χαρακτηριστικό της µεταβολής 

των αντιλήψεων και της µετατόπισης του κέντρου βάρους από τα αντικείµενα στους ανθρώπους 

είναι ότι στον εν λόγω ορισµό του ICOM, (κατά αντιδιαστολή προς τον αρχικό), η έννοια του 

µουσείου δεν προσδιορίζεται µε βάση τις συλλογές του (οι οποίες δεν αποτελούν το µόνο λόγο 

ύπαρξης του µουσείου), αλλά µε βάση τις λειτουργίες του. Η έµφαση δίνεται στον απώτερο 

σκοπό του, που είναι η εξυπηρέτηση η κοινωνική ευηµερία και ανάπτυξη. Το µουσείο δεν 

νοείται πλέον ως απλός θεµατοφύλακας συλλογών, αλλά ως πολυσύνθετος θεσµός µε 

επιστηµονικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό ρόλο. 

Οι ορισµοί του µουσείου, όπως διατυπώνονται στα καταστατικά διαφόρων χωρών, παρά το 

γεγονός ότι εµπνέονται συχνά από τον ορισµό του ICOM, ποικίλουν σε συνάρτηση µε τις 

ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας αλλά και τον ειδικότερο σκοπό της εκάστοτε νοµοθετικής 

ρύθµισης. Εν γένει, η συλλογή αντικειµένων εξακολουθεί να αποτελεί πυρήνα του µουσείου, 

σύµφωνα τουλάχιστον µε την ευρωπαϊκή αντίληψη. Παράλληλα όλο και µεγαλύτερη έµφαση 

δίνεται στην ευρύτερη κοινωνική αποστολή του µουσείου, που είναι η εξυπηρέτηση του 

δηµοσίου συµφέροντος. 

Στις µέρες µας, οι αλλαγές στην οργάνωση και τον προσανατολισµό των µουσείων είναι 

θεαµατικές. Η µεγάλη αλλαγή συντελείται τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια. Είναι ξεκάθαρο 

πλέον, ότι δεν υπάρχει µια µόνο πραγµατικότητα για τα µουσεία και τον τρόπο λειτουργίας τους. 

Η ιστορία του θεσµού διαπιστώνει επανειληµµένες αλλαγές στο ρόλο τους και στον τρόπο µε 

τον οποίο λειτουργούσαν. Σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους τα µουσεία προσάρµοζαν το 
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χαρακτήρα και τη φυσιογνωµία τους ανάλογα µε τα συµφραζόµενα, τις σχέσεις τους µε την 

εξουσία, τα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά δεδοµένα κάθε εποχής. Όπως και άλλοι 

κοινωνικοί θεσµοί, έτσι και τα µουσεία υπόκεινται στη διάθεση διαφόρων κοινωνικοπολιτικών 

αντιλήψεων και εποµένως λαµβάνουν υπόψη τις αντίστοιχες επιθυµίες και προθέσεις. Η 

επιτυχηµένη λειτουργία ενός µουσείου εξαρτάται από την ικανότητά του «να παίζει όλες τις 

µουσικές που οφείλει να περιλαµβάνει το ρεπερτόριό του».200 Ο 19ος αιώνας είναι η εποχή που ο 

χώρος των µουσείων ανοίγει στο κοινό. Οι ιδιωτικές συλλογές ξεκίνησαν να τίθενται στην 

υπηρεσία της εκπαίδευσης και της διαφώτισης του λαού. Στις νέες τάσεις που διαµορφώθηκαν 

στο χώρο των µουσείων µεγάλη ώθηση έδωσε η πρόοδος των επιστηµών. Οι ανακαλύψεις και 

εξερευνήσεις του 18ου αιώνα εισήγαγαν επιστήµες όπως την ορυκτολογία, τη βοτανική, τη 

ζωολογία καθώς και την ανθρωπολογία και εθνογραφία στα µουσεία.201 

Για τους παραπάνω λόγους, σε αρκετές περιοχές του κόσµου λαµβάνονται πρωτοβουλίες 

για την ίδρυση και τη λειτουργία µουσείων. Όπως είναι αναµενόµενο, ανακύπτουν διάφορα 

καίρια ερωτήµατα για το λόγο ύπαρξης των µουσείων, το ρόλο τους στην κοινωνία, τη 

λειτουργία και τις δυνατότητές τους. Τα µουσεία άρχισαν να αντιµετωπίζουν δύο βασικές 

τάσεις: πρώτον τον ολοένα αυξανόµενο αριθµό των επισκεπτών και δεύτερον την υπάρχουσα 

ανάγκη για γνώση και επικοινωνία. Οι δύο νέοι αυτοί συντελεστές οδήγησαν στην ανάγκη 

επαναπροσδιορισµού του ρόλου της λειτουργίας τους µε συνέπεια το άνοιγµα τους στο κοινό, µε 

σκοπό την ενηµέρωση, τη ψυχαγωγία και την εκπαίδευση. Ο διευθυντής της Ένωσης 

Βρετανικών Μουσείων µιλώντας στα µέλη του Κοµητιακού Συµβουλίου του Derbyshire 

αναφορικά µε την απόφασή τους να πουλήσουν µέρος από τις συλλογές τους, επισήµαινε: «Τα 

µουσεία και οι συλλογές τους είναι πολύτιµα και αναντικατάστατα κοινωνικά αγαθά και έχουν 

ανυπολόγιστη αξία. Ενδεχόµενες απώλειες από τις συλλογές του µουσείου θα έδειχναν έλλειψη 

ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση, για την ιστορία αλλά και για τη διατήρηση της πολιτισµικής 

κληρονοµιάς των κατοίκων του Derbyshire».202  Η εκπαίδευση που προσφέρουν δρα και 

εκτείνεται σε όλες τις ηλικίες και δεν έχει τον περιορισµό της αρχής και του τέλους των 

σπουδών.  

 

 

                                                 
200 Βλ. Ε. Hooper-Greenhill, Το µουσείο και οι προσανατολισµοί του, Πολιτιστικό Ίδρυµα Πειραιώς, 2006, σ. 11-12. 
201 Βλ. Α. Νικηφοράκη, «Το µουσείο Φυσικής Ιστορίας και η σχέση µεταξύ ανθρώπου-φυσικών πόρων-τεχνολογίας και 
πολιτισµού», στο Σκαλτά Μ. «Η µουσειολογία στον 21ο αιώνα. Θεωρία και Πράξη», Πρακτικά ∆ιεθνούς Συµποσίου 
Θεσσαλονίκη, (επιµ.2001),  Εντευκτηρίο, (Νοέµβριος 1997). 
202 Βλ. The Independent, 6 Σεπτεµβρίου 1990. 
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2.1.1 Η ιστορική εξέλιξη του µουσείου στην ελληνική 
πραγµατικότητα 

 
 

Τα πρώτα «µουσεία» στην Ελλάδα ιδρύθηκαν σχεδόν παράλληλα µε το νεοελληνικό 

κράτος και λειτουργούσαν ως αποθήκες, µε τα σηµερινά κριτήρια, δεδοµένου ότι πρωτίστως 

θεωρούνταν χώροι συγκέντρωσης και φύλαξης αρχαιοτήτων. Οι ιστορικές περίοδοι, που 

θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη των µουσείων στην Ελλάδα, συνοψίζονται στις 

παρακάτω: 

1829: Το ψήφισµα του Καποδίστρια (αριθ. 49 της 21.10.1829), µε το οποίο ιδρύθηκε το 

«Εθνικόν Μουσείον» στην Αίγινα, έθετε ως στόχο τη «συλλογήν» των αρχαιοτήτων που 

βρίσκονταν στο υπέδαφος ή διάσπαρτες σε διάφορα µέρη της επικράτειας. Η εγκύκλιος του 

Έκτακτου Επιτρόπου Ήλιδος, που είχε εκδοθεί λίγες µέρες πριν, όριζε χαρακτηριστικά ότι 

«Μουσείον ονοµάζεται το µέρος, όπου τίθενται αι αρχαιότηται και φυλάττονται» 

1834: Στο νόµο της Αντιβασιλείας της 10/22.5.1834 ο σκοπός των δηµόσιων µουσείων 

αναφερόταν στη «διατήρησιν» των αντικειµένων (αρ. 8). Παράλληλα εισάγονταν οι κανόνες για 

την καταγραφή και καταλογογράφησή τους (αρ. 16-17). Η επιστηµονική σηµασία αυτής της 

καταγραφής υπογραµµιζόταν ήδη από τον Κοραή το 1807, όπως επίσης και η χρήση των 

συλλογών που ορίζεται «ελευθέρα εις πάντας» (αρ. 18). 

1837:  Ιδρύεται η Αρχαιολογική Εταιρία Ελλάδας. 

1846: Θεσµοθετούνται οι ξένες αρχαιολογικές σχολές στην Ελλάδα επί πρωθυπουργού Ι. 

Κωλλέτη. 

1874: Ανεγείρεται και ιδρύεται το πρώτο µουσείο, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.  

1882: Ιδρύεται η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία καθώς και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, που 

επίσηµα λειτούργησε το 1926. 

1885: Στο Βασιλικό διάταγµα της 26.11.1885 «περί διοργανισµού των εν Αθήναις Μουσείων» 

(που εκδόθηκε βάσει του νόµου του 1834) ορίζεται η ευρύτερη παιδευτική αποστολή των 

µουσείων, καθώς προβλέπεται ότι η ίδρυσή τους αποσκοπεί στη διδασκαλία και σπουδή της 

αρχαιολογίας, στη γενική διάδοση των αρχαιολογικών γνώσεων και στην ανάπτυξη του 

ενδιαφέροντος για τις καλές τέχνες. 

1886: Σε εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας της 19.7.1886 προς τους καθηγητές και τους 

δασκάλους τονίζεται ότι η διδασκαλία αποτελεί πρώτιστο σκοπό της ίδρυσης των µουσείων, ενώ 

η σύνδεση του µουσείου µε το σχολείο επιδιωκόταν ήδη από την περίοδο της Επανάστασης. Ο 



                                                                                                                   

 73 

παιδαγωγικός σκοπός του µουσείου συνδεόταν µε την ψυχαγωγία, ως αγωγή της ψυχής, αλλά 

όχι µε τη διασκέδαση.203 

1899: Στο άρθρο 1 του Ν. ΒΧΜΣΤ/ 1899, τίθεται η αρχή της κυριότητας του κράτους επί των 

αρχαίων, προβλέπεται ότι κατ’ «ακολουθίαν το δικαίωµα και η φροντίς περί αναζητήσεως και 

διασώσεως, περί συναγωγής και καταθέσεως τούτων εν δηµοσίοις Μουσείοις ανήκει εις το 

Κράτος». Περαιτέρω προβλέπεται στο άρθρο 8 ότι τα κινητά έργα της αρχαίας τέχνης που έχουν 

καλλιτεχνική, αρχαιολογική και ιστορική αξία και συντελούν στη σπουδή της ιστορίας της 

τέχνης και στη γνώση του βίου των αρχαίων κατατίθενται, ως αποκλειστική ιδιοκτησία του 

κράτους, στα µουσεία και στις αρχαιολογικές συλλογές αυτού, έννοιες που δεν διακρίνονται 

σαφώς µεταξύ τους. 

1918: Ιδρύεται το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και το Λαογραφικό Αρχείο. 

1932: Στον ΚΝ 5351/1932 περί αρχαιοτήτων (που αντικαταστάθηκε από το Ν. 3028/2002) 

περιλαµβάνεται στο άρθρο 1, το άρθρο 1 του Ν. ΒΧΜΣΤ΄, χωρίς τα περί συναγωγής και 

καταθέσεως, δηλαδή ορίζεται το δικαίωµα και η φροντίδα του κράτους για την αναζήτηση και 

διάσωση των αρχαίων σε δηµόσια µουσεία. 

1945: Αρχίζει ουσιαστικά η εποχή των ανασκαφών, της οργάνωσης των µουσείων και της 

µελέτης των αρχαιολογικών ευρηµάτων. 

1960: Η Αρχαιολογική Υπηρεσία µεταφέρεται από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο 

Προεδρίας της Κυβερνήσεως, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή µονάδα. Το 1971 µεταφέρεται στο 

Υπουργείο Πολιτισµού και Επιστηµών. 

1973: Ιδρύεται το Κέντρο Συντήρησης Αρχαιοτήτων στο Υπουργείο Πολιτισµού. 

1977: Στον οργανισµό του Υπουργείου Πολιτισµού (ΥΠΠΟ Π.∆. 941/977) καθορίζονται οι 

αρµοδιότητες ορισµένων µεγάλων Αθηναϊκών µουσείων που αποτελούν ειδικές περιφερειακές 

υπηρεσίες του Υπουργείου204 σε συνάρτηση αποκλειστικά µε τις συλλογές τους, χωρίς σαφή 

αναφορά στο κοινό ούτε και στην ευρύτερη αποστολή τους. Η αρµοδιότητα τους αυτή ανάγεται 

σε θέµατα που σχετίζονται µε τη «φύλαξιν, προστασίαν, διάσωσιν, συντήρησην, έκθεσιν, 

ανάδειξιν και προβολήν» των αρχαιοτήτων και των συλλογών τους. 

1983: Ιδρύεται το Ελληνικό Τµήµα του ICOM. Την περίοδο αυτή παρατηρείται µια τάση 

αναθεώρησης της παραδοσιακής αντίληψης για το µουσείο και τις λειτουργίες του. Επιδιώκεται 

να τεθεί το µουσείο στο επίκεντρο της κρατικής πολιτικής για τις αρχαιότητες και να καταστεί 

ζωντανό κύτταρο πολιτισµού. Η επιδίωξη αυτή εκφράστηκε κατά τη τελευταία δεκαετία σε 

επίσηµες οµιλίες, εγκυκλίους προς τις υπηρεσίες του Υπουργείου που έθεταν προδιαγραφές για 

τα κτήρια και τις λειτουργίες των µουσείων, σε πιλοτικά προγράµµατα για επιλεγµένα µουσεία 

                                                 
203 Βλ. ∆.. ∆εληγιάννης, Περί Μουσείων, Βόλος 1999, σ. 11. 
204 Βλ. Άρθρα 39-43 του Π∆ 941/1977, ΦΕΚ Α’ 320. Για την οργάνωση και λειτουργία των µουσείων αυτών. 
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και αρχαιολογικούς χώρους και εκπαιδευτικά προγράµµατα που προωθήθηκαν από το 

Υπουργείο.205 Σηµαντική υπήρξε η συµβολή του ICOM στο σχεδιασµό και την υλοποίηση 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε χώρους πολιτισµικής αναφοράς. 

1985: Πραγµατοποιείται για πρώτη φορά εκπαιδευτική έκθεση, ειδικά σχεδιασµένη για παιδιά, 

µε τίτλο: "Η γέννηση της γραφής". Οργανώθηκε από το ΥΠ.ΠΟ. και την Εθνική Πινακοθήκη σε 

συνεργασία µε την Υπηρεσία Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων της Γαλλίας, µε την ευκαιρία της 

ανακήρυξης της Αθήνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Η έκθεση αυτή 

λειτούργησε ως αφετηρία δραστηριοποίησης του ΥΠ.ΠΟ., την επισκέφτηκαν χιλιάδες παιδιά και 

περιόδευσε σε πολλές ελληνικές πόλεις. Την ίδια περίοδο ιδρύεται το Κέντρο Εκπαιδευτικών 

Προγραµµάτων (Κ.Ε.Π.) του ΥΠ.ΠΟ. που στεγάζεται στον ιστορικό πυρήνα της πόλης, την 

Πλάκα. 

1987: Ιδρύεται το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο. 

1988: Ξεκινά η λειτουργία του Προγράµµατος Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 

"Μουσειοπαιδαγωγική Εκπαίδευση" στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.  

1994: Ξεκινά να υλοποιείται το πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, ένα πρόγραµµα κοινής δράσης του 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. και ΥΠ.ΠΟ. το οποίο αποσκοπούσε να αναδείξει την πολιτιστική παράµετρο της 

εκπαίδευσης µε πολλές µορφές. Γιατί όπως εύστοχα λέει και ο Tonino Guerra,206 "To έργο 

τέχνης χρειάζεται πάντα τη βοήθεια του κοινού. Όχι µόνο του σηµερινού αλλά και του αυριανού. 

Κάθε γενιά που έρχεται αντιµέτωπη µε ένα έργο τέχνης, πρέπει να προσθέτει σε αυτό τη δική 

της ανάσα...". 207 Ένα πρόγραµµα-σταθµός, το οποίο συνέβαλε στην ποιοτική αναβάθµιση της 

εκπαίδευσης. Το πρόγραµµα «Μελίνα-Εκπαίδευση και Πολιτισµός» ξεκίνησε την πειραµατική 

εφαρµογή του σε σχολεία της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Η πρώτη εφαρµογή του 

ολοκληρώθηκε το 2001.208 

1996: ∆ίνεται στη δηµοσιότητα παλιότερο σχέδιο νόµου που προβάλλει τον εκπαιδευτικό σκοπό 

του µουσείου, αντί του ψυχαγωγικού σκοπού. Την περίοδο αυτή ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας 

απουσίαζε εντελώς, δεδοµένου ότι έως τότε ορίζονταν ως σκοποί του µουσείου «η µελέτη, η 

µάθηση, η παίδευση και η πνευµατική και αισθητική αγωγή του κοινωνικού συνόλου».209  

1997: Στο νοµοθετικό πεδίο του νόµου 2557/1997 «Θεσµοί, µέτρα και δράσεις πολιτιστικής 

ανάπτυξης» 210 παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισµό, µε προεδρικό διάταγµα, των 

                                                 
205 Βλ. Θ. Μικρούτσικος, «Πολιτιστική Κληρονοµιά», Αρχαιολογία και Τέχνες 56 (1996), σ. 87-90. 
206 Ο Tonino Guerra είναι ένας από τους σηµαντικότερους σεναριογράφους του 20ου αιώνα, στο Βλ. Ε. Χορταρέα, «Η ιστορική 
εξέλιξη των εκπαιδευτικών προγραµµάτων µουσείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό», ∆ιεπιστηµονικές Προσεγγίσεις στη 
Μουσειακή Αγωγή, Μεταίχµιο, Αθήνα 2002, σ.179-188. 
207 Βλ. Ε. Χορταρέα,, «Η ιστορική εξέλιξη των εκπαιδευτικών προγραµµάτων µουσείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό», 
∆ιεπιστηµονικές Προσεγγίσεις στη Μουσειακή Αγωγή, εκδ, Μεταίχµιο, Αθήνα 2002, σ.179-188. 
208 Βλ. Β. Βέµη, (2006). «Μουσειοπαιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών: Προϋπόθεση για µια κοινή “γλώσσα” µουσείου 
και σχολείου», Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ. 42, (2006), σ. 14-15. 
209 Βλ. Άρθρο 29 παρ. 1 του σχεδίου νόµου για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς που είχε δηµοσιοποιηθεί το 1996. 
210 Βλ. ΦΕΚ Α΄ 271. 
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κατηγοριών των µη κρατικών µουσείων και των προϋποθέσεων «που πρέπει να πληρεί το 

µουσείο για να χαρακτηριστεί ως τέτοιο µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού» (αρ. 6 παρ. 1), 

χωρίς όµως να προσδιορίζονται τα στοιχεία της έννοιας του µουσείου στο σχετικό 

χαρακτηρισµό.  

2002: Στο άρθρο 45 παρ. 1 του νόµου 3028/2002 ορίζεται ότι: «Ως µουσείο νοείται η υπηρεσία 

ή ο οργανισµός µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε ή χωρίς ιδία νοµική προσωπικότητα, που 

αποκτά, δέχεται, φυλάσσει, συντηρεί, καταγράφει, τεκµηριώνει, ερευνά, ερµηνεύει και κυρίως 

εκθέτει και προβάλλει στο κοινό συλλογές αρχαιολογικών, καλλιτεχνικών, εθνολογικών ή 

άλλων υλικών µαρτυριών του ανθρώπου και του περιβάλλοντος του. Σκοπός είναι η µελέτη, η 

εκπαίδευση και η ψυχαγωγία». Ο εν λόγω ορισµός εµπνέεται από τον ορισµό του ICOM. 

Ωστόσο αντί του όρου «µόνιµος θεσµός», που θεωρήθηκε αδόκιµος στην ελληνική νοµική 

γλώσσα, χρησιµοποιείται η έκφραση «υπηρεσία ή οργανισµός». Ο όρος αυτός χρησιµοποιείται 

είτε έχει ιδία νοµική προσωπικότητα, είτε όχι, εντασσόµενος στην τελευταία αυτή περίπτωση, 

στο κράτος, σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, σε πανεπιστήµια ή σε άλλα ΝΠ∆∆ ή σε 

ΝΠΙ∆, πάντα µε την προϋπόθεση ότι δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Επισηµαίνεται σχετικά 

ότι η ψυχαγωγία ως σκοπός του µουσείου, σε συνδυασµό µε την εκπαίδευση και τη µελέτη, 

κατά τους ήδη διατυπωµένους ορισµούς των διεθνών οργανισµών, δεν υποδηλώνει την αρχική 

σηµασία της λέξης ως καθοδήγηση των ψυχών, αλλά την τέρψη, την απόλαυση.211 

2003: Το Ελληνικό τµήµα του ICOM συµπληρώνει είκοσι χρόνια δηµιουργικής παρουσίας στα 

µουσειολογικά πράγµατα της χώρας.212 Ως τµήµα ενός ∆ιεθνούς µη Κυβερνητικού Οργανισµού 

οφείλει να µεταφέρει τη διεθνή εµπειρία στην ελληνική πραγµατικότητα, να συνδέει την 

ελληνική επιστηµονική κοινότητα µε τη διεθνή, να αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας µεταξύ των 

πολυπολιτισµικών κοινωνιών του 21ου αιώνα. 

 

2.1. 2 Λειτουργίες του µουσείου 

 
 

Τα περισσότερα µουσεία δούλευαν έως πολύ πρόσφατα χωρίς σαφώς προσδιορισµένους 

στόχους, χωρίς κοινά αποδεκτές πολιτικές, µε σχεδόν αυτονόητους και µη αµφισβητούµενους 

αυτοµατισµούς.213 Σύµφωνα µε τον ορισµό των Cannon-Brookes «η βασική αποστολή του 

µουσείου, ως χώρου όπου τα αντικείµενα συγκεντρώνονται και εκτίθενται σε συγκεκριµένες 

θεµατικές ενότητες, είναι να τονίζει την ιδιότητα του ως αποθήκη γνώσεων, η οποία µάλιστα, 

                                                 
211  Όπως φαίνεται από τη χρήση του όρου «delectation» στη Σύσταση της Unesco το 1960 και στους ορισµούς του ICOM (στον 
ισχύοντα ορισµό του οποίου χρησιµοποιείται στην αγγλική ο όρος «enjoyment»). 
212 Βλ. T. Χατζηνικολάου, «Το διεθνές συµβούλιο Μουσείων και η Μουσειοπαιδαγωγική», στο ∆ιεπιστηµονικές Προσεγγίσεις 
στη Μουσειακή Αγωγή, Μεταίχµιο, Αθήνα 2002. 
213 Βλ. Β. Miles, 1985, στο Hooper-Greenhill, Ε., (2006). «Το µουσείο και οι προσανατολισµοί του», Πολιτιστικό Ίδρυµα 
Οµίλου Πειραιώς, Αθήνα 2006, σ. 14. 
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υπάρχει κίνδυνος να αναιρείται αν η διαδικασία συγκέντρωσης αντικειµένων δεν είναι απόλυτα 

ορθολογική».214 Σε άλλο σηµείο οι Cannon-Brookes215 αναφέρουν ότι: «Το “συλλέγειν” είναι 

θεµελιώδης λειτουργία του ανθρώπου, µε την ίδια έννοια που η συγκέντρωση τροφών είναι 

χαρακτηριστικό όλων των πλασµάτων του ζωικού βασιλείου (ωστόσο, µε εξαίρεση ορισµένα 

είδη πουλιών). Η συστηµατική συγκέντρωση αντικειµένων που δεν καλύπτουν υλικές αλλά 

πνευµατικές ανάγκες περιορίζεται σε ορισµένους µόνο ανθρώπινους πολιτισµούς και στις 

αντίστοιχες κοινωνίες». 

Οι πολλαπλές λειτουργίες ενός µουσείου συνοψίζονται στις εξής βασικές: α) στη 

διαφύλαξη ή συντήρηση των αντικειµένων των συλλογών (που, εκτός από δραστηριότητες 

επιµέλειας, συντήρησης και ασφάλειας περιλαµβάνει και την απόκτηση τους), β) στην 

επικοινωνία ή διάδοση, δηλαδή στο να καταστούν προσιτά στο κοινό (που περιλαµβάνει ιδίως 

την έκθεση,  την ερµηνεία και την εκπαίδευση). Σε αυτές τις λειτουργίες κατά ορισµένους 

προστίθεται η µελέτη των αντικειµένων των συλλογών, ενώ κατά άλλους η µια δεν αποκλείει 

την άλλη. Αυτό που έχει τελικά σηµασία είναι η εξεύρεση µιας ισορροπίας µεταξύ των 

αλληλένδετων αλλά και αλληλοσυγκρουόµενων λειτουργιών του µουσείου και ειδικότερα 

µεταξύ της διαφύλαξη και της επικοινωνίας. Μια ισορροπία η οποία όµως δεν είναι εύκολη στην 

πράξη και στην οποία παρατηρείται σηµαντική διαφοροποίηση στην προσέγγιση και στην 

ιεράρχηση των µουσειακών λειτουργιών και σκοπών. Παρατηρούνται λοιπόν τα παραδοσιακά 

αντικείµενο-κεντρικά (object ή collection centered) µουσεία, στα οποία αντιπαρατίθενται 

συνήθως µουσεία τοπικά, προσανατολισµένα στην κοινότητα ή στον κοινωνικό περίγυρο 

(community centered), µε ή χωρίς τη βοήθεια απτών αντικειµένων. Στις ανεπτυγµένες χώρες 

εµφανίζεται, υπό την επίδραση κλίµατος αυξηµένου ανταγωνισµού για την κάλυψη του 

ελευθέρου χρόνου, ένας τύπος µουσείων προσανατολισµένων στην αγορά (market-oriented). Τα 

µουσεία αυτά, αξιοποιούν τις τεχνικές διοίκησης και διαχείρισης των επιχειρήσεων, της 

επικοινωνίας και του µάρκετινγκ, αναπτύσσουν τις εµπορικές τους δραστηριότητες και 

προωθούν θεαµατικές εκδηλώσεις µε προσωρινό χαρακτήρα. Επιζητούν ταυτόχρονα µείωση των 

προερχόµενων από δηµόσιες ή ιδιωτικές πηγές πόρων για τη λειτουργία τους. Αντιµετωπίζουν 

όµως τον επισκέπτη ως καταναλωτή, οπότε στην περίπτωση αυτή τείνουν να µεταβληθούν 

περισσότερο σε επιχειρήσεις ψυχαγωγίας, στην οποία αποδίδουν και τη µεγαλύτερη σηµασία. Ο 

µη κερδοσκοπικός χαρακτήρας, ως εννοιολογικό στοιχείο του µουσείου, δεν αποκλείει την 

πραγµατοποίηση εσόδων για την εξυπηρέτηση της αποστολής του, θέτει όµως υπό αµφισβήτηση 

το κατά πόσο κάποιοι τουλάχιστον από τους οργανισµούς αυτού του είδους ανταποκρίνονται 

                                                 
214 Βλ. Cannon-Brookes, (1984), στο Σκαλτσά Μ. (επιµ.2001), «Η µουσειολογία στον 21ο αιώνα. Θεωρία και Πράξη», Πρακτικά 
∆ιεθνούς Συµποσίου Θεσσαλονίκη, Εντευκτήριο, Θεσσαλονίκη  Νοέµβριος 1997, σ. 112. 
215 Βλ. παραπάνω σ. 115. 
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στον ορισµό του µουσείου. Οι βασικές λειτουργίες του σύγχρονου µουσείου θα µπορούσαν να 

συνοψιστούν στις παρακάτω: 

� Συλλογή 

� Καταγραφή 

� Αρχειοθέτηση / Τεκµηρίωση 

� Συντήρηση 

� Αποθήκευση / Ασφάλεια 

� Μελέτη  

� Έκθεση 

� Επικοινωνία 

� Ενηµέρωση 

� Ψυχαγωγία 

 

2.1.3 Το µουσείο στη σύγχρονη πραγµατικότητα 
 

 
Το µουσείο στη σύγχρονη πραγµατικότητα αποτελεί ένα θεσµό που εξελίσσεται συνεχώς. 

Παρακάτω γίνεται προσπάθεια να διασαφηνιστεί η έννοια του µουσείου σήµερα. Η έννοια είναι 

δυνατόν να αποσαφηνιστεί ανάλογα µε το που τοποθετεί κανείς το κέντρο βάρους: α) στις 

λειτουργίες του µουσείου (π.χ. απόκτηση, καταγραφή, τεκµηρίωση έκθεση κ.λπ.), β) στην 

αποστολή του (π.χ. παροχή γνώσεων, έµπνευση, ψυχαγωγία), γ) σε κάποια ιδανικά (π.χ. την 

ανάπτυξη της κοινωνίας) ή δ) και στους τρεις αυτούς παράγοντες  µαζί. Η παραδοσιακή αντίληψη 

για το µουσείο είναι µια αντίληψη λειτουργική. Σε κάθε περίπτωση το µουσείο είναι ένας φορέας 

διαχείρισης αντικειµένων µέσα από συγκεκριµένες και µετρήσιµες λειτουργίες όπως για 

παράδειγµα: τη συλλογή, την καταγραφή, την τεκµηρίωση, τη συντήρηση, τη µελέτη.216  Ως 

µουσείο νοείται: «κάθε νόµιµη και ανοικτή στο κοινό συλλογή έργων ή µε την ευρύτερη έννοια 

υλικών µαρτυριών, που παρουσιάζουν καλλιτεχνικό, ιστορικό, εθνογραφικό και αρχαιολογικό 

ενδιαφέρον». Αποτελεί, εποµένως, ένα πολιτισµικό χώρο όπου οι έννοιες µουσείο-συλλογή είναι 

άρρηκτα συνδεδεµένες.217 Το µουσείο περιλαµβάνει τις περισσότερες φορές το κτήριο, µια µόνιµη 

συλλογή, αποθήκη, εργαστήριο συντήρησης, βιβλιοθήκη, φωτοθήκη, εργαστήριο µηχανολογικό 

και ξυλουργικό εξοπλισµό.218 Παράλληλα περιλαµβάνονται οι νεότερες και εντελώς απαραίτητες 

λειτουργίες του όπως: τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, το πωλητήριο, ο χώρος συγκέντρωσης και 

                                                 
216 Για παράδειγµα: «Μουσείο είναι ένα ίδρυµα οργανωµένο και µόνιµο, µε εκπαιδευτικό ή αισθητικό κυρίως προορισµό, µε 
επαγγελµατικό προσωπικό, το οποίο χρησιµοποιεί αντικείµενα, φροντίζει για αυτά και τα εκθέτει στο κοινό µε κάποια 
κανονικότητα» (American Association of Museums, 1970). 
217 Βλ. Μ. Μιχαηλίδου, «Μουσείο: Πορεία και Προοπτικές προς τον 21ο αιώνα», ∆ιεπιστηµονικές προσεγγίσεις στη Μουσειακή 
Αγωγή, Μεταίχµιο, Αθήνα 2002, σ.  93. 
218 Βλ. παραπάνω, σ.  95. 
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ψυχαγωγίας και οτιδήποτε επιτρέπεται, χωρίς να υποβαθµίζεται η ποιότητα, να εντάσσεται στους 

νέους κανόνες της πολιτιστικής και κοινωνικής του λειτουργίας.219  

Άλλα είδη µουσείων που κάνουν αισθητή την παρουσία τους στις µέρες µας είναι: τα 

µουσεία που δίνουν προτεραιότητα σε ιδέες, οι οποίες διαµορφώνονται ανεξάρτητα από τα 

αντικείµενα που αποτελούν τις συλλογές τους,220 ή τα µουσεία χωρίς εκθέµατα (π.χ µουσειακά 

κτήρια που λειτουργούν ως κελύφη µιας ιδέας), ή ακόµη τα αντικείµενα χωρίς κτήρια µουσείων 

(τέτοια για παράδειγµα είναι η φιλοσοφία των οικοµουσείων, έτσι τουλάχιστον όπως αυτή 

διατυπώθηκε θεωρητικά από τους οπαδούς της νέας µουσειολογίας). Παρόλα τα παραπάνω στον 

πυρήνα της έννοιας «µουσείο» εξακολουθεί να βρίσκεται η διατήρηση και διαχείριση ενός 

συνόλου αντικειµένων, η ανάγκη για βιωσιµότητα, η κανονικότητα της λειτουργίας του 

οργανισµού, ο επαγγελµατισµός στη λειτουργία του. 

 

2.1. 4  Τύποι µουσείων 
 

 
Τα µουσεία δεν είναι στατικά ιδρύµατα, αλλά µεταβάλλονται σύµφωνα µε τις γενικές 

αλλαγές και µετατοπίσεις που εκδηλώνονται στο επιστηµολογικό, ιστορικό, κοινωνικό, 

οικονοµικό, πολιτικό, ιδεολογικό και πολιτισµικό περιβάλλον.221 Ειδικότερα, τις τελευταίες 

δεκαετίες του 20ου αιώνα κυριαρχούν έντονες τάσεις αναδιοργάνωσης των µουσείων. Τα 

µουσεία αναπτύσσουν πολύπλευρη επικοινωνιακή πολιτική, επιδιώκοντας το ουσιαστικό 

άνοιγµα τους προς το κοινωνικό σύνολο, σύµφωνα µε τις σύγχρονες µουσειολογικές 

αναζητήσεις. Συνεπώς, κάθε προσέγγιση της ιστορίας µέσα σε ένα  µουσειακό περιβάλλον δεν 

µπορεί να παραβλέπει τις µουσειολογικές  παραµέτρους που αναπτύσσονται στα µουσεία 

σήµερα.222 Είναι δυνατόν να συνδεθούν οι διαφορετικοί τύποι  µουσείων µε αντίστοιχους τύπους 

γνώσης, καθώς αυτοί οι διαφορετικοί τύποι διαµορφώνουν διαφορετικούς παιδευτικούς χώρους, 

που καλλιεργούν διαφορετικούς τύπους γνώσης.223 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, υπάρχουν τρεις 

βασικές κατηγορίες µουσείων τα «παραδοσιακά», τα «µοντέρνα» και τα «µεταµοντέρνα» 

µουσεία.224 

                                                 
219 Βλ. παραπάνω, σ.  96-97. 
220 Βλ. Cannon-Brookes, (1984), στο Σκαλτσά Μ. (επιµ.2001), «Η µουσειολογία στον 21ο αιώνα. Θεωρία και Πράξη», Πρακτικά 
∆ιεθνούς Συµποσίου Θεσσαλονίκη (Νοέµβριος 1997), εκδ. Εντευκτηρίου σ.127. 
221  Μεγάλες διαφορές διακρίνουν  το πρώτο Ελληνιστικό "Μουσείον" στην Αλεξάνδρεια των Πτολεµαίων από τα σύγχρονα 
µουσεία. Αντίστοιχα το παλάτι των Μεδίκων (πρότυπο για τις βασιλικές και αριστοκρατικές συλλογές που δηµιουργήθηκαν 
στην Ευρώπη κυρίως κατά την Αναγέννηση), που ιδρύθηκε τον 15ο αιώνα στην Φλωρεντία, διαφέρει από τα εθνικά µουσεία του 
19ου αιώνα. 
222 Βλ. Μ. Σκαλτσά, «Εκπαιδευτικά προγράµµατα του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στο Μουσείο-Σχολείο». 6ο 
Περιφερειακό Σεµινάριο, Καβάλα 20-22 (Σεπτεµβρίος 2002), ΥΠ.Ε.Π.Θ.-ΥΠ.ΠΟ.- ICOM,   σ. 178-181. 
223 Βλ. P. Boyland, “Museums 2000 and the future of museums”, 1992. Βλ. Ε. Hooper-Greenhill, 1992, Τ. Bennet 1995. 
224 Ει. Νάκου, Εµείς τα πράγµατα και ο πολιτισµός, Νήσος, Αθήνα, 2001. 
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Τα «παραδοσιακά» µουσεία, ξεκινούν τη λειτουργία τους τα τέλη του 18ου αιώνα και 

κυρίως τις αρχές του 19ου αιώνα, συνδέονται άµεσα µε την ιδεολογία του έθνους. Τα µουσειακά 

αντικείµενα συνιστούν εθνική κληρονοµιά ενώ η µουσειολογική έκθεση παρουσιάζει (συνθέτει 

και παράγει) την εθνική ιστορία. Τα µεγάλα ευρωπαϊκά µουσεία παρουσιάζουν το παρελθόν και 

άλλων εθνών, λειτουργώντας ως φύλακες, αν όχι και παραγωγοί, των ιδεών της εθνικής 

ενότητας, δύναµης, κληρονοµιάς, ακόµα και της εθνικής συγκρότησης. Για αυτό το λόγο, τόσο 

τα µουσεία όσο και τα µουσειακά αντικείµενα θεωρούνται ιερά.225 Με την κατάταξη των 

αντικειµένων σε κλειστές εκθεσιακές ενότητες, τα «παραδοσιακά» µουσεία παράγουν ένα 

κλειστό τύπο γνώσης, που στερείται οποιουδήποτε κοινωνικού περιεχοµένου. Κάθε αναγνώριση 

της πολυπλοκότητας των κοινωνιών του παρόντος και του παρελθόντος απουσιάζει. Κατά αυτό 

τον τρόπο τα «παραδοσιακά» µουσεία επικεντρώνουν όλο τους το ενδιαφέρον στα ίδια τα 

αντικείµενα (object oriented) και αγνοούν τις ιδιαίτερες ατοµικές και κοινωνικές ανάγκες, τις 

απορίες, τις ιδέες και τον τρόπο σκέψης και «θέασης» των επισκεπτών.226 Mε αυτή την έννοια, 

τα «παραδοσιακά» µουσεία δεν αποκαλύπτουν µόνο το πραγµατικό “αντικειµενικό” παρελθόν, 

αλλά επίσης το δηµιουργούν. Όλο τους το ενδιαφέρον µετατοπίζεται στις συλλογές και όχι στο 

κοινό τους. Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η παροχή ακαδηµαϊκής πληροφόρησης (µε µορφή 

λεζάντων) για ορισµένα µόνο αντικείµενα. Οι επισκέπτες σε αυτή την περίπτωση αντί να 

αισθανθούν δέος και θαυµασµό για το περιεχόµενο των µουσείων αισθάνονται δέος για τα ίδια 

τα µουσεία και κατά συνέπεια µένουν έξω από τα αυτά.  

Η δεύτερη κατηγορία, τα «µοντέρνα» µουσεία παρουσιάζουν τα αντικείµενα σε σχέση µε 

το κοινωνικό πλαίσιο τους και παρέχουν πολύπλευρες πληροφορίες και ενδείξεις, που 

αποσκοπούν στην προσέγγιση και κατανόηση τους από το ευρύ κοινό. Τα «µοντέρνα» µουσεία 

απευθύνονται τόσο στο νου όσο και στις αισθήσεις των επισκεπτών. Αυτός ο τύπος µουσείων 

δηµιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για βιωµατική προσέγγιση των µουσειακών 

αντικειµένων και του θεµατικού περιεχοµένου των εκθεσιακών ενοτήτων, µε στόχο να 

διευκολύνουν το κοινό τους στη δόµηση αντίστοιχων γνώσεων. Τα «µοντέρνα» µουσεία 

εστιάζουν τόσο στα αντικείµενα όσο και στο κοινό τους (people and object oriented). Για αυτό 

διακρίνονται για τον έντονο εκπαιδευτικό και «ψυχαγωγικό» τους  χαρακτήρα, ο οποίος 

συνδέεται µε τις πολυάριθµες δυνατότητες, που παρέχουν στο κοινό τους. Οι δυνατότητες αυτές 

καθιστούν το κοινό ικανό να «διαβάζει» την εκθεσιακή λογική, να κατανοεί τα µουσειακά 

                                                 
225 Βλ. D. Horne, “Frequency modulation detection using high-Q cantilevers for enhanced force microscope sensitivity” 1989, 
στην ηλ. διεύθυνση: 
 http://cobweb.ecn.purdue.edu/~bashir/ee526_bme581_fall2004/mass%20detec%201.pdf  
226 Βλ. J. Berger, Η εικόνα και το βλέµµα, µτφ. Ζ. Κονταρά, Οδυσσέας, Αθήνα 1986. 
Βλ. R. Arrnheim, «New essays on the psychology of art”, 1986, στην ηλ. διεύθυνση:  
http://books.google.com/books?hl=el&lr=&id=FCueRCn2MTAC&oi=fnd&pg=PP13&dq=Arnheim,+R.,+1986&ots=FRvbi25gn
U&sig=jknQnYp3yyeigMiiNUvIIClESRQ 
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αντικείµενα σε σχέση µε τον ανθρώπινο πλαίσιό τους και να δοµεί αντίστοιχες γνώσεις. 

Αναφορικά µε τα «µεταµοντέρνα» µουσεία το ενδιαφέρον εντοπίζεται κυρίως στην 

εξυπηρέτηση του κοινού τους (people oriented), γι’ αυτό και λειτουργούν ως χώροι που 

εξυπηρετούν πολύπλευρους ατοµικούς και κοινωνικούς σκοπούς.227 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
227 Χαρακτηριστικό είναι το στοιχείο ότι τη δεκαετία του ‘70 έγιναν πολλές έρευνες της συµπεριφοράς του κοινού, που 
συνδέθηκαν, µεταξύ άλλων, µε την επιδίωξη των µουσείων να ανταποκρίνονται στις πολύπλευρες  και ιδιαίτερες ανάγκες και 
επιδιώξεις διαφορετικών ατόµων και οµάδων που αποτελούν το κοινό τους. 
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2.2 Το µουσείο ως παράγων προαγωγής της γνώσης σε θέµατα 
ιστορίας και πολιτισµού 

 
 

  Από την δεκαετία του ‘80 αναπτύσσεται η µουσειοπαιδαγωγική και παρατηρείται 

αυξηµένη δραστηριότητα και ευαισθητοποίηση για τη µουσειακή εκπαίδευση και τη δηµιουργία 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Τα τελευταία χρόνια σχεδιάζονται, οργανώνονται και 

υλοποιούνται  εκπαιδευτικά προγράµµατα από τα ίδια τα µουσεία τα οποία απευθύνονται στους 

µαθητές πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ο θεσµός των 

προγραµµάτων αυτών προωθήθηκε καθώς παρέχει τη δυνατότητα για ερµηνεία και κριτική 

προσέγγιση των αντικειµένων από τους ίδιους τους µαθητές µε προεκτάσεις διάφορες στην 

ιστορική περίοδο του αντικειµένου. Τα µουσεία έχουν αρκετά σηµαντικά πλεονεκτήµατα, 

γεγονός που ενδυναµώνει τον εκπαιδευτικό τους ρόλο. Τα πλεονεκτήµατα συνοψίζονται στα 

ακόλουθα: έχουν αντικείµενα, ετοιµάζουν εκθέσεις, προσφέρουν δυνατότητες για συµµετοχή 

και επικοινωνία. Πιο αναλυτικά228: 

• ∆ιαθέτουν πρωτότυπο υλικό και αποτελούν κατάλληλη µέθοδο για την απόκτηση της 

ιστορικής γνώσης, αλλά και την εισαγωγή των µαθητών στην ιστορική µέθοδο. 

• Καλλιεργείται η κριτική σκέψη µε ευρύτερες προεκτάσεις στο πολιτισµικό και φυσικό 

περιβάλλον. 

• Παρουσιάζουν τα αντικείµενα στην τρισδιάστατη µορφή τους. Τα αντικείµενα είναι 

πιο ελκυστικά  από τις γραπτές πηγές, ή τις προφορικές µαρτυρίες, ή τα ακουστικά 

µέσα. 

• Έχουν την δυνατότητα να εκτίθενται, ένα µέσο που κάνει τα τρισδιάστατα 

αντικείµενα ακόµη πιο ελκυστικά. 

• Παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας µεταξύ των αντικειµένων και των επισκεπτών, 

για αυτό και δίνουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να λάβουν ενεργό ρόλο σε 

προγράµµατα  µε συγκεκριµένο περιεχόµενο και στόχους, ή σε εκθέσεις επίλυσης 

προβλήµατος (problem-oriented exhibitions), όπου τα αντικείµενα χρησιµοποιούνται 

ως προσχήµατα, ή επεξηγήσεις.229 

Η µουσειοπαιδαγωγική αναπτύχθηκε σε µεγάλο βαθµό  µέσα από αυτή την ανάγκη 

εκδηµοκρατισµού των µουσείων. Η ανάπτυξη συνέπεσε µε τη συνειδητή προσπάθεια επέκτασης 

                                                 
228  Βλ. Γ. Ξανθάκου, «Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και προγράµµατα διασύνδεσης σχολείου και µουσείου» στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://www.pee.gr/e27_11_03/sin_ath/mer_c_th_en_iv/xsanthaki_naxopoylos.htm 
229 Βλ. Luis Monnreal “The Role of Museums in the Preservation of Cultural Identities”, Museum Development Today,  στα 
Πρακτικά Α΄ Συνάντησης Μουσειολογίας, 1984,  σ.  25. 
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του σχολείου µε µη τυπικούς χώρους µάθησης και καθιέρωσης του πολιτισµού ως πολιτιστικού 

προϊόντος, αλλά και της συνεχώς αυξανόµενης σηµασίας που αποδόθηκε στην πολιτιστική 

κληρονοµιά. Οι αρµοδιότητες της µουσειοπαιδαγωγικής, αφορούν σε µεγάλο βαθµό, µέχρι και 

σήµερα, στην άµεση επαφή µε τους επισκέπτες, η οποία πραγµατοποιείται µέσα από το 

σχεδιασµό και τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όπου η 

µουσειοπαιδαγωγική έχει πρόσφατη ιστορία, προκύπτει επιτακτική η ανάγκη διερεύνησης του 

ρόλου και των αρµοδιοτήτων της στο σύγχρονο µουσείο, το οποίο επιδιώκει να θέσει στο 

επίκεντρο των εργασιών του τον άνθρωπο. Παράλληλα, τίθεται βασική αρµοδιότητα του 

µουσείου η ανάπτυξη δραστηριοτήτων επικοινωνίας µε εκπαιδευτικές προθέσεις για το κοινό. Η 

αντίληψη σύµφωνα µε την οποία, απώτερος στόχος και βασική αποστολή του µουσείου είναι η 

εκπαίδευση δεν πρέπει να θεωρείται ως πρόταση που απαξιώνει τις µουσειακές λειτουργίες 

όπως τη συλλογή, τη διατήρηση, κ.λ.π. Η εκπαιδευτική αποστολή του µουσείου προϋποθέτει, σε 

κάθε περίπτωση, τη συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων και επιστηµονικών κατευθύνσεων, 

ανάµεσα µεταξύ των οποίων η µουσειοπαιδαγωγική διεκδικεί, δικαιολογηµένα µια ισότιµη θέση.  

Το µουσείο αντιµετωπίζεται ως χώρος απόκτησης επικοινωνίας, δράσης και συνάντησης 

διαφορετικών πολιτισµών. Στις περισσότερες περιπτώσεις η πρόθεση για επικοινωνία εµπεριέχει 

παιδαγωγικές προεκτάσεις, νοείται, µε άλλα λόγια, ως εκπαιδευτική αποστολή για το κοινωνικό 

σύνολο. Συχνά η επικοινωνιακή πολιτική του µουσείου συµπίπτει µε δραστηριότητες 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Tα µουσεία όντας ιδρύµατα στην υπηρεσία της κοινωνίας, 

αποσκοπούν σε µια ουσιαστικότερη γνωριµία µε το κοινό τους, επισκεπτών και µη, και σε ένα 

βαθύτερο προβληµατισµό γύρω από τη σηµασία που µπορεί να έχουν οι συλλογές για το κοινό. Η 

πρόκληση που καλούνται αντιµετωπίσουν έγκειται στην αξιοποίηση της εµπειρίας που προσφέρει 

ο µουσειακός χώρος. Αν η εµπειρία χαρακτηριστεί, ως επικοινωνία πολλαπλών κατευθύνσεων, 

καθίσταται πιο ουσιαστική από µια επικοινωνία που επιτυγχάνεται πρόσωπο µε πρόσωπο.230 Ο 

Nick Merriman231 παρατηρεί ότι “η συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών των µουσείων 

θεωρεί την επίσκεψη κοινωνική δραστηριότητα που γίνεται µε τη θέλησή τους στον ελεύθερο 

χρόνο τους”. Η επαφή µε το πραγµατικό αντικείµενο, χωρίς να συνιστά ψυχολογική αναγκαιότητα, 

έρχεται αντιµέτωπη µε άλλες δραστηριότητες «ελεύθερου χρόνου», που άπτονται ίσως 

περισσότερο του θεάµατος (τηλεόραση, κινηµατογράφος κ.α.). Σήµερα τα µουσεία είναι χώροι 

που δηµιουργείται και συντηρείται η τέχνη, διασώζεται η πολιτιστική κληρονοµιά, διευρύνεται ο 

ρόλος του καλλιτέχνη και των έργων τέχνης. Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη διαχρονικότητα 

των µουσείων και τα καθιστούν  σηµαντικούς χώρους πολιτισµικής αναφοράς για το κοινό είναι: 

                                                 
230  Βλ. Α. Λαπουρτάς, Α. ∆ηµητρακάκη, «Μουσείο και επικοινωνία: Περί  όρων και ορίων» Αρχαιολογία 48 (Σεπτέµβριος, 
1993), σ. 87-93. 
231 Βλ. Ν. Merriman, «Ανοίγοντας τα µουσεία στο κοινό», Αρχαιολογία και Τέχνες 72, (Σεπτέµβριος, 1999), σ. 43-46. 
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α) η ισχύς της φυσικής παρουσίας των ατόµων στο χώρο του µουσείου, β) η προσωπική επαφή µε 

τα εκθέµατα, γ) η δυνατότητα να κανονίζει κάποιος το ρυθµό µάθησης του, δ) η εστίαση της 

προσοχής σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντά του ατόµου, ε) η ευχαρίστηση που προσφέρει η 

βιωµατική προσέγγιση µέσα σε µια άνετη και χαλαρή ατµόσφαιρα.  

Το µουσείο είναι ο βασικός και πιθανόν ο σηµαντικότερος χώρος επαφής και 

επικοινωνίας του κοινού µε την ιστορία. Τα µουσεία που ιδρύονται στην ελληνική επαρχία, 

αντίθετα από πολλά ξένα, είναι ζωντανοί οργανισµοί που εµπλουτίζονται συνεχώς. Ως χώροι 

συλλεκτικής αποθήκευσης και καλαίσθητης παρουσίασης των εκθεµάτων, τα µουσεία γίνονται 

όλο και περισσότερο πολιτιστικά κέντρα µε δραστηριότητες που στοχεύουν στην προβολή της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς µε κάθε είδους εκδηλώσεις στις περιοχές, όπου εδρεύουν.232  Η 

ενσωµάτωση ενός µουσείου στις τοπικές κοινωνίες προσφέρει ουσιαστικά τη δυνατότητα 

πολιτιστικής παρέµβασης, µιας παρέµβασης που επιδιώκει να αποτελέσει το κέντρο της 

πνευµατικής, εκπαιδευτικής και κοινωνικής ζωής κάθε τόπου. Η ύπαρξη ενός κοινού κώδικα 

συνεργασίας µεταξύ διαφορετικών τύπων µουσείων συµβάλει καθοριστικά στην ανάδειξή τους 

και στην τόνωση της ταυτότητας κάθε λαού. Τα µουσεία επιδιώκουν µε ποικίλους τρόπους, 

όπως είναι: η ιδιαίτερα επιµεληµένη κτηριακή υποδοµή, οι πολλαπλές και υψηλού επιπέδου 

παρεχόµενες υπηρεσίες, οι πρωτότυπες εκθεσιακές προτάσεις, τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, 

καθώς και η συστηµατική προβολή τους στα Μ.Μ.Ε., να πείσουν για τον ψυχαγωγικό και 

µορφωτικό τους χαρακτήρα. Όλα τα παραπάνω τους προσδίδουν µια  καίρια θέση στην 

πολιτιστική ζωή της περιοχής και της χώρας τους και επιπλέον ζωτικό τµήµα της τουριστικής 

βιοµηχανίας του τόπου τους.233  

Η επικοινωνία στο µουσείο εντοπίζεται ως συνισταµένη τόσο του εξωτερικού όσο και 

του εσωτερικού περιβάλλοντος του. Η ολιστική προσέγγιση του µουσείου (Hooper Greenhill, 

1999) αναφέρεται στην επικοινωνία που επιτυγχάνεται µέσα από την εξέταση κάθε παραµέτρου 

του µουσείου (όπως τη λειτουργία του ιδρύµατος, την εικόνα του µουσείου, την γενική εικόνα 

που αποκτά ο επισκέπτης). Η εικόνα αυτή περιλαµβάνει, τα κτήρια, τα καταστήµατα, το 

πωλητήριο, ακόµα και τις τουαλέτες, τους χώρους ανάπαυσης και ψυχαγωγίας, τους χώρους 

διαλέξεων και σεµιναρίων, τα εποπτικά µέσα. Τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά 

χαρακτηριστικά του µουσείου επιδρούν στη συνολική εικόνα του. Επιπλέον, η συµπεριφορά και 

οι δραστηριότητες του προσωπικού του µουσείου, από το διευθυντή µέχρι το τελευταίο µέλος 

που εργάζεται στο χώρο του είναι παράγοντες που επηρεάζουν τη µάθηση και τη γενική 

ατµόσφαιρα του ιδρύµατος. Η προσοχή πρέπει να δίνεται στην άνεση του επισκέπτη, στον 

                                                 
232  Βλ. Α. Τσαραβόπουλος, Σ. Ραυτοπούλου, «Το Ελληνικό Περιφερειακό Μουσείο», στα Πρακτικά Α΄ Συνάντησης 
Μουσειολογίας, 1984. 
233 Βλ. Γ. Κόκκινος,  Ε. Αλεξάκη, «∆ιεπιστηµονικές προσεγγίσεις στη Μουσειακή Αγωγή», Μεταίχµιο, Αθήνα 2002. 
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προσανατολισµό και στη γενικότερη υποδοχή και ξενάγηση του, ώστε όλες οι παράµετροι να 

συνθέτουν µια µοναδική εµπειρία για τον επισκέπτη. Η ολιστική θεώρηση του µουσείου είναι 

µια προσέγγιση, που εµπεριέχει όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την ιδανική εικόνα του µουσείου, 

εφόσον η εµπειρία που αποκτά ο επισκέπτης επηρεάζεται από όλους τους παραπάνω παράγοντες. 

Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζονται οι παράγοντες που συνθέτουν την εικόνα του µουσείου 

όπως περιγράφεται από τους Hooper-Greenhill.234 

 
 
 

 
          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Σχήµα 3: Η ολιστική εµπειρία του µουσείου. 
(Μτφσ. Πηγή: Hooper-Greenhill, E. 1999) 

 
 
Η αρχιτεκτονική για παράδειγµα του µουσείου αποτελεί µέσο οπτικής επικοινωνίας, 

αναδεικνύοντας όχι µόνο τους δηµιουργούς της αλλά και το κοινό πλαίσιο µέσα στο οποίο 

                                                 
234 Βλ. Ε. Hooper-Greenhill, The Educational Role of the Museum, Routledge, London 1999, σ.  40-42. 
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διαµορφώνεται.235 Το κτήριο αφενός αποτελεί το περίβληµα για την ανάδειξη των εκθεµάτων 

και αφετέρου το περιβάλλον µέσα στο οποίο κινούνται οι επισκέπτες. Παρατηρείται µια σχέση 

αλληλεξάρτησης ανάµεσα στην αρχιτεκτονική του µουσείου και τα εκθέµατα, η οποία µε τη 

σειρά της επηρεάζει σηµαντικά τη συµπεριφορά των επισκεπτών.236 Μέσα στο µουσείο οι 

επισκέπτες συνήθως επιζητούν την ασφάλεια και την οικειότητα που τους παρέχει ο 

προσανατολισµός του χώρου. Η γνώση δηλαδή του που βρίσκονται και πως µπορούν να 

κινηθούν µέσα στο κτήριο (ιδίως όταν αυτό είναι µεγάλο και δαιδαλώδες). Το ενδιαφέρον του 

κοινού να επισκεφτεί µια αίθουσα πολλές φορές εξαρτάται από το πόσο ελκυστική µπορεί αυτή 

να χαρακτηριστεί. Αυτή η σχέση ενδιαφέροντος-έλξης µπορεί να θεωρηθεί αµφίδροµη. Όταν 

µάλιστα το ενδιαφέρον για κάποια συλλογή ή εκθέµατα προϋπάρχει τότε δηµιουργείται µια 

ικανοποιητική σχέση κόστους-ανταµοιβής για τους επισκέπτες.237  

 

2.2.1 Το κοινό των µουσείων

 

 
 Η έννοια του δηµοσίου µουσείου χρονολογείται από το 18ο αιώνα, στην ουσία όµως 

απασχολεί τα µουσεία µόνο τα τελευταία τριάντα χρόνια, στο πλαίσιο της νέας 

ανθρωποκεντρικής διάστασης που αποδίδεται στο µουσείο. Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν 

παραπάνω, δεν νοείται εµπειρία του µουσείου µέσα σε ένα κενό επικοινωνίας µε τους 

επισκέπτες, το κοινό των µουσείων, αν δεν διέπεται από ένα αίσθηµα κοινωνικής αποστολής. 

Αυτό που αδιαφοροποίητα αποκαλείται «κοινό του µουσείου» περιλαµβάνει: α) τους 

πραγµατικούς επισκέπτες, β) τους εν δυνάµει επισκέπτες ενός µουσείου και γ) τους εικονικούς 

επισκέπτες που επισκέπτονται το µουσείο ηλεκτρονικά. Η οριοθέτηση των οµάδων αυτών 

γίνεται µε ποικίλα κριτήρια, όπως η ηλικία, το κοινωνικό πλαίσιο µέσα στο οποίο 

πραγµατοποιούν την επίσκεψη (οικογένειες, σχολικές οµάδες, τουρίστες), το επίπεδο των 

γνώσεων τους σχετικά µε ένα θέµα (αρχάριοι, µε κάποια γνώση, ειδικοί, άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες κ.λπ.). Ουσιαστικά οι πολιτιστικοί και οι κοινωνικοί παράγοντες καθορίζουν τελικά τη 

σύνθεση του κοινού των µουσείων. Πρόκειται για ένα κοινό περισσότερο οµοιογενές από ότι 

ίσως φαντάζεται κανείς. Το κοινό που επισκέπτεται το µουσείο στον ελεύθερο χρόνο του  έχει 

διαφορετικά χαρακτηριστικά από το κοινό που επισκέπτεται το µουσείο κατά οµάδες 

συνοδευόµενο από κάποιον διδάσκοντα εντός του αναλυτικού προγράµµατος. Στην πρώτη 

περίπτωση η επίσκεψη αποκτά συχνά τα χαρακτηριστικά µιας ευχάριστης εξόρµησης εκτός του 

                                                 
235  Βλ. F. Mιnissi, “Υπάρχει αρχιτεκτονική των µουσείων;» Θέµατα χώρου και τεχνών 19,  1988, σ.10-14 (µετ. Τ. 
Χατζηνικολάου). 
236 Βλ. P. S. Kimmel, M. J. Manes, «Public reactions to Museum Interior»,  Museum News, 51 (1)  (1972), σ. 17-19. 
237 Βλ. Α. Λαπουρτάς, Α. ∆ηµητρακάκη, «Μουσείο και επικοινωνία: Περί όρων και ορίων» Αρχαιολογία 48 (1993), σ. 87-93. 
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εκπαιδευτικού ιδρύµατος ενώ στη δεύτερη περίπτωση παρουσιάζει µια χροιά υποχρεωτικής 

εκδήλωσης. Τα µουσεία στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν ολοένα και ευρύτερο κοινό, 

µελετούν τα χαρακτηριστικά των ατόµων που τα επισκέπτονται, προκειµένου να ανταποκριθούν 

στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Μεγαλύτερη σηµασία αποδίδεται στην προσέγγιση των 

νέων, µέσα από εκπαιδευτικά προγράµµατα, καθώς θα αποτελέσουν και το µελλοντικό κοινό 

του. Η εµπειρία στο µουσείο µπορεί να είναι µια βίου διαδικασία µάθησης. Για το λόγο αυτό οι 

εκθέσεις σχεδιάζονται έτσι ώστε να προσεγγίσουν και νεαρά άτοµα. Τα βασικά στοιχεία που θα 

πρέπει να λαµβάνουν υπόψη εκθέσεις που απευθύνονται σε νεαρές ηλικίες αναφέρονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

                                        Πίνακας 2 
Βασικά χαρακτηριστικά µουσειακής εκπαίδευσης σε νεαρά άτοµα 
 

Χρήση λεζάντων, περιγραφών και ορολογίας κατανοητών  
Επίσκεψη προσανατολισµένη στους νέους 
Κατανόηση των ενδιαφερόντων των νέων 
Έµφαση και στην πρακτική εκµάθηση, εκτός από τη θεωρητική 
Παροχή έξυπνης, ευκολοκατανόητης ερµηνείας 
Χρήση ποικίλων ερµηνευτικών µέσων 
Περιορισµένη χρήση κειµένων 
Ξεκάθαρες συνδέσεις-συσχετισµούς γεγονότων 
Σύντοµο ερµηνευτικό φυλλάδιο 
∆ηµιουργία κόµικς-σκίτσων που θα εξιστορούν ιστορικά γεγονότα 
Απτική προσέγγιση παράλληλα µε την νοητική προσέγγιση των εκθεµάτων 
Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας 
Επαφή µε διεπιστηµονικές µεθόδους 
Αξιοποίηση φορητών συσκευών 

 
 
2.2.2 Η εκπαίδευση του βλέµµατος 

 
 

Ο σύγχρονος πολιτισµός, η σύγχρονη εκπαίδευση, έχουν αποκόψει τα άτοµα από κάποιες 

βασικές λειτουργίες όπως το να αισθάνονται να βλέπουν, να ακούν. Ο Raymond Williams238 

τονίζει ότι: «Το να µάθει κάποιος να βλέπει και να περιγράφει είναι µια ουσιαστική διαδικασία 

για την ανάπτυξη». Πρόκειται για ένα θεµελιώδες αίτηµα στο οποίο καλείται να ανταποκριθεί η 

σύγχρονη εκπαίδευση, που µε τον αποτυχηµένο ως τώρα βιβλιοκεντρικό χαρακτήρα της, δεν 

αναπτύσσει, όπως οφείλει τις αισθήσεις των παιδιών. Χρειάζονται κάποιες υποβοηθητικές 

ενέργειές του εκπαιδευτικού, ώστε να ασκηθούν τα παιδιά να επικεντρώνουν την προσοχή τους 

σε κάτι άγνωστο, µολονότι συχνά το αρχαιολογικό αντικείµενο καθεαυτό αιχµαλωτίζει την 

περιέργεια και το ενδιαφέρον. Η άσκηση της προσοχής, της παρατήρησης και της περιγραφής 

                                                 
238 Βλ. R. Williams, «Κουλτούρα και Ιστορία», µτφσ Αποστολίδου, Γνώση, Αθήνα 1994, σ. 114-115. 
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καθίσταται εκπαιδευτικά πολύτιµη.239 Τα αντικείµενα, εκτός από το νόηµα και τη λειτουργία 

που είχαν στο αρχικό πολιτισµικό τους πλαίσιο, έχουν νόηµα και σηµασία για τη σηµερινή 

πραγµατικότητα, ως µαντατοφόροι καταρχήν, ως αντιπρόσωποι της εποχής που τα δηµιούργησε. 

Μεγαλύτερη σηµασία έχει να αποκτήσουν τα παιδιά την αίσθηση ότι πίσω από αυτά τα 

αντικείµενα και τα µνηµεία κρύβεται η ανθρώπινη βούληση, ότι υπάρχει µια διάθεση 

επικοινωνίας που διαρκεί ακόµη και αφού οι άνθρωποι εξαφανιστούν. Να ανακαλύψουν ή και 

να φανταστούν, έναν νοηµατικό πλαίσιο αναφοράς ανεξάρτητα από το αν το µουσείο συµβάλλει 

ή όχι σε κάτι τέτοιο. Αυτό το στάδιο χρειάζεται προετοιµασία εκ µέρους του εκπαιδευτικού και 

των παιδιών. Η αφήγηση από πριν ιστοριών κάθε λογής για το αντικείµενο, µύθων που 

συνδέονται µαζί του, στοιχείων για την εποχή και τον δηµιουργό του, ακόµα και αν είναι 

πράγµατα γνωστά, δίνουν άλλη διάσταση στα αντικείµενα. Η αίσθηση ότι όλα τα αντικείµενα 

που περιβάλλουν τον άνθρωπο και όχι µόνο αυτά που βρίσκονται µέσα στον κόσµο των 

µουσείων, έχουν νόηµα και µάλιστα όχι µόνο το συγκεκριµένο νόηµα που κάποιος άλλος το 

δίνει έτοιµο, στερεότυπο και διαµεσολαβηµένο, αλλά νόηµα που µπορεί κάποιος να το 

αναζητήσει και µόνος του, συντελεί στη διαµόρφωση της κριτικής σκέψης, στην ανάπτυξη της 

δηµιουργικής φαντασίας, στην απόκτηση πολύ χρήσιµων δεξιοτήτων και φυσικά την απόλαυση 

της πολιτισµικής κληρονοµιάς.240 

Το να βλέπεις δεν είναι απλώς µια υπόθεση της οπτικής λειτουργία του µατιού είναι και 

θέµα κουλτούρας, καλλιέργειας.241 Η απόπειρα περιγραφής ενός εικαστικού έργου σε µια άλλη 

γλώσσα (έναν άλλο κώδικα: λεκτικό, εικαστικό, σωµατικής έκφρασης) µπορεί να αποτελέσει για 

άτοµα κάθε ηλικίας, το πρώτο βήµα προσέγγισης οποιουδήποτε έργου/µουσειακού αντικείµενου, 

είτε πρόκειται για χρηστικό αντικείµενο, είτε για έργο τέχνης. Η περιγραφή, που αποτελεί και 

απαραίτητο στάδιο οποιασδήποτε συστηµατικής µελέτης ενός αντικειµένου από τους ειδικούς, 

διδάσκει την όραση, ασκεί και εκπαιδεύει την αντίληψή. 242  Η άσκηση της περιγραφής 

φανερώνει κάθε είδους λεπτοµέρειες, «αόρατες» στην επιπόλαια µάτια. Για την περιγραφή ενός 

αντικειµένου απαιτείται να αφεθούν στην άκρη στερεότυπα και τυχόν προκαταλήψεις που όπως 

είναι γνωστό243 αποτελούν ένα από τα πιο συχνά εµπόδια της ανταπόκρισης σε ένα έργο. Η 

προσοχή δεσµεύεται σκόπιµα στη διαδικασία της περιγραφής (προφορικής ή γραπτής, οµαδικής 

η ατοµικής). Μια περιγραφή παρουσιάζει, κατά περίπτωση, διαφορετικό βαθµό εκλέπτυνσης και 

ποικίλες δυνατότητες ανάλυσης, εµβάθυνσης και αποκάλυψης. Πρόκειται για µια στιγµή 

                                                 
239 Βλ. K. Κωτσάκης, «Αντικείµενα και αφηγήσεις. Η ερµηνεία του υλικού πολιτισµού στη σύγχρονη αρχαιολογία”, Επτάκυκλος, 
2 (10), Περίοδος Γ΄, 1999, σ. 16,17. 
240 B. Βέµη, «Η Παιδεία ως ∆ιαχρονική Αξία και οι Εκφάνσεις της. Το Σήµερα και το Αύριο», Επτάκυκλος, (∆εκέµβριος-
Φεβρουάριος, 2000), τ. 14, σ.177-185. 
241 Βλ. M. Sturken, L. Cartwright, “Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture”, Oxford University Press, London 
2000. 
242 Βλ. R. Williams, Κουλτούρα και Ιστορία (µτφ Αποστολίδου, Β.), Γνώση, Αθήνα 1994, σ. 114. 
243 Βλ. L. Chapman, Η διδακτική της Τέχνης. Προσεγγίσεις στην καλλιτεχνική αγωγή, Νεφέλη, Αθήνα 1993, σ. 64-65. 
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προσωπικής δηµιουργίας, µια ποιητική δραστηριότητα αναδηµιουργίας ή ολοκλήρωσης του 

συγκεκριµένου έργου µε την πρόσληψή του. Ο Bourdieu, αναφέρει ότι: «ο χρόνος που ο θεατής 

αφιερώνει στο κοίταγµα ενός έργου, δηλαδή ο χρόνος που χρειάζεται προκειµένου να 

εξαντλήσει τις σηµασίες ενός έργου εξαρτάται από το βαθµό στον οποίο έχει κατακτήσει τον 

κώδικα ενός µηνύµατος». Η άσκηση αυτή µπορεί µε τον καιρό να οδηγήσει σε στοχασµό και 

προσωπική δηµιουργία.244 

Αναφορικά µε τα όσα ήδη αναφέρθηκαν, το µουσείο είναι ο χώρος µελέτης, δόµησης της 

γνώσης, ο χώρος επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, ο χώρος συνάντησης διαφορετικών ατόµων, 

κοινωνικών οµάδων, πολιτισµών. Ωστόσο, δεν είναι ένας ουδέτερος κοινωνικά πολιτισµικός και 

πολιτιστικός χώρος. Ο στόχος των εκπαιδευτικών προγραµµάτων δεν µπορεί να είναι 

αποκλειστικά να βοηθήσουν τα παιδιά να γνωρίσουν το περιεχόµενο συγκεκριµένων µουσείων, 

αλλά να µάθουν πως να «διαβάζουν», να προσεγγίζουν και να ερµηνεύουν τα µουσειακά 

αντικείµενα και τα στοιχεία του υλικού πολιτισµού. Γενικότερα, η εκπαιδευτική και πολιτική 

διάσταση της µουσειοπαιδαγωγικής συνδέεται µε τη εκπαιδευτική και πολιτική σηµασία που 

παρέχει η ανάπτυξη δεξιοτήτων για ανάγνωση, ερµηνεία και δηµιουργική αξιοποίηση των 

µουσείων και των µουσειακών αντικειµένων του υλικού πολιτισµού. Η εκπαιδευτική σηµασία 

έγκειται στην απόκτηση κριτικής ιστορικής σκέψης, γνώσης και δεξιοτήτων για ερµηνεία, 

κατανόηση και δηµιουργική αξιοποίηση της πραγµατικότητας (του παρελθόντος, του παρόντος 

και του µέλλοντος). «Η κατανόηση του εαυτού προϋποθέτει την κατανόηση του αλλού και η 

κατανόηση του παρόντος προϋποθέτει την κατανόηση του παρελθόντος». Για αυτό εάν κάποιος 

είναι ιστορικά ανυποψίαστος είναι καθεαυτό ανυποψίαστος».245 «Κάθε ανθρώπινο υποκείµενο 

έχει το δικαίωµα να γνωρίσει το παρελθόν του, καθώς και το δικαίωµα να απαρνηθεί ένα 

παρελθόν που του επιβάλλεται, να ανακαλύψει τον πλούτο του εθνικού παρελθόντος και άλλων 

πολιτισµών.  

Το στοίχηµα της δηµοκρατικότητας των µουσείων του 21ου αιώνα θα είναι τελικά το 

«άνοιγµά τους στο κοινό» να µην εκπέσει σε µια ποσοτική αύξηση του κοινού που 

«καταναλώνει πολιτισµό». Ωστόσο τον 21ο αιώνα εκδηµοκρατισµός των µουσείων σηµαίνει 

προώθηση µιας πλουραλιστικής και αναστοχαστικής κριτικής σκέψης, η οποία µε τη σειρά της 

δεν θα αποκλείει, αλλά θα συνθέτει, δεν θα αναπαράγει, αλλά θα ερµηνεύει, δεν θα 

χειραγωγείται, αλλά θα συµµετέχει ισότιµα στην ερµηνευτική διαδικασία και στην «παραγωγή 

                                                 
244 Βλ. B. Βέµη, «Η εκπαίδευση του βλέµµατος. Με τον τρόπο του Ανρί Μισώ», Αρχαιολογία και Τέχνες, 100, (2006), σ. 128-
133. 
245 Βλ. P. Lee, 1984, σ. 4. 
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πολιτισµού».246  Ο Γάλλος κοινωνιολόγος Pierre Bourdie247 έχει υποστηρίξει την άποψη ότι η 

επίσκεψη στο µουσείο, και ειδικά στο µουσείο τέχνης, αποτελεί ένα µέσο για τους µορφωµένους 

να εισπράξουν πολιτιστικό κεφάλαιο, µέσω µιας πνευµατικής καλλιέργειας που συνάδει µε την 

οικονοµική τους θέση στην κοινωνία. Στον 21ο αιώνα ο εκδηµοκρατισµός των µουσείων 

σηµαίνει προσπάθεια δηµιουργίας πραγµατικών "κοινωνών" της τέχνης, καλλιέργειας του 

κοινού, όπου µέσω της τέχνης θα απελευθερώνεται, θα κρίνει, θα ελπίζει.248 Για να επιτύχει το 

µουσείο τα προσδοκώµενα  οφέλη, να αποτελέσει  δηλαδή ολοκληρωµένο θεσµό που θα 

στηρίζει και θα ενισχύει την εκπαιδευτική διαδικασία, θα πρέπει να διαθέτει σαφείς αρχές, 

στόχους και µεθοδολογία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
246  Βλ. E. Αλεξάκη, «Το σύγχρονο µουσείο: Εµπορικό κέντρο ή χώρος ουσιαστικής εκπαιδευτικής διαδικασίας;» 
∆ιεπιστηµονικές προσεγγίσεις στη Μουσειακή Αγωγή, Μεταίχµιο, Αθήνα 2002, σ. 75-76. 
247 Βλ. P. Bourdie, Distinction, Routledge and Keegan Paul, London, 1984. 
248  Βλ. E. Αλεξάκη, «Το σύγχρονο µουσείο: Εµπορικό κέντρο ή χώρος ουσιαστικής εκπαιδευτικής διαδικασίας;» 
∆ιεπιστηµονικές προσεγγίσεις στη Μουσειακή Αγωγή, Μεταίχµιο, Αθήνα 2002, σ. 75-76. 
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2.3 Αρχές, στόχοι και µεθοδολογία της µουσειακής εκπαίδευσης 

 
 

Σύµφωνα µε τον Frank Oppenheimer: «Η κύρια αποστολή της εκπαίδευσης είναι να 

διαδίδει πολιτισµό και τα µουσεία µπορούν να διαδραµατίσουν κυρίαρχο ρόλο σε αυτή την 

κατεύθυνση. Είναι λάθος να θεωρείται ότι η συντήρηση του πολιτισµού είναι διαφορετική από τη 

διάδοση του µέσω της εκπαίδευσης». 249  Τα µουσεία ως πηγές µάθησης µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν τόσο τυπικά (π.χ σε µια καθοδηγούµενη από το διδάσκοντα εµπειρία, ως µέρος 

καθορισµένης σειράς µαθηµάτων), όσο και άτυπα (π.χ επίσκεψη στα πλαίσια του ελεύθερου 

χρόνου των επισκεπτών) και ανεπίσηµα (π.χ. σε µια οικογενειακή συζήτηση σχετικά µε τη 

θεµατολογία ενός συγκεκριµένου µουσείου). 

Η αποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης στα µουσεία έγκειται στην πρωτότυπη και 

δηµιουργική επινόηση των µουσειοπαιδαγωγών και στη συνειδητή οργάνωση της όλης 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε να µην αντικαθίσταται ο στόχος της γνώσης από το στόχο της 

ψυχαγωγίας.250  Η εκπαιδευτική επίσκεψη θα πρέπει να συνδυάζεται µε το περιεχόµενο της 

διδακτέας ύλης. Οι διδακτικοί σκοποί όσο και οι δραστηριότητες που οργανώνει o διδάσκων καλό 

είναι να σχεδιάζονται µε γνώµονα τους στόχους και το περιεχόµενο της διδακτικής ενότητας, τα 

ενδιαφέροντα των µαθητών και το γνωστικό τους επίπεδο. 

 Οι τεχνικές διδασκαλίας αποτελούν τις εξωτερικές µορφές µάθησης, τα εξωτερικά 

στοιχεία της διδακτικής εργασίας, ενώ τις εσωτερικές της µορφές, την ουσία δηλαδή της 

διδασκαλίας, απαρτίζουν οι αρχές της διδακτικής-µαθησιακής διαδικασίας της µουσειακής 

εκπαίδευσης. Μια από τις σπουδαιότερες διδακτικές αρχές που θα πρέπει να προωθεί η 

µουσειακή εκπαίδευση είναι η αρχή της αυτενέργειας. Σύµφωνα µε αυτή την αρχή θα πρέπει να 

δίνεται η δυνατότητα στα άτοµα να αυτενεργούν και να αλληλεπιδρούν. Ειδικότερα, στην 

περίπτωση του µουσείου αυτό σηµαίνει αλληλεπίδραση τόσο µε τα εκθέµατα όσο και µε τα 

άτοµα που βρίσκονται στο χώρο του µουσείου. Μια δεύτερη βασική αρχή είναι η αρχή της 

εποπτείας. Σύµφωνα µε αυτή την αρχή, ο µαθητής επιβάλλεται να έρχεται σε άµεση επαφή µε το 

προς µάθηση αντικείµενο, προκειµένου να πετύχει ουσιαστική και αποτελεσµατική µάθηση. Την 

ανάγκη της εποπτικής διδασκαλίας είχαν τονίσει οι αρχαίοι φιλόσοφοι (Πλάτωνας, Αριστοτέλης 

κ.α.). Η εποπτική διδασκαλία θα πρέπει να ασκείται µε ιδιαίτερη προσοχή, επειδή πλέον οι νέοι 

                                                 
249 Βλ. Ν. Α. Οικονόµου,  «Ο ρόλος των εκπαιδευτικών προγραµµάτων στα Μουσεία: Τρόποι εκσυγχρονισµού τους τύποι 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων», στα πρακτικά του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 1996. 
250  Βλ. Μ. Maton-Howarth, “Knowing Objects through an Alternative Learning System: The Philosophy, Design and 
Implementation of an Interactive Learning system for Use in Museums and Heritage Institutions”, σ. 189, in S. Pearce, “Objects 
of Knowledge”, Routledge, σ. 174-203. 
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έχουν φτάσει σε οπτικό κορεσµό.251 Στο µουσείο η αρχή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σηµασία αφού 

τα άτοµα έρχονται σε επαφή µε τα αυθεντικά αντικείµενα τόσο του πολιτισµού τους όσο και του 

πολιτισµού άλλων λαών. Άλλη βασική αρχή είναι η αρχή της συνολικότητας. Σύµφωνα µε τα 

πορίσµατα της µορφολογικής ψυχολογίας, εντός του ανθρώπου υπάρχουν πρωταρχικά σχέδια 

και σχήµατα στη µορφή δοµικών συνόλων και ο ψυχικό βίος του ανθρώπου έχει συνολική 

υπόσταση και δυναµική µορφή. Ο Bruner αναφέρει ότι: η συστηµατοποίηση των γεγονότων, µε 

τη µορφή γενικών αρχών και ιδεών, όπου µπορούν να αναχθούν, είναι ο µόνος ουσιαστικός 

τρόπος για να αναχαιτίσουµε το γρήγορο ρυθµό µε τον οποίο χάνεται η ανθρώπινη µνήµη. Ο 

χώρος του µουσείου προσφέρεται για ολιστική µάθηση και εµπειρία. 252  Η αρχή της 

βιωµατικότητας αποτελεί επίσης µια σηµαντική διδακτική αρχή. Η αρχή της βιωµατικότητας 

λειτουργεί όταν η διδασκαλία οργανώνεται µε τρόπο βιωµατικό, µε αποκλειστική δηλαδή τη 

διέγερση του συναισθήµατος των συµµετεχόντων στη διδακτική-µαθησιακή διαδικασία. Στο 

χώρο της φιλοσοφίας, την έννοια του βιώµατος ανέπτυξε ο W. Dilthey, ο οποίος κατέστησε το 

βίωµα πηγή και βάση της ερµηνευτικής µεθόδου. Η αρχή της εγγύτητας στη ζωή είναι εξίσου 

βασική αρχή που θα πρέπει να πραγµατώσει η µουσειακή εκπαίδευση. Τα άτοµα όταν 

λειτουργούν κοινωνικά στην εκπαιδευτική διαδικασία εντάσσονται οµαλότερα στην κοινωνική 

και πολιτισµική πραγµατικότητα. Σύµφωνα µε τον Kerschensteiner οι νέοι θα πρέπει να 

διδάσκονται υπερχρονικά µορφωτικά αγαθά. Εδώ θα µπορούσε να αναφερθεί η πολιτιστική 

κληρονοµιά κάθε λαού και η σηµασία ανάδειξής της, αφού το παρελθόν είναι ασφαλής δικλίδα 

για την κατανόηση του παρόντος και του µέλλοντος. Η αρχή της ψυχαγωγίας καθίσταται 

αναγκαία εκπαιδευτική αρχή. Σύµφωνα µε διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις η ψυχαγωγία δεν 

θα πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό της µουσειακής εκπαίδευσης. Οι αρχές που αναφέρθηκαν 

παραπάνω είναι µερικές µόνο από τις αρχές που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν στη µουσειακή 

εκπαίδευση και γενικότερα στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία.  

Οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν πληθώρα διδακτικών αρχών και µεθόδων που θα πρέπει να 

προσαρµόζουν κάθε φορά στο περιεχόµενο της διδασκαλία τους ανάλογα µε τη θεµατική 

ενότητα που επιθυµούν να παρουσιάσουν, τους στόχους που θέτουν, τις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των µαθητών τους. Ωστόσο, υπάρχουν τρεις βασικές αρχές που λαµβάνονται ή 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όταν γίνεται λόγος για εκπαιδευτικά προγράµµατα. α) Η 

συνάφεια τους µε το µουσείο, δηλαδή η ύπαρξη δεσµών ανάµεσα στις δραστηριότητες που 

επιλέγονται και τα αντικείµενα των συλλογών, β) η συνάφεια µε την προσωπικότητα των 

επισκεπτών, δηλαδή µε τη δυνατότητα προσαρµογής τους στις απαιτήσεις διαφορετικών κοινών, 

                                                 
251 Βλ. Α. Βερτσέτης, ∆ιδακτική, τ. Α’ Γενική διδακτική. Ε’ Έκδοση, Αθήνα 2003, σ. 167-187. 
252 Βλ. Ε. Hooper-Greenhill, The Educational Role of the Museum, London Routledge, 1999. 
 



                                                                                                                   

 92 

και γ) η συνάφεια µε τον εκπαιδευτικό σκοπό.253 Έχει διαπιστωθεί από έρευνες ότι σηµαντικός 

αριθµός εκπαιδευτικών θεωρεί ότι τα µουσεία ενδείκνυνται για αυτόµατη µάθηση, λίγοι 

γνωρίζουν τον τρόπο να τα αξιοποιήσουν στη διδασκαλία και ελάχιστοι έχουν εκπαιδευτεί να 

χρησιµοποιούν παρόµοιες µεθόδους διερεύνησης.254  

Η ενθάρρυνση ανάπτυξης µαθησιακών στόχων που επεκτείνονται σε τοµείς 

ενδιαφέροντος και δυνητικής µάθησης, καθορισµένων µε ακρίβεια δεν θα πρέπει να 

περιορίζονται στην εξέταση του περιεχοµένου αλλά της ουσίας. Σε κάθε περίπτωση οι στόχοι 

πρέπει να είναι ιδιαίτερα εκτενείς. Απαιτείται ευρύ πνεύµα από τους εκπαιδευτικούς και 

ικανότητα να θέτουν ερωτήσεις, να παρέχουν τα κατάλληλα ερεθίσµατα στους εκπαιδευόµενους, 

ώστε να κάνουν συσχετισµούς, να δραστηριοποιούνται σε ειδικούς τοµείς.255  Οι ερευνητές σε 

θέµατα µουσείων ισχυρίζονται ότι οι µη γνωστικοί στόχοι πρέπει να κυριαρχούν στις επιδιώξεις 

της µουσειακής εκπαίδευσης. Είναι προτιµότερο να επιδιώκονται συναισθηµατικοί στόχοι, όπως 

διασκέδαση και ευχαρίστηση των µαθητών/επισκεπτών, κοινωνικοί στόχοι (π.χ. κοινωνική 

αλληλεπίδραση και επικοινωνία µε συµµαθητές, ειδικούς ή άλλους επισκέπτες), αλλαγή 

στάσεων ως προς τα θέµατα του µουσείου ή καθεαυτή την επίσκεψη. ∆εν υποτιµούνται βέβαια 

οι γνωστικοί στόχοι, θεωρούνται όµως δευτερεύουσας σηµασίας, ως προς τους προηγούµενους. 

Ενδεικτικοί γνωστικοί στόχοι είναι: η διεύρυνση των σχολικών γνώσεων, η ακαδηµαϊκή 

µόρφωση του κοινού, αλλά και στόχοι που εξαρτώνται από το είδος του µουσείου ή το 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα.256 

Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς στόχους του µουσείου σχετίζονται µε τη 

διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, τη γνώση του παρελθόντος και την ενίσχυση της 

εθνικής ταυτότητας. Οι στόχοι αυτοί καλύπτονται σε µεγάλο βαθµό από τη στοχοθεσία των 

επιµέρους µαθηµάτων και ειδικότερα του µαθήµατος της Ιστορίας.257 Εξάλλου, τα περισσότερα 

µουσεία στον κόσµο είναι ιστορικά-λαογραφικά και το περιεχόµενο των συλλογών τους είναι 

κατάλληλο για την κατανόηση ιστορικών εννοιών, ειδικότερα εκείνων που σχετίζονται µε την 

τοπική ιστορία. Επιµέρους στόχοι της µουσειακής εκπαίδευσης καθίστανται: 

� η συνειδητοποίηση της πολιτιστικής ταυτότητας, 

� η ενεργοποίηση που αποτελεί και το πιο προχωρηµένο στάδιο  για τη διατήρηση της 

πολιτισµικής κληρονοµιάς, της πολιτιστικής ταυτότητας και της ιστορικής µνήµης, 
                                                 
253 Βλ. Ε. Hooper- Greenhill, “Some basic principles and issues relating to Museum Education”, Museum Journal, 83 (213), 
(1983), σ. 127-130. 
254 Βλ. J. Shuth-Hennigar, “Teaching yourself to teach with objects”, Journal of education 7(4), (1982), Department of 
Education, Nova Scotia, σ. 9-20. 
255 Βλ. R. Jackson, «Προσεγγίσεις στη µάθηση-πολιτικές και πρακτικές στα επιστηµονικά µουσεία».  
256 Βλ. Χ. Παπασωτηρίου, Π. Καριώτογλου, Σύγχρονες τάσεις της άτυπης εκπαίδευσης: Μουσεία και Κέντρα Φυσικών 
Επιστηµών στο Π. Καριωτόγλου, 1999, «Επισκέψεις µαθητών σε Επιστηµονικά και Τεχνολογικά Μουσεία: διδακτικές και 
ερευνητικές όψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.clab.edc.uoc.gr/aestit/3rd/contributions/45.pdf 
257 Βλ. Α. Ανδρέου, Ιστορία, Μουσείο και Σχολείο, Θεσσαλονίκη, 1996. 
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� η ανάπτυξη της αισθητικής εµπειρίας,  

� η πληροφόρηση-ενηµέρωση, 

� η συµµετοχή που αποβλέπει στη συνειδητοποίηση -µεγαλύτερη ή µικρότερη-του 

µηνύµατος που το µουσείο θέλει να µεταδώσει και κάποιες φορές και να διαδώσει, 

� η ευαισθητοποίηση, δηλαδή η κατανόηση παρόµοιων µηνυµάτων από όπου και αν 

προέρχονται. 

Άλλη µορφή ταξινόµησης των στόχων δίνεται στον παρακάτω πίνακα (3) µε βάση την 

ταξινοµία του Bloom. 

                                             Πίνακας 3 

Καθοδηγητικοί στόχοι, Ταξινοµία εκπαιδευτικών στόχων του Bloom, από υψηλότερο σε 
χαµηλότερο επίπεδο (Bloom 1956) 

Γνωστικός τοµέας ∆ιευκρίνιση 
Μαθησιακά Αποτελέσµατα (ρήµατα 

ενέργειας) 

Γνώση 

Οι εκπαιδευόµενοι ανακαλούν 
γνώσεις, όπως γεγονότα, 
ορολογία, στρατηγικές και 
κανόνες 

προσδιορίζω, 
περιγράφω, 
αναγνωρίζω, 
ετικετοποιώ, 
σηµειώνω 

ταιριάζω, ονοµάζω, 
επιλέγω, παραθέτω 

Κατανόηση 

Οι εκπαιδευόµενοι δείχνουν 
ένα επίπεδο κατανόησης και 
επανεξετάζουν τα όσα έχουν 
διαβάσει, µεταφράζουν, 
κάνουν συνειρµούς, εξάγουν 
συµπεράσµατα, και κάνουν 
συσχετίσεις 

µετατρέπω, εκτιµώ, 
υπερασπίζοµαι,  
διακρίνω, 
διαχωρίζω, εξηγώ 

γενικεύω, κάνω 
περιλήψεις, 
παραφράζω, 
προβλέπω 

Εφαρµογή 

Οι εκπαιδευόµενοι 
χρησιµοποιούν την 
προηγούµενη κεκτηµένη 
γνώση και την εφαρµόζουν σε 
νέες καταστάσεις 

αλλάζω, 
αντιµάχοµαι, 
επιδεικνύω, 
αναπτύσσω, 
τροποποιώ, 
λειτουργώ 

οργανώνω, 
προετοιµάζω, 
συσχετίζω, λύνω, 
µεταθέτω, 
χρησιµοποιώ 

Ανάλυση 

Οι εκπαιδευόµενοι διακρίνουν 
λογικά λάθη ή 
διαφοροποιήσεις µεταξύ 
γεγονότων, απόψεων, 
διαπιστώσεων, υποθέσεων, και 
συµπερασµάτων 

αναλύω σε 
επιµέρους τοµείς, 
συµπεραίνω, 
σχεδιάζω, 
διαφοροποιώ, 
ξεχωρίζω, δείχνω 

υπογραµµίζω, 
επισηµαίνω, 
συσχετίζω, 
κατηγοριοποιώ 

Σύνθεση 

Οι εκπαιδευόµενοι παράγουν 
κάτι µοναδικό ή αυθεντικό µε 
βάση αυτά που έχουν ήδη 
διδαχθεί 

κατηγοριοποιώ, 
συσσωρεύω, 
συνθέτω, 
δηµιουργώ, 
σχεδιάζω,  

επινοώ, 
διαµορφώνω, 
προβλέπω, παράγω 

Αξιολόγηση 

Οι εκπαιδευόµενοι 
διατυπώνουν κρίσεις και 
λαµβάνουν αποφάσεις για την 
αξία και σηµασία των 
µεθόδων, των ιδεών, των 
ανθρώπων και προϊόντων και 
αναπτύσσουν µια ισχυρή 
επιχειρηµατολογία 

επαινώ, συγκρίνω, 
αντιπαραθέτω, 
κριτικάρω, 
υπερασπίζοµαι 

δικαιολογώ, 
υποστηρίζω, 
επικυρώνω, κρίνω 
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Πολλές από τις προτάσεις που διατυπώνονται από τους µουσειοπαιδαγωγούς για την 

υιοθέτηση αρχών και µεθόδων διδασκαλίας σχετίζονται µε τις διδακτικές προσεγγίσεις  που 

κατά καιρούς έχουν παρουσιαστεί στην παιδαγωγική θεωρία. Οι πιο πρόσφατες αφορούν στην 

εφαρµογή ενεργητικών µεθόδων διδασκαλίας. Υποστηρίζεται ακόµα η ανάγκη να 

ενθαρρύνονται οι µαθητές να σκέπτονται, να συµπεραίνουν, να υποθέτουν, να κρίνουν, να 

διαλογίζονται, να αξιολογούν, να φαντάζονται, να δηµιουργούν.258 Όπως έχει επισηµάνει ο Hein 

για να µάθουν οι µαθητές πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να έρθουν σε άµεση επαφή µε το 

θέµα που µελετούν, να έχουν εµπειρίες, να έχουν τη δυνατότητα να χειρίζονται επιδέξια θέµατα 

από τον κόσµο της φύσης και των ιδεών, να πειραµατίζονται, να επιχειρηµατολογούν, να θέτουν 

ερωτήµατα και να βλέπουν τα αποτελέσµατα των ενεργειών τους.259 O George Hein έχει 

αναπτύξει µια ενδιαφέρουσα ανάλυση του εποικοδοµητικού µουσείου που θα πρέπει να θέτει ως 

στόχο: 

� Την κατάταξη των επισκεπτών ανάλογα µε την προηγούµενη γνώση, την κατανόηση και 

τις εµπειρίες. 

� Μια µετωπική, διαµορφωτική, αθροιστική αξιολόγηση. 

� Τη συσχέτιση της γνώσης µε το οικείο-προσωπικό, οικογενειακό, καθηµερινό 

περιβάλλον. 

� Την παροχή πολλαπλών τρόπων παρουσίασης των ιδεών (κείµενο, ήχος, βίντεο, δράµα, 

θέαµα, εργαστήριο, πρόσθετη πληροφόρηση  µέσα από βιβλία, βάσεις δεδοµένων, Η/Υ), 

ώστε να ανταποκρίνονται σε διαφορετικές προτιµήσεις των επισκεπτών. 

� Ευκαιρίες χρόνου για σκέψη συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων και χώρων 

ανάπαυσης. 

� Τη δηµιουργία γόνιµου περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει την κοινωνική αλληλεπίδραση. 

� Τη δηµιουργία µοντέλων βασισµένων σε διαφόρους τύπους ανθρώπινης µάθησης και 

τύπους ευφυΐας. 

Άλλη µέθοδος που προτείνεται στη διδασκαλία της µουσειακής εκπαίδευσης είναι η 

µέθοδος project. Ένα πρόγραµµα project είναι ένας τρόπος οµαδικής διδασκαλίας, στην οποία 

συµµετέχουν όλα τα άτοµα και η ίδια η διαδικασία διαµορφώνεται και διεξάγεται από όλους 

όσους συµµετέχουν.260 Τα παιδιά ενθαρρύνονται να εκφράσουν τις ιδέες, τις απόψεις και τις 

εµπειρίες τους και µέσα από τη συζήτηση προκύπτουν τα θέµατα του project. Τα θέµατα θα 

πρέπει να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των µαθητών και να σχετίζονται µε κάποιο 

πρόβληµα του άµεσου περιβάλλοντός τους. Η χρονική διάρκεια των project καθορίζεται εκ των 

                                                 
258 Βλ. Ν. Ψαρράκη-Μπελεσιώτη, «Εκπαιδευτικά Προγράµµατα στα Μουσεία», ΥΠΕΠΘ, ΥΠ.ΠΟ, ICOM-∆ιεθνές Συµβούλιο 
Μουσείων/Ελληνικό Τµήµα, 4ο Περιφερειακό Σεµινάριο Μουσείο-Σχολείο, Ιωάννινα 1994. σ. 15. 
259 Βλ. G. Hein, «Learning in the Museum», Routledge, London 1998.  
260 Βλ. K. Frey, Η µέθοδος Ρrοject, (µτφσ), Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1986. 
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προτέρων και µπορεί να διαρκεί από ώρες, µέρες έως και µήνες. Η µέθοδος αυτή εξαντλεί το 

σύνολο των τεχνικών διδασκαλίας, που έχει στη διάθεση του ο εκπαιδευτικός, όπως π.χ. 

συζητήσεις, παιχνίδια ρόλων, θέατρο, ποίηση, λογοτεχνία, εκδροµές, οπτικοακουστικά µέσα κ.α. 

Τα χαρακτηριστικά της µεθόδου 261 και τα οφέλη, που αποκοµίζουν οι µαθητές συνοψίζονται 

στις παρακάτω προτάσεις: 

� Κριτική προσέγγιση.  

� Ενθάρρυνση της κοινωνικότητας, της ανταλλαγής ιδεών, της αποδοχής των απόψεων του 

άλλου. 

� Παρότρυνση των µαθητών για ανάληψη πρωτοβουλιών. 

� Καλύτερη εποπτεία και οργάνωση του µαθήµατος. 

� Βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων µαθητών – εκπαιδευτικών καθώς και µαθητών 

µεταξύ τους. 

� Οι µαθητές µαθαίνουν να εργάζονται σε κλίµα συνεργασίας, το οποίο ευνοεί την 

κοινωνική ολοκλήρωσή τους. 

� Παραµερίζονται στοιχεία ανταγωνισµού και προσωπικής προβολής και ενεργοποιείται η  

κοινή συµµετοχή στην εξεύρεση λύσεων. 

� Αναπτύσσεται αίσθηµα δηµιουργικότητας και έννοιας του «ανήκειν» στην οµάδα, 

εφόσον οι αποφάσεις λαµβάνονται από κοινού.   

� Το µάθηµα αποκτά ουσιαστικό ενδιαφέρον για τα συµµετέχοντα µέλη. 

Τα στάδια που προτείνονται να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός, που εφαρµόζει την µέθοδο project 

είναι τα παρακάτω: 

� Συζήτηση στην τάξη (καταιγισµός ιδεών, brainstorming). 

� Επιλογή του θέµατος από τους µαθητές. 

� Επιµερισµός σε οµάδες. 

� Έρευνα / Αναζήτηση πληροφοριακών στοιχείων. 

� Παρουσίαση των ευρηµάτων. 

� Αποτίµηση των αποτελεσµάτων. ∆ιεξαγωγή συµπερασµάτων-προτάσεων. 

� Αξιολόγηση προγράµµατος. 

Σε κάθε περίπτωση, η ωριµότητα των φοιτητών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης επιτρέπει 

την εφαρµογή στρατηγικών διερευνητικής µάθησης στο πλαίσιο της προσέγγισης των 

µουσειακών εκθεµάτων. Τα µουσειακά εκθέµατα αποτελούν ιδανικό, ίσως, υλικό για την 

εφαρµογή στρατηγικών διερεύνησης, συµβάλλοντας έτσι όχι µόνο στη διαδικασία της µάθησης, 

                                                 
261 Βλ. Κ. Χρυσαφίδης, Βιωµατική-Επικοινωνιακή ∆ιδασκαλία. Η εισαγωγή της µεθόδου project στο σχολείο, Gutenberg, Αθήνα 
2002. 
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αλλά και στην εµπέδωση σύγχρονων µορφών διδασκαλίας. 262 Η διερευνητική µέθοδος θα 

µπορούσε να ονοµαστεί και διαδικασία επίλυσης προβλήµατος. Αυτή περιλαµβάνει τα 

ακόλουθα στάδια: 

� ∆ιάκριση (διαπίστωση διαφορών ή οµοιοτήτων µεταξύ εννοιών). 

� Κατανόηση των γενικών εννοιών. 

� Προσδιορισµός και διατύπωση ενός προβλήµατος.  

� ∆ιαµόρφωση µιας υπόθεσης που δίνει λύση στο πρόβληµα. 

� ∆ιερεύνηση των συνεπειών από την εφαρµογή της λύσης. 

� Συλλογή συναφών στοιχείων.  

� Ανάλυση των δεδοµένων που προκύπτουν. 

� Έλεγχος της υπόθεσης. 

� Γενίκευση µιας έννοιας. 

� Εφαρµογή πρακτικά της γενίκευσης. 

Συχνά είναι δύσκολο να εφαρµοστεί µια και µοναδική διδακτική µέθοδος, αφού οι 

ανάγκες είναι διαφορετικές από άτοµο σε άτοµο για αυτό και προτείνονται συνδυασµοί 

διδακτικών µεθόδων, προκειµένου να καλύπτονται οι µαθησιακές ανάγκες περισσότερων  

ατόµων.  Για παράδειγµα, η έννοια της ξενάγησης είναι συµβατή µε τη διδακτική µεθοδολογία 

της διάλεξης, όχι όµως και της διερευνητικής προσέγγισης.263 Η εκπαιδευτική εµπειρία µπορεί 

να αξιοποιηθεί, εφόσον γίνει αντιληπτό ότι οι διδακτικές προσεγγίσεις στο χώρο του µουσείου 

δεν πρέπει να διαφοροποιούνται σηµαντικά από τις µεθόδους που εφαρµόζονται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Στο σχήµα 4 που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι αρχές, το 

περιεχόµενο και οι βασικές µέθοδοι προσέγγισης της µουσειακής εκπαίδευσης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
262 Η περιέργεια αναπτύσσεται µε την παρατήρηση και το άγγιγµα, η δηµιουργικότητα µε τη διήγηση, τον γραπτό λόγο και τη 
δηµιουργία µοντέλων και έργων τέχνης, η κριτική σκέψη µε τη διατύπωση ερωτήσεων και την επίλυση προβληµάτων, στο  Γ. 
∆άλκος, «Η στρατηγική ανάπτυξης µουσειοπαιδαγωγικών προγραµµάτων για την πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια 
εκπαίδευση», ∆ιεπιστηµονικές Προσεγγίσεις στη Μουσειακή Αγωγή, εκδ, Μεταίχµιο, Αθήνα 2002, σ.171. 
263 Βλ. C.Parodi, E. des Portes, “Στην υπηρεσία του κοινού, τα εθνικά µουσεία της Γαλλίας”, Αρχαιολογία, 16 (1985), σ. 55-60. 
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Σχήµα 4: Αρχές - Στόχοι - Περιεχόµενο και Παιδαγωγικές Μέθοδοι Μουσειακής Eκπαίδευσης. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Εποπτείας, Βιωµατικότητας, Εγγύτητας 
στη ζωή, Συνολικότητας, Αυτενέργειας, 

Ψυχαγωγίας 

Ισόρροπη ανάπτυξη 
σπουδαστών 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Κατανόησης ανάγκης προστασίας της  
πολιτιστικής κληρονοµιάς και ανάπτυξης 
της προσωπικότητας µε βιωµατικό τρόπο 

Συνειδητοποίηση εξάρτησης από το  
πολιτιστικό περιβάλλον 

Συνεργασία µε τοπικούς  
παράγοντες/φορείς 

Γνωριµία µε χώρους Πολιτιστικού 
Ενδιαφέροντος 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Κατανόηση εννοιών 
Πολιτισµού και 
Ιστορίας 

Γνωριµία , Ανάδειξη, 
∆ιατήρηση Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς 

Κατανόηση 
αλληλεπίδρασης 

µεταξύ Παρελθόντος-
Παρόντος και 
Μέλλοντος 

Απόκτηση κριτικής 
ικανότητας 

Απόκτηση στάσεων 
αξιών 

συµπεριφορών 

Καλλιέργεια 
πολιτιστικής και 

ιστορικής συνείδησης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Πολιτιστική Εκπ/ση. 
εστιασµένη στην 
επίλυση προβλήµατος 

Προτροπή για 
ενεργητική 
συµµετοχή 

Ενθάρρυνση για επικοινωνία-
κοινωνική αλληλεπίδραση 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Βιωµατικές-
Ενεργητικές 

∆ιερευνητική 
µάθηση 

Ξεναγήσεις-
Εκπαιδευτικές 
Επισκέψεις 

Εποικοδοµητική-
Κονστρουκτιβιστική 

µέθοδος 

Χρήση ποικίλων 
τεχνικών 
διδασκαλίας 
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2.4 Μοντέλα και θεωρίες µάθησης στην προσέγγιση της µουσειακής 
εκπαίδευσης 

 
 

Η χρησιµοποίηση σαφών θεωριών µάθησης και µοντέλων τύπων µαθητών είναι 

αναγκαία στη δηµιουργία προτάσεων που αφορούν στο σχεδιασµό και στη λειτουργία εκθέσεων 

και εκθεσιακών χώρων. Οι σκοποί των εκπαιδευτικών προγραµµάτων των µουσείων αλλά και η 

φύση της γνώσης που µπορεί κανείς να αντλήσει από την εξέταση των µουσειακών συλλογών, 

υπαγορεύουν παιδαγωγικές προσεγγίσεις, που είναι δυνατόν να εφαρµοστούν, τόσο από τους 

εκπαιδευτικούς όσο και από τους µουσειοπαιδαγωγούς. Η γνωστική προσέγγιση αποτελεί τη 

βασική παιδαγωγική θεωρία, στην οποία µπορεί να στηρίζεται η ανάπτυξη ενός 

µουσειοπαιδαγωγικού προγράµµατος. Σύµφωνα µε τις θέσεις της Γνωστικής Ψυχολογίας, η 

γνωστική δοµή είναι ένα οργανωµένο σύστηµα νοητικών δραστηριοτήτων. Νέα δεδοµένα, που 

σχετίζονται µε τις προϋπάρχουσες γνωστικές δοµές, ενσωµατώνονται µε την παρεµβολή 

κατάλληλων µηχανισµών αφοµοίωσης, µε συνέπεια να τροποποιούνται οι γνωστικές δοµές και 

να οικοδοµείται η νέα γνώση. Οι περισσότερες θεωρίες µάθησης, εκτός από τη σχολή της 

“tabula rasa” που βλέπει το νου σαν ένα είδος δοχείου που απλώς γεµίζει µε γνώση, βλέπουν τη 

νόηση ως ενεργητική διαδικασία και τους ανθρώπους να δοµούν το δικό τους νόηµα ατοµικά και 

κοινωνικά (Piaget, Dewey, Bruner, Vygotsky κ.α.).  

 Βασική θέση του Piaget,264 ο οποίος έθεσε τις βάσεις της Γνωστικής Ψυχολογίας, είναι 

ότι η γνώση προέρχεται από την αλληλεπίδραση της αισθητηριακής εµπειρίας και της λογικής, 

που αποτελούν αδιαχώριστη ενότητα. Συνδέεται έτσι η γνώση µε τις αυθόρµητες πλευρές των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η µάθηση, για να συντελεστεί, έχει σε όλα τα στάδια  την ανάγκη 

της συγκεκριµένης φυσικής και κοινωνικής πραγµατικότητας. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη 

η ενεργητική συµµετοχή των εκπαιδευόµενων στο µετασχηµατισµό και στην αποκάλυψη της 

δοµής των πράξεων τους πάνω στα αντικείµενα. Πηγή της γνώσης κατά τον Piaget, είναι τόσο η 

εξωτερική όσο και η εσωτερική πραγµατικότητα. Σύµφωνα µε την παρατήρηση αυτή 

διαµορφώνονται τρία είδη γνώσης: η φυσική, η λογικο-µαθηµατική και η κοινωνική. Οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την οικοδόµηση της γνώσης εξαρτώνται από τη βιολογική 

ωριµότητα, την επαφή µε τα πράγµατα και τον πειραµατισµό, την κοινωνική επίδραση και την 

εξισορρόπηση, η οποία ρυθµίζει τις επιδράσεις των άλλων παραγόντων και ισοδυναµεί µε µια 

πορεία διαφοροποίησης και συντονισµού της ανάπτυξης για µια καλύτερη προσαρµογή στο 

                                                 
264 Βλ. J. Piaget, The moral Judgment of the Child, Harmondsworth, Penguin Educational, 1977. 
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περιβάλλον.265 Η γνώση κατά τον Piaget, ανακαλύπτεται και ξανά-ανακαλύπτεται, πράγµα που 

σηµαίνει ότι η γνώση οικοδοµείται και ξανά-οικοδοµείται από τους µαθητές.  

 Ο Vygotsky,266  χωρίς να παραγνωρίζει τη σηµασία της βιολογικής εξέλιξης στη 

γνωστική ανάπτυξη του ανθρώπου, δίνει έµφαση στην επίδραση που ασκεί το κοινωνικό-

πολιτισµικό περιβάλλον, στο οποίο αναπτύσσεται το παιδί. Έτσι χρησιµοποιεί τον όρο «ζώνη 

επικείµενης ανάπτυξης» για να καθορίσει το αµέσως επόµενο επίπεδο γνώσης στο οποίο µπορεί 

να φτάσει κάποιος µε τη βοήθεια και τη συνεργασία των άλλων, δίνοντας ιδιαίτερη σηµασία στη 

συνεργατική µάθηση.267 

 Η µάθηση δεν µπορεί να είναι αποκλειστικά συνέπεια των ερεθισµάτων του 

περιβάλλοντος, αλλά αποτέλεσµα δόµησης νέων πληροφοριών πάνω στις υπάρχουσες γνωστικές 

δοµές. O Bruner268 και άλλοι παιδαγωγοί διαπίστωσαν ότι οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να 

εµπλακούν στη διαδικασία ανακάλυψης της γνώσης, γεγονός που αυξάνει σε µεγάλο βαθµό την 

αυτονοµία τους µέσα στο φυσικό και κοινωνικό-οικονοµικό και πολιτισµικό περιβάλλον τους. Η 

ενεργητική συµµετοχή των εκπαιδευόµενων στη διδακτική-µαθησιακή διαδικασία αποκτά 

µεγαλύτερη σηµασία όταν τα διδακτικά αντικείµενα προσφέρονται µε τη µορφή προβληµατικών 

καταστάσεων. Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις της µάθησης έθεταν σοβαρούς περιορισµούς στην 

κοινωνικό-πολιτιστική εξέλιξη των εκπαιδευόµενων για αυτό και σήµερα προτείνονται µέθοδοι 

όπως η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και µάθηση.  

Το ζητούµενο για τη σύγχρονη εκπαίδευση είναι η σύνδεση των περιεχοµένων των 

προγραµµάτων σπουδών µε την πραγµατικότητα, ώστε οι εκπαιδευόµενοι να αξιοποιούν την 

προσφερθείσα γνώση για να επιτυγχάνουν τους προσωπικούς στόχους τους, κοινωνικούς και 

επαγγελµατικούς. ∆εδοµένης της πολυπλοκότητας της σύγχρονης ζωής και του πολιτισµού, η 

ενιαία αντιµετώπιση της πραγµατικότητας καθίσταται αναγκαία, γεγονός που επιβάλλει στην 

εκπαίδευση διαρκή αναθεώρηση και αναπροσαρµογή όλων των αναλυτικών προγραµµάτων. 

Σχετικές παιδαγωγικές έρευνες έχουν δείξει ότι τα διδασκόµενα µαθήµατα δεν θα πρέπει να 

αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά η αξία τους εξαρτάται από τις ικανότητες και δεξιότητες στην 

ανάπτυξη των οποίων συµβάλλουν.269  

Η Γνωστική ψυχολογία προτείνει την ολική στρατηγική, σύµφωνα µε την οποία η γνώση 

ενός αντικειµένου εδραιώνεται όταν το αντικείµενο ενταχθεί στα γνωστικά σχήµατα που 

διαθέτει το άτοµο. Ταυτόχρονα η διαδικασία της µάθησης απαιτεί όχι την παθητική προσαρµογή 
                                                 
265 Βλ ∆ανασσής-Αφεντάκης, Α. Παιδαγωγική Ψυχολογία, τόµος Α΄, Μάθηση και ανάπτυξη, Αθήνα 1997 σελ. 363-376, 421-422. 
266 Βλ. L. S. Vygotsky, Mind in society: The development of higher psychological processes, Harvard University Press, London 
1978. 
267 Βλ. Παραπάνω. 
268 Βλ. J. Bruner, H διαδικασία της Παιδείας, µετ. Χ. Κληρίδη, Αθήνα 1960. 
269  Βλ. G.  Eigler,  «Είναι δυνατή η διδασκαλία της µάθησης;» Παιδαγωγική επιθεώρηση 3, (1985), σ. 179-193. 
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του άτοµου στην άκριτη καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό, αλλά τη διαλεκτική επικοινωνία 

µεταξύ του ατόµου και του περιβάλλοντος, µέσω µιας ενεργητικής διερευνητικής επεξεργασίας 

των αντικειµένων της γνώσης. Επίσης, η διασφάλιση των δυνατοτήτων αυτοέκφρασης και 

αυτοπραγµάτωσης απαιτεί την κινητοποίηση ανωτέρων γνωστικών λειτουργιών, µέσω της 

αναζήτησης, της διαλεκτικής αντιπαράθεσης και της αµφισβήτησης, που λειτουργούν 

καταλυτικά στη διαµόρφωση των σχέσεων µε τον εαυτό του, τους άλλους και το φυσικό 

περιβάλλον.   

O Howard Gardner ένας από τους πιο σηµαντικούς εκπροσώπους της γνωστικής 

ψυχολογίας και θεµελιωτής της θεωρίας των πολλαπλών ευφυϊών, 270 καταθέτει µια σειρά 

σηµαντικών επισηµάνσεων για τις µαθησιακές εµπειρίες και τις µαθησιακές συµπεριφορές, που 

αναπτύσσουν τα άτοµα στη διάρκεια της ζωής τους. Ο Howard Gardner παρουσιάζει εφτά 

τύπους ευφυΐας: 1) τη γλωσσική, 2) τη λογικοµαθητική, 3) τη χωρική, 4) τη µουσική, 5) τη 

σωµατική, 6) τη σωµατική-κιναισθητική και 7) τη διαπροσωπική-ενδοπροσωπική. Λαµβάνοντας 

υπόψη τις διάφορες θεωρίες για τα µοντέλα διδασκαλίας, που δίνουν έµφαση στα ατοµικά 

χαρακτηριστικά είναι δυνατό να προσεγγιστεί µια ευρεία κλίµακα ανθρώπων. 

Για τον Gardner, κάθε κοινωνία χαρακτηρίζεται από µια σειρά συµβάσεων, 

τελετουργιών, προτιµήσεων, θεσµικών πλαισίων, ηθικών κανόνων, προτιµούµενων 

συµπεριφορών, πολύτιµων αξιών. Όλα αυτά, µαζί µε πολυάριθµες άλλες, εγκυκλοπαιδικού 

τύπου, γνώσεις προσφέρονται για µάθηση που αρχικά επιτελείται µε τρόπο φυσικό και 

διαισθητικό, για να συστηµατοποιηθεί στη συνέχεια µέσω ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος 

που διαµορφώνει καθοριστικά τις αντιλήψεις και τις ερµηνείες των µελών µιας κοινωνίας για 

τον κοινωνικό και φυσικό κόσµο. Ο Gardner αναφέρει ότι η µάθηση271 προσεγγίζεται: α) είτε 

µέσω µιας µιµητικής διαδικασίας, µε στόχο τη πρόσληψη ενός συγκεκριµένου όγκου 

πληροφοριών και την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, β) είτε µέσω µετασχηµατιστικών 

διαδικασιών που διαµορφώνουν το άτοµο µέσα από ενεργητική, δηµιουργική, εξατοµικευµένη 

διερεύνηση τοµέων γνώσης. Κατά τη διαδικασία αυτή, αυτός που οργανώνει και αξιολογεί τα 

προς µελέτη στοιχεία έχει το ρόλο του απλού διαµεσολαβητή. Το ίδιο το άτοµο 

(παιδαγωγούµενος) είναι εκείνο που µελετά τα στοιχεία και αποκτά ευκαιρίες και δυνατότητες 

επιλογής αξιολόγησής τους για να καταλήξει σε προσωπικά συµπεράσµατα. Αυτά τα 

συµπεράσµατα µπορεί να διαφέρουν από την επίσηµη και κυρίαρχη αντίληψη για ένα θέµα, 

αλλά έχουν σηµασία για τον ίδιο ή την κοινωνική οµάδα στην οποία ανήκει. Όλοι οι άνθρωποι 

                                                 
270 Βλ. Η. Gardner, “Multiple Intelligences after twenty years”, Paper presented at the American Educational Research 
Association, Chicago, Illinois, (April 21 2003),  
On line στη διεύθυνση:  http://www.pz.harvard.edu/PIs/HG_MI_after_20_years.pdf 
 
271 Βλ. Μ. Μούλιου, «Μουσεία: Πεδία στην κατανόηση του κόσµου», Τετράδια Μουσειολογίας, 2, (2005), σ.  9-17. 



                                                                                                                   

 101 

δεν κατανοούν και άρα δεν "βλέπουν" τον κόσµο µε τον ίδιο τρόπο. Μελέτες στον τοµέα της 

γνωστικής λειτουργίας υποστηρίζουν ότι υπάρχουν διαφορετικές δίοδοι και µέσα πρόσληψης 

πληροφοριών και γνώσεων, αλλά και διαφορετικές µέθοδοι αξιολόγησης της µειωµένης ή 

αυξηµένης, επιτυχούς ή µη πρόσληψής τους.272 Για τον Gardner η κατάκτηση της γνώσης και η 

πραγµατική κατανόηση του κόσµου πραγµατοποιείται όταν οι άνθρωποι αποκτούν την 

ικανότητα να µελετούν διάφορα θέµατα, έννοιες, διαδικασίες κ.α. µε ποικίλους τρόπους. Όταν 

µπορούν να αναζητήσουν µεθόδους και να βρίσκουν τη λύση ενός προβλήµατος µέσα από 

πολλές και διαφορετικές οπτικές, ανακαλύπτοντας νοήµατα και έννοιες που θα τους βοηθήσουν 

να αποκτήσουν µια σφαιρική και τεκµηριωµένη άποψη για αυτό. Ο Gardner υποστηρίζει ότι τα 

ισχύοντα εκπαιδευτικά συστήµατα προωθούν µηχανικά επαναλαµβανόµενες και συµβατικές 

διαδικασίες µάθησης, που δεν δίνουν έµφαση στην πραγµατική κατανόηση. Αντιθέτως δίνουν 

έµφαση στην απόκτηση στοιχειωδών ικανοτήτων, στην κάλυψη συγκεκριµένης διδακτέας ύλης, 

στη δόµηση ενός συνόλου κοινά αποδεκτών αντιλήψεων. Αποδίδουν υπέρτατη αξία στον 

εντοπισµό σωστών απαντήσεων, ενώ προσεγγίζουν µε σκεπτικισµό, αµηχανία -ακόµα και 

άρνηση- το διαφορετικό, αυτό που ενέχει "ρίσκο", είτε σε σχέση µε την ίδια τη γνώση είτε σε 

σχέση µε τον παιδαγωγούµενο. Για τον Gardner ένα προοδευτικό εκπαιδευτικό σύστηµα απαιτεί 

δάσκαλους καλά εκπαιδευµένους, αφοσιωµένους και απορροφηµένους στη δουλειά τους. 

Απαιτεί γονείς που θα υποστηρίζουν τη φιλοσοφία του συστήµατος. Απαιτεί µια κοινότητα πέρα 

από τα χωρικά όρια του σχολείου, η οποία θα είναι φιλόξενη για τους µαθητές που επιθυµούν να 

διδαχτούν από τα µέλη και τους θεσµούς της. Επιπρόσθετα, απαιτεί άτοµα που θα διαθέτουν τα 

κίνητρα και την υπευθυνότητα να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες που τους δίνονται.273 

Στη σύγχρονη Ψυχοπαιδαγωγική η χρησιµοποίηση κινήτρων µάθησης, ως µέσων για την 

αποτελεσµατική διδασκαλία, θεωρείται απαραίτητη. Η διαφωνία έγκειται στην παροχή 

εξωτερικών ή εσωτερικών κινήτρων µάθησης. Ως εξωτερικά κίνητρα µάθησης θεωρούνται οι 

αµοιβές και οι ποινές, η εφαρµογή συναγωνιστικών µορφών εργασίας και άλλων παρόµοιων 

µέτρων. Ως εσωτερικά κίνητρα µάθησης θεωρούνται οι έµφυτες τάσεις και επιθυµίες του 

ανθρώπου για γνώση, δράση και επιτυχία. 274 Συνήθως συνιστώνται τα εσωτερικά κίνητρα 

µάθησης που είναι και τα πιο δύσκολά να εφαρµοστούν.  

Η µάθηση είναι µια διαδικασία που σχετίζεται άµεσα µε την εµπειρία. Μπορεί να αφορά 

στην διεύρυνση ή περαιτέρω καλλιέργεια δεξιοτήτων, γνώσεων, κατανόησης, συνειδητοποίησης, 

                                                 
272 Βλ. Η. Gardner, Multiple Intelligences: the theory in practice, Basic Books, New York 1993, σ. 12-14. 

 
273 Βλ. Η. Gardner, “Multiple Intelligences after twenty years”, Paper presented at the American Educational Research 
Association, Chicago, Illinois, April 21 (2003), On line στη διεύθυνση:  
http://www.pz.harvard.edu/PIs/HG_MI_after_20_years.pdf 
274 Βλ. Η. Ματσαγγούρας, Θεωρία και Πράξη της ∆ιδασκαλίας, τ. Α΄ και Β΄ Αθήνα 1994. 
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αξιών, ιδεών και συναισθηµάτων ή στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης. Η αποτελεσµατική 

µάθηση οδηγεί σε αλλαγές εξελίξεις και σε επιθυµία για περαιτέρω µάθηση. Η κατανόηση 

εννοιών αποτελεί συναισθηµατική παρά γνωστική εµπειρία. Oι νεότερες µαθησιακές θεωρίες 

και ειδικά το κονστρουκτιβιστικό µοντέλο,275 δίνουν έµφαση στην ικανότητα του κάθε ατόµου 

να δοµεί νοήµατα ανάλογα µε τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εµπειρίες του και άρα να «χτίζει» 

τις δικές του ερµηνείες. 276  Προκειµένου, εποµένως, να απευθυνθούν σε  ανθρώπους 

διαφορετικών ηλικιών, ικανοτήτων νοηµοσύνης, ενδιαφερόντων και εµπειριών τα µουσεία 

οφείλουν να χρησιµοποιούν διαφορετικά ερµηνευτικά µέσα.277 

Οι θεωρητικές προσεγγίσεις οικοδόµησης της γνώσης και της µάθησης που άπτονται στη 

φιλοσοφία του κονστρουκτιβισµού µπορούν να ενταχθούν σε τρεις γενικότερες κατηγορίες:  α) 

στις εξωγενείς, β) στις εσωγενείς και γ) στις διαλεκτικές.278 

α) Οι εξωγενείς προσεγγίσεις δίνουν τη κύρια σηµασία στην αναπαράσταση της εξωτερικής 

πραγµατικότητας και ασχολούνται, κυρίως µε τις διαδικασίες, µε βάση τις οποίες 

διαµορφώνονται ακριβείς νοητικές εικόνες της, µε το πως αυτές εντάσσονται στη γνωστική 

δοµή του ατόµου καθώς και µε το πως ανακαλούνται και αξιοποιούνται στην παραγωγή λογικών 

ενεργειών ή δράσεων του οργανισµού. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι ποικίλες εκδοχές της 

θεωρίας για την επεξεργασία των πληροφοριών, οι οποίες βασίζονται στην παραδοχή ότι 

υπάρχει αντικειµενική πραγµατικότητα που µπορεί να κατακτηθεί µέσα από τη διαδικασία της 

µάθησης. β) Στον αντίποδα βρίσκονται οι ενδογενείς προσεγγίσεις της οικοδόµησης της γνώσης. 

∆έχονται ότι η γνώση είναι αποτέλεσµα αφαιρετικής διαδικασίας που προσδιορίζεται όχι µόνο 

από τις εξωτερικές πληροφορίες, τις οποίες δέχεται ο άνθρωπος, αλλά και από την εσωτερική 

δοµή της σκέψης. Η τελευταία τροποποιείται συνεχώς έτσι, ώστε να προσαρµόζεται στις 

περιβαλλοντικές επιδράσεις και να αναπτύσσει δεξιότητες που επιτρέπουν στον οργανισµό να 

βρίσκεται σε ισορροπία µε τον περίγυρό του. Οι προσεγγίσεις αυτές προϋποθέτουν τη 

«σχετικιστική» αντίληψη της πραγµατικότητας. Αυτό που µαθαίνουν τα άτοµα δεν αποτελεί 

πιστή αντανάκλαση του εξωτερικού κόσµου, αλλά προϊόν εσωτερικών διαδικασιών που 

σχετίζονται µε τις συγκεκριµένες γνωστικές δυνατότητες, τις οποίες έχει σε κάθε αναπτυξιακό 

στάδιο το άτοµο. Είναι προφανές ότι στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τόσο η θεωρία του 

Piaget όσο και οι περισσότερες από τις νεοπιαζετιανές θεωρίες. γ) Ο διαλεκτικός 

                                                 
275 Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας είναι δύσκολος ο διαχωρισµός µιας διδακτικής µεθόδου από ένα διδακτικό µοντέλο, 
καθώς οι όροι αυτοί διαπλέκονται µεταξύ των διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων. 
276 Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν συµβάλλει ουσιαστικά µε τη δουλειά τους σηµαντικοί ερευνητές, όπως ο J. Falk,  η  L. 
Dierking,  1992, 1995, 2000, o G. Hein, 1998 και E. Hooper-Greenhill, 1999. 
277 Είναι ενδιαφέρον ότι τα αποτελέσµατα έρευνας αξιολόγησης σε µουσεία του εξωτερικού συµφωνούν κατά κανόνα ότι το 
ιδανικό ερµηνευτικό µοντέλο σε µια έκθεση είναι αυτό που συνδυάζει διαδραστικά µε παραδοσιακά, στατικά, εκθέµατα, στο A.  
Γκαζή, “Μουσεία για τον 21ο αιώνα”, Τετράδια Μουσειολογίας, τεχ.  σ. 3-11. 
278 Βλ. A. Woodfolk, Educational Psychology, Boston: Allyn & Bacon, 1998, σ. 277-281. 
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κονστρουκτιβισµός όπως παρατηρεί η Woodfolk, 279  βρίσκεται στο ενδιάµεσο των δύο 

προηγούµενων προσεγγίσεων «υποστηρίζοντας ότι η γνώση µεγαλώνει µέσα από την 

αλληλεπίδραση εσωτερικών (γνωστικών) και εξωτερικών (περιβαλλοντικών και κοινωνικών 

παραγόντων». Στην κατηγορία αυτή µπορούν να καταταχτούν οι απόψεις του Vygotsky, αλλά 

και οι θέσεις του Bandura για την κοινωνική µάθηση.280 

Οι εποικοδοµητικές θεωρίες µάθησης καθώς και η ερµηνευτική φιλοσοφία υποστηρίζουν 

ότι οι άνθρωποι συµµετέχουν ενεργά την κατασκευή ερµηνειών. 281  Αυτές οι ερµηνείες 

στηρίζονται σε προηγούµενες γνώσεις που καθένας φέρνει µαζί του σε µια νέα εµπειρία όπως 

είναι η επίσκεψη στο µουσείο. Συνεπώς η διαδικασία δόµησης νοήµατος (meaning making) 

συνδυάζει άµεσα τα γεγονότα µε τις προηγούµενες εµπειρίες. Αυτό που συµβαίνει κατά τη 

διάρκεια της επίσκεψης στο µουσείο γίνεται κατανοητό βάση των προηγούµενων γνώσεων και 

εµπειριών. Τα νοήµατα που δοµούνται δεν είναι αποκλειστικά προσωπικά κατασκευάσµατα 

αντίθετα παράγονται και διατηρούνται στο πλαίσιο ερµηνευτικών κοινοτήτων. Τα µέλη αυτών 

των κοινοτήτων χρησιµοποιούν παρόµοιες κατηγορίες, έννοιες και συστήµατα κατανόησης, που 

βασίζονται σε κοινές γνώσεις και αντιλήψεις. Οι περισσότεροι άνθρωποι ανήκουν σε 

περισσότερες από µία ερµηνευτικές κοινότητες που συνδέονται µεταξύ τους µε άτυπους 

δεσµούς.282  

 Επιπλέον, υπάρχουν επαρκή δεδοµένα που αποδεικνύουν ότι οι επισκέπτες «µαθαίνουν» 

καλύτερα όταν τους δίνεται η δυνατότητα να ενεργήσουν. Στα µουσεία αυτό επιτυγχάνεται µε τη 

δηµιουργία διαδραστικών δραστηριοτήτων ή εκθεµάτων. Ο όρος «διαδραστικό» χαρακτηριζεί 

µια οµάδα εµπειριών, οι οποίες ενεργοποιούν τον επισκέπτη σε φυσικό, διανοητικό, 

συναισθηµατικό και κοινωνικό επίπεδο. 283 Κατά τη διάρκεια µιας επίσκεψης στο µουσείο 

λειτουργούν ταυτόχρονα και αλληλεπιδρούν τρία πλαίσια αναφοράς, το προσωπικό, το 

κοινωνικό και το φυσικό, όπως τα έχουν περιγράψει οι Falk και Dierking.284 Κάθε επισκέπτης 

ξεκινά από διαφορετικό υπόβαθρο εµπειριών, γνώσεων και αντιλήψεων, οι οποίες συγκροτούν 

το προσωπικό πλαίσιο αναφοράς. Σηµαντικό ρόλο παίζει επίσης το κοινωνικό πλαίσιο µέσα στο 

οποίο πραγµατοποιείται η επίσκεψη, που αφορά τόσο την αλληλεπίδραση του επισκέπτη µε τη 

συγκεκριµένη οµάδα, όσο και µε άλλους ανθρώπους µέσα στο µουσείο. Το φυσικό πλαίσιο µέσα 

                                                 
279 Βλ. παραπάνω. 
280 Βλ. Μ. Κασσωτάκης, Γ. Φλουρής, Μάθηση και ∆ιδασκαλία, τόµος Α’ Μάθηση, Αθήνα 2006. 
281 Βλ. E. Hooper-Greenhill, 1999 και G. Hein, 1998. 
282 Οι ερµηνευτικές κοινότητες θα µπορούσαν να αποτελούνται από υπο-οµάδες ανθρώπων. Κάθε άνθρωπος καθόλη τη διάρκεια 
της ζωής του µπορεί να ανήκει σε διάφορες ερµηνευτικές κοινότητες τις περισσότερες φορές ασυνείδητα.  
283 Βλ. Τh. Moussouri, «A context for the development of learning outcomes in museums, libraries and archives», Prepared for 
the Learning Impact Research Project Team, Research Centre for Museums and Galleries, University of Leicester, 2002.  On-line 
στη διεύθυνση: 
  https://lra.le.ac.uk/bitstream/2381/168/1/LIRP%20analysis%20paper%202.pdf 
284 Βλ. J. Falk, L. Dierking, (επιµ.), «Public Institutions for Personal Learning: Establishing a Research Agenda», Washington 
D.C., 1995, American Association of Museums. 
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στο οποίο βρίσκεται κανείς επιδρά σε µεγάλο βαθµό στη συνολική ποιότητα της επίσκεψης. 

Έτσι η µάθηση µπορεί να προκύψει ως διαδικασία ενδοπροσωπικής σύγκρουσης, όταν η 

αλληλεπίδραση αφορά στο προσωπικό µε το φυσικό πλαίσιο, χωρίς να είναι πάντα προς την 

επιθυµητή κατεύθυνση (π.χ. σε µια περιήγηση του µαθητή σε επιλεγµένα εκθέµατα). Μπορεί να 

είναι όµως και προϊόν διαπροσωπικής σύγκρουσης, όταν η αλληλεπίδραση αφορά και στα τρία 

πλαίσια, οπότε η ύπαρξη ειδικού, εκπαιδευτικού ή ξεναγού, µπορεί να καθοδηγήσει στην 

επίλυση της σύγκρουσης προς την κατεύθυνση της επιστηµονικής γνώσης.285 

Επιπλέον σύµφωνα µε  το πολιτιστικό µοντέλο επικοινωνίας (Hooper-Greenhill), η 

παραγωγή µηνυµάτων στο χώρο µιας έκθεσης γίνεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πολιτιστικού 

επικοινωνιακού περιβάλλοντος, όπου η πραγµατικότητα δεν είναι µια και αδιαπραγµάτευτη, 

αλλά διαµορφώνεται µέσα από συνεχή διάλογο.286  Είναι γενικά διαπιστωµένο ότι οι επισκέπτες 

τείνουν να συναθροίζονται σε χώρους που προσφέρουν ποικίλες ενεργητικές µαθησιακές 

εµπειρίες. Οι εκθέσεις αποτελούν ένα ισχυρό µέσο έµπνευσης, διέγερσης του ενδιαφέροντος, 

κινητοποίησης της ετοιµότητας για µάθηση στο µουσείο και απόκτησης εµπιστοσύνης.287 

Οι θεωρίες που εξηγούν το πλαίσιο που αναπτύσσεται η επικοινωνία στο µουσείο 

βασίζονται σε δύο µοντέλα: στο γραµµικό/µεταδοτικό και στο πολιτισµικό µοντέλο. Αντίθετα 

από το γραµµικό/µεταδοτικό µοντέλο που βασίζεται στη ρεαλιστική θετικιστική επιστηµολογία 

και υποστηρίζει ότι υπάρχει ένας ποµπός που µεταδίδει ένα µήνυµα και ένας δέκτης που το 

αποδέχεται, το πολιτιστικό µοντέλο θεωρεί την επικοινωνία µια διαδικασία συµµετοχής και 

συσχετισµού µέσω της οποίας παράγεται η πραγµατικότητα, συντηρείται, διαρθρώνεται και 

µεταβάλλεται. 288 Η πραγµατικότητα δεν υπάρχει αυτούσια αλλά διαµορφώνεται µέσα από 

συνεχείς διαπραγµατεύσεις, αποκτά ύπαρξη µέσω της επικοινωνίας και της προσωπικής 

δόµησης νοηµάτων που πραγµατοποιούνται µέσα σε συγκεκριµένα πλαίσια ερευνητικών 

κοινοτήτων και στρατηγικών. Η προσωπική ερµηνεία της πραγµατικότητας από τα άτοµα είναι 

µε άλλα λόγια αυτή που ταιριάζει στη θέση τους στον κόσµο και στη συµµετοχή τους σε 

συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες. Η επικοινωνία είναι µια πολιτισµική διαδικασία που συνδέει 

τους ανθρώπους. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, υπάρχουν διαφορετικές πραγµατικότητες και 

διαφορετικά νοήµατα που διαµορφώνουν οι ίδιοι οι επισκέπτες από τα µουσειακά µηνύµατα, τα 

οποία δεν βρίσκονται πάντα σε άµεση συνάφεια µε αυτά των σχεδιαστών των εκθέσεων 

(Hooper-Greenhill, 1999b). 

                                                 
285 Βλ. Παπασωτηρίου και Καριωτόγλου, 1999, βλ. παραπάνω. 
286 Βλ.  A. Γκαζή, «Μουσεία για τον 21ο αιώνα”, Τετράδια Μουσειολογίας, τεχ.  σ. 3-11. 
287Βλ. E. Hooper-Greenhill, “Education, communication and interpretation: towards a critical pedagogy in museums” στο E. 
Hooper-Greenhill, (επιµ.) The Educational Role of the Museum, London, Routledge, 1999, σ.3-27. 
288 Βλ. N. Νικονάνου, «Μουσειοπαιδαγωγική: από τη θεωρία στην πράξη», σ. 75-76. 
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Το ενδιαφέρον των µουσειοπαιδαγωγών σήµερα επικεντρώνεται όλο και περισσότερο 

γύρω από τον τρόπο που επιτυγχάνεται η µάθηση στα µουσεία, τον τρόπο δηλαδή µε τον οποίο 

οι άνθρωποι επικοινωνούν και «µαθαίνουν» µέσα σε ένα περιβάλλον µη τυπικής εκπαίδευσης 

και όχι γύρω από εκπαιδευτικά προγράµµατα µε τη στενή έννοια του όρου.289 Έτσι, είναι κοινά 

αποδεκτό ότι κάθε άτοµο µαθαίνει µε διαφορετικό τρόπο, ότι υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις 

διαφορετικοί τύποι µάθησης που χαρακτηρίζουν αντίστοιχους τύπους ατόµων, όπως 

περιγράφονται για παράδειγµα στο σύστηµα που προτείνει η Bernice McCarthy and Pitman-

Gelles, (1989):290 α) αυτοί που χρησιµοποιούν τη φαντασία, οι δηµιουργικοί (imaginative), β) οι 

αναλυτικοί (analytical), γ) αυτοί που χρησιµοποιούν την κοινή λογική, οι επιλυτές προβληµάτων 

(common sense-problem solvers) και δ) οι δυναµικοί (dynamic) µαθητευόµενοι. Πιο 

συγκεκριµένα: α) Το «γιατί» εκφράζει αυτούς που αναζητούν τη σηµασία και τα συµφραζόµενα, 

µαθαίνουν µε το να ακούν και να παρακολουθούν τις εξηγήσεις σε προβλήµατα και βοηθιούνται 

από άµεσες εµπειρίες β) το «τι» ανταποκρίνεται σ’ αυτούς που αναζητούν και εποµένως 

επικεντρώνονται σε λεπτοµερείς πληροφορίες, δεδοµένα και γνώσεις ειδικών και εποµένως 

ασχολούνται µε τα εκθεσιακά κείµενα και τις συµπληρωµατικές πληροφορίες, γ) το «πως 

λειτουργεί αυτό;» ανταποκρίνεται σε όσους επιθυµούν να λύνουν προβλήµατα, βασίζονται στην 

προσωπική δράση για την επεξεργασία πληροφοριών που ενσωµατώνουν στις προϋπάρχουσες 

γνώσεις και βρίσκουν ενδιαφέρον στις διαδραστικές εκθέσεις και δ) το ερώτηµα «τι γίνεται αν» 

είναι αυτό που κινητοποιεί αυτούς που µαθαίνουν µε το πείραµα, τη δοκιµή, το λάθος και την 

προσωπική ανακάλυψη. 291  Ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά δίνονται διαγραµµατικά στο 

παρακάτω σχήµα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
289 Βλ.  E. Hooper-Greenhill, The Educational Role of the Museum, London, Routledge, 1999. 
290 Βλ. R. Cassels, “Learning styles”, Αναδηµοσίευση στο G. Durbin, (επιµ.), («Developing Exhibitions for Lifelong Learning», 
London, The Stationery Office, 1999,  σ. 38-41. 
291 Βλ. N. Νικονάνου, «Μουσειοπαιδαγωγική: από τη θεωρία στην πράξη». 
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Σχήµα 5: Βασικά χαρακτηριστικά διαφορετικών τύπων µαθητευόµενων. 
 
(Μτφσ. Πηγή: McCarthy and Pitman-Gelles, 1989). 
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2.5 Οι παράγοντες που απαρτίζουν ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα 
µουσειακής εκπαίδευσης 

 
 
 

Με βάση τα σηµερινά δεδοµένα, οι εκπαιδευόµενοι όλων των βαθµίδων έχουν τη 

δυνατότητα να προσεγγίσουν τα µουσεία µε τρεις βασικούς τρόπους:292 α) την περιήγηση, β) τα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα και γ) τις εκπαιδευτικές επισκέψεις (ξενάγηση).  

α) Η περιήγηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε ατοµικά είτε συλλογικά, τόσο στα 

πλαίσια της τυπικής όσο και στα πλαίσια της άτυπης µάθησης Στην περίπτωση της περιήγησης 

οι  επισκέπτες κινούνται  µόνοι τους στο χώρο και σταµατούν στα εκθέµατα που τους κινούν 

περισσότερο το ενδιαφέρον.293 Συνήθως  είναι  ένας  µη  καθοδηγούµενος γύρος στον οποίο  οι  

επισκέπτες  µπορούν  να  διαθέσουν  όσο  χρόνο θέλουν, να σταθούν περισσότερο σε ένα 

έκθεµα ή και να παραλείψουν µερικά. Επικουρικά χρησιµοποιούνται βιβλία,  φιλµ,  επιδείξεις,  

θέατρο  για  τη  συµπλήρωση  της  εκπαίδευσης και τη διασκέδαση των µαθητών/ επισκεπτών.  

Η  ολοκλήρωση  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας,  σε  ορισµένες περιπτώσεις, επιτυγχάνεται 

στο σχολείο ή/και στο σπίτι σε µια διαδικασία ανασκόπησης, µε στόχο την ενίσχυση της 

εµπειρίας που αποκτήθηκε.294 Κατά τη διάρκεια της περιήγησης ο εκπαιδευτικός ή ο ειδικός του 

µουσείου συνήθως συνοδεύει τα παιδιά χωρίς να τα καθοδηγεί. Στοχεύει να τα ενθαρρύνει  και  

να  τα  ωθήσει σε εξερεύνηση, χωρίς να προσπαθεί να δώσει ή να πάρει τις σωστές  

απαντήσεις. 295  Ωστόσο, σε µερικά προγράµµατα περιήγησης, ο εκπαιδευτικός δεν ασκεί 

καθοδηγητικό ρόλο, σε αντίθεση µε τους µουσειοπαιδαγωγούς που παρεµβαίνουν εντονότερα 

στη διαδικασία. 296   Σύµφωνα µε έρευνες, παρατηρείται  ότι  αυτού  του  είδους  τα  

προγράµµατα προσιδιάζουν περισσότερο στην εποικοδοµητική διδακτική προσέγγιση, αν και 

αυτό εξαρτάται και από το είδος των  εκθεµάτων.  Οι  επισκέπτες  αλληλεπιδρούν  µε  το  έκθεµα,  

αποκτούν  µια  εµπειρία  στην  οποία  µπορούν  να δώσουν νόηµα µέσω των δικών τους 

ερµηνειών. Αυτές οι ερµηνείες επικυρώνονται ή αντιπαρατίθενται συνεχώς καθώς ο µαθητής 

χρησιµοποιεί πολλαπλά σχετικά εκθέµατα. Όταν οι ερµηνείες του µαθητή, βασίζονται σε ένα  

προϋπάρχον νοητικό σχήµα, έρχονται  σε  αντίθεση µε τη διαδικασία που επιλέγεται. Με βάση 

                                                 
292  Βλ. S. Price, G. Hein, «More than a field trip: science programmes for elementary school groups at museums». International 
Journal of Science Education, 13(5) (1991), σ. 505-519. 
293 Βλ. A. M. Lucas, P. McManus, « Investigating learning from  informal  sources:  Listening  to conversations and observing play 
in science museums». European Journal Science Education, 8(4) (1986), σ. 341-352. 
294 Βλ. R. J.  Semper, «Science museums as environments for learning», Physics Today, 11, (1990), σ. 50 – 56. 
295 Βλ. J. Russell, “Visiting a science centre: what’s on offer”, Physics Education, 25, (1990), σ. 258-262. 
296 Βλ. R. J. Semper, «Science museums as environments for learning», Physics Today, 11 (1990), σ. 50 – 56. 
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την παραδοχή αυτή ο χρήστης  του εκθέµατος αναµένεται ότι  θα αλλάξει το  νοητικό  του  

πλαίσιο  και  θα  εµφανίσει  γνωστική  µεταβολή.297 

 β) Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα υλοποιούνται κυρίως από τα ίδια τα µουσεία µε δική 

τους πρωτοβουλία. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα προσιδιάζουν περισσότερο στα στάδια της 

µεθόδου project. Πρόκειται  για  µια ενεργό, συµµετοχική, προσανατολισµένη και µακράς 

διάρκειας έρευνα µε κάποιο σκοπό. Στην επιλογή των σκοπών και των στόχων θα πρέπει να 

συµµετέχουν και οι µαθητές, οι οποίοι δουλεύουν σε µικρές οµάδες, έχουν χρόνο να δουλέψουν 

στα εκθέµατα  και  να  συζητούν  τις  εµπειρίες  τους.298  Η  οµαδική  δραστηριότητα  ενθαρρύνει  

τη µέγιστη ανάπτυξη ικανοτήτων που έχουν σχέση µε τη σκέψη, την οµιλία, την συνεργασία. 

Κάθε ερευνητικός τοµέας έχει δικούς του αντικειµενικούς στόχους, προτείνει δραστηριότητες, 

υλικά και οδηγίες για την εκτέλεση του προγράµµατος. Η µάθηση σε τέτοιες περιπτώσεις 

µεγιστοποιείται όταν ακολουθείται µια σειρά στρατηγικών και υπάρχουν σαφώς καθορισµένοι 

στόχοι Η  Tishman299 διακρίνει  τρεις  διαστάσεις  για  κάθε  project  που  σχετίζονται  µε  

ανάλογες  στάσεις  και συναισθήµατα των επισκεπτών-µαθητών. Πρόκειται α) για τη διάσταση 

της εξερεύνησης, λύσης προβληµάτων που σχετίζεται µε την περιέργεια, τον θαυµασµό κ.α. 

όπου υλοποιούνται κυρίως συναισθηµατικοί στόχοι β) τη διάσταση της αναζήτησης των αιτιών 

και της κριτικής σκέψης, που περιλαµβάνει προσπάθεια για συστηµατική έρευνα  των  

υποθέσεων,  µε  µάλλον  γνωστικούς  στόχους  και  γ)  τη  διάσταση  της  µεταγνώσης,  δηλαδή  

της σκέψης σχετικά µε την αυτογνωσία, την αυτοαξιολόγηση ή και τη γνώση του πως 

µαθαίνεις.300 

γ) Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις µε τη µορφή ξεναγήσεων κατευθύνονται, επί το πλείστον, 

από το εκπαιδευτικό ίδρυµα που τις οργανώνει. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις είναι οι πιο 

διαδεδοµένες. Μια εκπαιδευτική επίσκεψη για να είναι εποικοδοµητική απαιτεί τρία βασικά 

στάδια: την προετοιµασία πριν την επίσκεψη, την επίσκεψη στο µουσείο, τις δραστηριότητες 

µετά την επίσκεψη. Η  εκπαιδευτική επίσκεψη είναι ένας καθοδηγούµενος γύρος που 

οργανώνεται  από  τον  παιδαγωγό του µουσείου, ο οποίος ακολουθεί τους στόχους και τις 

µεθόδους  που  ορίζονται  από το εκπαιδευτικό τµήµα  του  µουσείου.301  Το  ίδιο  βέβαια  

µπορεί  να  γίνει  και  από  τον  εκπαιδευτικό,  αφού  προηγουµένως  παρακολουθήσει 

οργανωµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα του  µουσείου  ή  οργανώσει  µια  δική  του  ξενάγηση.  
                                                 
297 Βλ. E. Feher, 'Interactive museum exhibits as tools for learning: exploration with light', International Journal of Science 
Education, 12 (1), (1990), σ. 35-49. 
298 Βλ. Hann,  K.  &  Jackson,  R.  «Learning  from  experiences:  Approaches  to  research  in  the  informal sector». Paper 
presented in the: European Conference on Research in Science Education. Leeds, UK 1995. 
299 Βλ. S. Tishman, «Thinking dispositions and museum learning», Journal of Education in museums, No 18 (1997). 
300 Βλ. Π. Καριώτογλου, «Επισκέψεις µαθητών σε Επιστηµονικά και Τεχνολογικά Μουσεία: διδακτικές και ερευνητικές όψεις», 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.clab.edc.uoc.gr/aestit/3rd/contributions/45.pdf 
301 Βλ. R. D. Stronck, «The comparative effects of different museum tours on children’s attitudes and learning», Journal of 
research in science teaching, 20(4) (1983), σ. 283 – 290. 
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Πρόκειται  για  ένα υψηλά  οργανωµένο  σχέδιο  µαθήµατος  που  προσπαθεί  να κατευθύνει  

την  προσοχή  των  µαθητών  σε  έννοιες  και λεπτοµέρειες  και  να  µεταδώσει  έτοιµες  

ερµηνείες  στους  µαθητές.  Με  την  έννοια  αυτή  φαίνεται  να επιδιώκεται επεξηγηµατικού 

τύπου κατανόηση.302 Στη ξενάγηση οι µουσειοπαιδαγωγοί καθοδηγούν τους επισκέπτες, τους 

εξηγούν, τους δείχνουν τι πρέπει να κάνουν. Μπορεί ακόµη να συµµετέχουν ή και να ξεκινούν 

οι ίδιοι µια δραστηριότητα όταν τα παιδιά δεν µπορούν να την υλοποιήσουν, να συµµετέχουν ως 

µέλη της οµάδας και να  καθοδηγούν  τους µαθητές.303 Η διαδικασία µάθησης δεν πρέπει να 

κατευθύνεται µε αυστηρότητα, αν και οι µέθοδοι διερεύνησης δεν µπορούν να προχωρήσουν 

αν δεν υπάρχει κάποια οργανωµένη διαδικασία.304 Συχνά,  τα  εκπαιδευτικά  προγράµµατα  µε  

χαρακτήρα  ξενάγησης  αποτελούνται  από  περισσότερες  της  µιας φάσεις. Εκτός από  τη φάση 

της  επίσκεψης  στο µουσείο, τα προγράµµατα περιέχουν µια φάση προετοιµασίας, µε 

δραστηριότητες  πριν  την  επίσκεψη  των  παιδιών  στο  σχολείο  και  µια  φάση  µετά  την  

επίσκεψη  (επανάληψης, επέκτασης  ή  αξιολόγησης)  που  µπορεί  να  περιλαµβάνει  έντυπα,  

δραστηριότητες,  µια  διάλεξη-επίδειξη,  µια δεύτερη επίσκεψη, εργαστηριακά πειράµατα. 

Μια ειδική περίπτωση ξεναγήσεων είναι οι δραµατοποιηµένες ξεναγήσεις, 305 στις οποίες 

οι υπεύθυνοι ξεναγοί ακολουθούν τα ίδια χαρακτηριστικά της παραδοσιακής ξενάγησης, δηλαδή 

ενός κλειστού σεναρίου, υποδύονται όµως συγκεκριµένους ρόλους. Συνήθως είναι 

µεταµφιεσµένοι σε ένα χαρακτήρα της εποχής στην οποία αναφέρεται το εκθεσιακό περιεχόµενο. 

Μπορεί επίσης να έχουν µόνο στοιχειώδη µεταµφίεση, την οποία να αλλάζουν ανάλογα µε την 

εκθεσιακή αίθουσα και την πορεία της ξενάγησης.306 Αν και δεν υπάρχουν συνήθως σηµαντικές 

διαφορές σε ό,τι αφορά τα επίπεδα διάδρασης µεταξύ επισκέπτη, εκθέµατος και υπεύθυνου 

ξεναγού από την παραδοσιακή ξενάγηση, η εµπειρία, που αποκοµίζουν οι επισκέπτες είναι πιο 

σύνθετη καθώς τους εµπλέκει αµεσότερα µε το διανοητικό και συναισθηµατικό επίπεδο.307 Οι 

ξεναγήσεις, παραδοσιακές ή δραµατοποιηµένες εφαρµόζουν τη  µέθοδο της αφήγησης. 

Στο σχεδιασµό και την οργάνωση µιας εκπαιδευτικής επίσκεψης, σηµαντικό είναι να 

συµµετέχουν όλοι οι εµπλεκόµενοι (εκπαιδευτικός, εκπαιδευόµενοι ειδικό προσωπικό του 

µουσείου) και να µη γίνεται µονοµερώς. Ο  εκπαιδευτικός και οι µαθητές του ορίζουν από 

κοινού το θέµα κι επιλέγουν το µουσείο ή τη συγκεκριµένη συλλογή, αν το µουσείο είναι 
                                                 
302 Βλ. M. Bigge, Θεωρίες Μάθησης για Εκπαιδευτικούς, Πατάκης, Αθήνα 1990. 
303Βλ.  Brown et al. «Making the most of school visits: interactions between school helpers and children in a hands-on science 
gallery». Journal of education in museums. no 18, (1997). 
304 Βλ. M. Williams, «Understanding is both possible and amusing». Physics Education, 25 (1990), σ. 253 – 257. 
305 Οι δραµατοποιηµένες ξεναγήσεις εµπίπτουν στις δραστηριότητες του µουσειακού θεάτρου. Ο όρος µουσειακό θέατρο 
αναφέρεται σε διαφορετικές δραστηριότητες που εφαρµόζουν µεθόδους δραµατοποίησης µέσα σε µουσειακούς χώρους ή µε 
αφορµή µουσειακά εκθέµατα. Βλ. C. Huges, Museum Theatre. Communication with Visitors Through Drama, Portsmouth, 
Heinemann 1998. 
306 Βλ. Ν. Νικονάνου, “Έκθεµα και Επισκέπτης; Μορφές επικοινωνίας σε εκθεσιακούς χώρους”, στο Πολιτιστική Αναπαράσταση, 
Κριτική (επιµ. Παπαγεωργίου, ∆., Μπούµπαρης, Ν., Μυριβήλη, Ε.), σ. 170. 
307 Βλ. παραπάνω. 
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µεγάλο. Οι στόχοι τίθενται λαµβάνοντας υπόψη την ηλικία των συµµετεχόντων, τα 

ενδιαφέροντα και τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια του προγράµµατος 

σπουδών τους. Η προσέγγιση των εκθεµάτων γίνεται διαθεµατικά, µέσα από στρατηγικές 

διερεύνησης µε τις οποίες ο εκπαιδευόµενος οδηγείται να ανακαλύψει τη γνώση. 

Πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι µαθητές ενώ ο διδάσκων λειτουργεί ως συντονιστής και κάποιες 

φορές ως συµπληρωµατική πηγή γνώσης.   

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης οι συµµετέχοντες οικοδοµούν τη νέα 

γνώση παρατηρώντας τα εκθέµατα και συµµετέχοντας στις δραστηριότητες που έχουν 

οργανωθεί για το σκοπό αυτό. Η εκπαιδευτική επίσκεψη στο µουσείο αποτελεί ταυτόχρονα και 

µια αισθητική εµπειρία για τα άτοµα που προσφέρει τα δικά της ερεθίσµατα. Με την 

ολοκλήρωσή της και την επιστροφή στην τάξη ακολουθούν άλλες δραστηριότητες µε σκοπό την 

εµπέδωση αλλά και την διεύρυνση των γνώσεων που απόκτησαν οι µαθητές στο µουσείο. Η 

οργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων απαιτεί σαφή προσδιορισµό των χώρων και των 

αντικειµένων που διερευνώνται από τους εκπαιδευόµενους, κατάλληλη προετοιµασία πριν από 

την επίσκεψη και ενεργητική συµµετοχή τους κατά τη διαδικασία µελέτης των πρωτογενών 

πηγών-µουσειακών αντικειµένων ή έργων τέχνης. Η συνεργασία εκπαιδευτικών και 

µουσειοπαιδαγωγών καθίσταται απαραίτητη και καλό είναι να επιδιώκεται από τους 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, δεν µπορεί να περιορίζονται στο ρόλο του απλού παρατηρητή. Η 

απλή ξενάγηση των διδασκοµένων, ακόµη και από κάποιον ειδικό, δεν απέχει πολύ από µια 

παραδοσιακή διδασκαλία, εφόσον στηρίζεται στην αφήγηση και οι µαθητές περιορίζονται σε 

ρόλους παθητικούς.  

 
2.5.1 Στάδια και σχεδιασµός πραγµατοποίησης µιας εκπαιδευτικής 
επίσκεψης στο µουσείο 

 
 
α) Προκαταρκτική επίσκεψη του διδάσκοντα 

 
Ο διδάσκων σε πρώτη φάση αναζητά  µουσειακή συλλογή που να προσφέρεται για τη 

διδασκαλία συγκεκριµένης διδακτικής ενότητας. Η επίσκεψη στο µουσείο και η εξέταση της 

καταλληλότητας των συλλογών αποτελεί το πρώτο ίσως και σηµαντικότερο καθήκον του 

διδάσκοντα. Κατά την προκαταρκτική επίσκεψη, ο διδάσκων έρχεται σε επαφή µε τις συλλογές 

του µουσείου που συνάδουν µε το περιεχόµενο της διδακτικής ενότητας που θα παρουσιάσει 

στην τάξη. Επιδιώκει συναντήσεις µε το προσωπικό του µουσείου και διευκρινίζει ζητήµατα που 

σχετίζονται µε τις δυνατότητες που προσφέρει το µουσείο ή τις ιδιαιτερότητες των εκθεµάτων. 

Για παράδειγµα υπάρχει το ενδεχόµενο να επιτρέπεται το άγγιγµα ορισµένων εκθεµάτων ή να 
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υπάρχουν ειδικές µουσειοσκευές, που διευκολύνουν την γνωριµία µε τα εκθέµατα. Ο διδάσκων 

µπορεί να ζητήσει να δανειστεί εποπτικό υλικό από το µουσείο (εφόσον διατίθεται), µε το οποίο 

θα µπορούσε να προετοιµάσει στην τάξη τους φοιτητές του για το θέµα µελέτης ή άσκησης, που 

θα λάβει χώρα στο µουσείο. Η επίσκεψη στο µουσείο στοχεύει επίσης στην καταγραφή 

ενδεχόµενων δυσχερειών π.χ στενότητα χώρου, δυσκολίες µετακίνησης κ.α. Ο διδάσκων 

επιλέγει εκ των προτέρων τα εκθέµατα, που άπτονται των ενδιαφερόντων του και της διδακτικής 

ενότητας και αποφασίζει για το χρόνο παραµονής και τη διάθεση του χρόνου του µέσα στο 

µουσείο. Ο διδάσκων φροντίζει για την οριστικοποίηση της ηµεροµηνίας επίσκεψης-κράτησης 

πολύ νωρίτερα από την επίσκεψη. Συνοπτικά τα στάδια που χαρακτηρίζουν την προετοιµασία 

του διδάσκοντα πριν την επίσκεψη συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

� Προσωπική επίσκεψη του ιδίου. 

� Περιπλάνηση στο χώρο. 

� Εξοικείωση µε το χώρο. 

� Καταγραφή προτερηµάτων και µειονεκτηµάτων του χώρου. 

� Σηµείωση προσωπικών εντυπώσεων.  

� Προσπάθεια ανακάλυψης των αποριών και των ερωτηµάτων των παιδιών. 

� «Σκηνοθεσία» του τρόπου προσέγγισης του θέµατος και της θέασης των αντικειµένων. 

� Προετοιµασία της διάρκειας της επίσκεψης, που δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα σαράντα 

λεπτά. 

� Ο εκπαιδευτικός προσέχει τον τόνο της φωνής του, τις κινήσεις του σώµατός  του, τη 

ροή του λόγου του. 

� Οργανώνει ουσιαστικά µια παράσταση παρουσιάζοντας κάτι διαφορετικό από την 

ακαδηµαϊκή διδασκαλία, κεντρίζοντας µε αυτό τον τρόπο το ενδιαφέρον των φοιτητών 

του. 

 
β) Η προετοιµασία στην αίθουσα διδασκαλίας 
 

Λαµβάνοντας υπόψη όσα αναφέρθηκαν σε προηγούµενο κεφάλαιο, εφόσον κάθε 

µαθητής βιώνει το πολιτισµικό περιβάλλον µε το δικό του µοναδικό τρόπο θα πρέπει να δοθούν 

οι κατάλληλες ευκαιρίες, ώστε να µαθαίνει µε αποτελεσµατικό και πρόσφορο, για την κάθε 

περίπτωση τρόπο. Η έρευνα σχετικά µε τις διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις του υλικού 

των µουσείων, καθώς και ο αναφυόµενος προβληµατισµός, είναι δυνατόν να ασκήσει τους 

µαθητές σε ερευνητικές διαδικασίες και στη διατύπωση προτάσεων και άλλων βιωµατικού 

χαρακτήρα δηµιουργικών δραστηριοτήτων. Για να µπορεί, ωστόσο, να αξιοποιείται παιδαγωγικά 

και διδακτικά µια προγραµµατισµένη εκπαιδευτική επίσκεψη σε ένα µουσείο ή άλλον ιστορικό 

χώρο, είναι απαραίτητο να προηγούνται διδακτικές δραστηριότητες στο σχολείο µε στόχο την 
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προετοιµασία των µαθητών. Η παραγωγή της ιστορικής γνώσης µε τη µορφή σύνθεσης δοκιµίου 

ιστορίας, προφορικών ανακοινώσεων στην τάξη, ή και µε άλλες δραστηριότητες (π.χ. παραγωγή 

ιστορικού υλικού, όπως πίνακες δεδοµένων, διαγράµµατα, χάρτες, σχέδια, φωτογραφικές ή 

ζωγραφικές εκθέσεις κ.α.) εντάσσεται στους στόχους αυτής της διδακτικής προσέγγισης των 

µουσείων. Κατά την προετοιµασία αυτή των µαθητών και την επιτόπια εκπαιδευτική επίσκεψη 

και έρευνα στο µουσείο, χρησιµοποιούνται πηγές (όπως π.χ. κείµενα, εικόνες, χάρτες, 

φωτογραφίες, ήχοι, slides, βιντεοκασέτες), ή οποιοδήποτε άλλο υλικό είναι δυνατόν να 

προσφέρει τη γνωριµία µε το χώρο που πρόκειται να επισκεφτούν και να εργαστούν, χωρίς 

ωστόσο το υλικό αυτό να δίνει τόσες και τέτοιου είδους πληροφορίες, που εξαντλούν το ειδικό 

ενδιαφέρον των µαθητών, αναφορικά µε το χώρο και τα εκτιθέµενο µουσειακό υλικό. Είναι 

αποτελεσµατικό να αναδεικνύονται τα στοιχεία που κάνουν κάθε αντικείµενο να ξεχωρίζει, να 

προβάλλονται οι λεπτοµέρειες του, να συνδέεται αυτό µε άλλα αντικείµενα ή ιστορικές 

πληροφορίες, να κινητοποιείται η συνείδηση του µαθητή και να οδηγείται στην παραγωγή 

ιστορικής γνώσης και επιχειρηµατικού λόγου.  

Στο στάδιο της προετοιµασίας προτείνεται η συζήτηση στην τάξη που καθίσταται 

αναγκαία στις µικρότερες ηλικίες (νηπιαγωγείο, δηµοτικό) Η συζήτηση εστιάζεται: 

� στον τόπο της επίσκεψης, 

� στην ενηµέρωση για τον τύπο µουσείου και το είδος των εκθεµάτων, 

� στους στόχους της εκπαιδευτικής επίσκεψης (σύνδεση µε το αναλυτικό πρόγραµµα και 

τα ενδιαφέροντα της οµάδας), 

� στην παρουσίαση κάποιων εκθεµάτων εξέχουσας σηµασίας (ενεργοποίηση 

ενδιαφέροντος), 

� στη διατύπωση των λόγων που επιλέχθηκε η επί τόπου επίσκεψη στο µουσείο και όχι 

άλλη διδακτική µέθοδος π.χ. το διαδίκτυο (αξία αυθεντικού), 

� στη σύνταξη ενός κώδικα συµπεριφοράς στο µουσείο, εκθέτοντας τις ιδιαιτερότητες του 

χώρου. 

Παράλληλα µπορεί να παρουσιαστεί σχετικό εποπτικό υλικό. Η προετοιµασία έγκειται στο 

γεγονός να προετοιµάσει τα άτοµα να βιώσουν τον ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα 

του µουσείου. Η επίσκεψη στο µουσείο είναι πρωτίστως ένα µάθηµα άντλησης πληροφοριών 

µέσα από τα ίδια τα αντικείµενα. Η στενή συνεργασία µουσείου-σχολείου εξασφαλίζει σε 

µεγάλο βαθµό την επιτυχία ενός προγράµµατος µουσειακής εκπαίδευσης.  
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γ) Ενέργειες προετοιµασίας των µαθητών πριν από την εκπαιδευτική επίσκεψη 
 

Πριν από κάθε εκπαιδευτική επίσκεψη καλό είναι να προηγείται η προετοιµασία των 

µαθητών. Παρακάτω προτείνονται κάποιοι τρόποι που θα µπορούσαν να πλαισιώσουν αυτή την 

προετοιµασία. Προτείνεται λοιπόν: 

� Συζήτηση των θεµατικών ενοτήτων και των αντικειµένων που θα παρουσιαστούν στο 

µουσείο. 

� Ο εκπαιδευτικός πριν από την επίσκεψη στο µουσείο µπορεί να ζητήσει από τους 

µαθητές να φέρουν κάποια αγαπηµένα τους αντικείµενα στην αίθουσα διδασκαλίας. Τα 

αντικείµενα αυτά θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στο µουσείο της τάξης ή σε ένα 

µουσείο του µέλλοντος. Κατά τη διάρκεια εξέτασης των αντικειµένων διατυπώνονται 

ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές αναφέρονται σε πέντε κυρίως βασικά χαρακτηριστικά 

των αντικειµένων: 

� Τα φυσικά χαρακτηριστικά (υλικό, σχήµα, χρώµα κ.λπ.) 

� Τον τρόπο κατασκευής (χειροποίητο, βιοµηχανοποιηµένο κ.λπ.) 

� Τη λειτουργία (πως λειτουργεί, σε τι χρησιµεύει κ.λπ.) 

� Το σχεδιασµό (αισθητική εµφάνιση, διακόσµηση κ.λπ.) 

� Την αξία (αντικειµενική, υποκειµενική κ.λπ.) 

Με τον τρόπο αυτό γίνεται µια πρώτη µύηση των εκπαιδευοµένων στα χαρακτηριστικά µε τα 

οποία κατατάσσουµε ένα µουσειακό έκθεµα. 

� Ο διδάσκων δείχνει φωτογραφίες από τον µουσειακό χώρο και µέσα από ερωτήσεις 

διερευνά τα ενδιαφέροντα και τις γνωστικές αδυναµίες των µαθητών στην κατανόηση 

εννοιών. 

 
δ) Η πραγµατοποίηση της επίσκεψης  
 

Κατά την επίσκεψη ο ρόλος του διδάσκοντα θα πρέπει να είναι, κατά κύριο λόγο, 

συντονιστικός. Η ξενάγηση µπορεί να γίνει από τον ίδιο το διδάσκοντα, από ειδικό ξεναγό, 

µουσειοπαιδαγωγό ή από µαθητές/φοιτητές, που θα µπορούσαν να αναλάβουν να 

προετοιµάσουν κάποιες θεµατικές ενότητες της έκθεσης. Οι απόψεις των ερευνητών για τη 

χρήση φύλλων εργασίας διίστανται. Κάποιο συνιστούν τη χρήση φύλλων εργασίας, συνήθης 

πρακτική των εκπαιδευτικών προγραµµάτων που υλοποιούν τα µουσεία, ενώ κάποιο προτείνουν 

να µην δίνονται φύλλα εργασίας έτσι ώστε να µην περιορίζεται η φαντασία των διδασκοµένων 

σε ασκήσεις παρατηρητικότητας και να αποφεύγονται αρνητικά συναισθήµατα που συνδέονται 

µε πρακτικές τυπικής µάθησης προτείνεται τα φύλλα εργασίας να χρησιµοποιούνται στο τέλος 

της επίσκεψης και να έχουν χαρακτήρα προαιρετικό. Τα φύλλα εργασίας θα µπορούσαν να 
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σχεδιάζονται από τους ίδιους τους εκπαιδευόµενους ανάλογα µε τις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντά τους. Τα µουσεία έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε πολλαπλές όψεις της 

νοηµοσύνης των ατόµων και να ασκήσουν καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευσή τους. Τα 

ερεθίσµατα παρέχονται από τα µουσεία τόσο για τη διδασκαλία των πολιτισµικών µαθηµάτων 

(Ιστορία, Γλώσσα, Λογοτεχνία, Θέµατα Πολιτισµού, Ιστορίας του πολιτισµού, Τέχνης, Ιστορίας 

της Τέχνης, Ποίησης, Λαογραφίας, κ.α) όσο και τα µαθήµατα άλλων Επιστηµών (Μαθηµατικά, 

Τεχνολογία, Οικολογία, Φυσική, Γεωγραφία, Χηµεία κ.α.)308 

Για να αποφεύγεται η πρόωρη κούραση των εκπαιδευοµένων και η απόσπαση της 

προσοχής τους από τυχόν δυσκολία να δουν ή να ακούσουν καλά, συνίσταται η δηµιουργία 

οµάδων εφόσον διατίθενται κι άλλοι συνοδοί- εκπαιδευτικοί, και η δυνατότητα να καθίσουν σε 

χώρους ή µαξιλάρια ανάπαυσης, ώστε να έχουν εύκολη και άνετη πρόσβαση στις προθήκες, και 

εξασφαλίζοντας άµεση επαφή µε τα εκθέµατα. 

 
ε) Συζήτηση και αξιολόγηση της  εκπαιδευτικής επίσκεψης  
 

Ο ρόλος του µουσείου στη σύγχρονη ζωή µπορεί να αποτελέσει αφετηρία για να 

αναπτυχθούν στο µαθητή δεξιότητες παρατήρησης, ανάλυσης και ερµηνείας της υπάρχουσας 

ιστορικής και αισθητικής εµπειρίας του. Οι εµπειρίες που αποκτήθηκαν επιστρέφοντας στη 

σχολική αίθουσα από την επίσκεψη, είναι δυνατόν να αξιοποιούνται ανάλογα µε το επίπεδο των 

µαθητών µε σκοπό τη δηµιουργική έκφραση τους µε γλωσσικά παιχνίδια δραµατοποίηση, 

θεατρικό παιχνίδι, φανταστικές διηγήσεις µε προσωποποίηση εκθεµάτων αλλά και οπωσδήποτε 

µε τη σύνθεση δοκιµίου ιστορίας, εφόσον αυτό αποτελεί τµήµα µιας σχολικής ιστορικής έρευνας. 

Με την προσπάθεια της διδακτικής εκµετάλλευσης των µουσείων, προσδοκάται η συµβολή τους 

στην ενεργοποίηση της δηµιουργικότητας και της φαντασίας των µαθητών, η αξιοποίηση των 

προσωπικών τους στάσεων και της ιστορικής τους εµπειρίας, η ανάπτυξη γνωστικών, 

συναισθηµατικών και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων, καθώς και η απόκτηση δεξιοτήτων 

επικοινωνίας µέσα από ερευνητικές µεθόδους και πρακτικές. Ο κόσµος του παρελθόντος 

διερευνάται µέσα από εκθέµατα που µπορεί να αντιπροσωπεύουν τις αξίες του και παρέχει 

πληροφορίες για αυτές µε τρόπο αυθεντικό. Ο λαϊκός πολιτισµός, η τέχνη και η τεχνική, ο 

υλικός και πνευµατικός γενικότερα βίος του ανθρώπου στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική 

του διάσταση, είναι δυνατόν να ερευνώνται µέσα από ποικίλες µορφές προσέγγισης του υλικού 

των µουσείων. Η αξιολόγηση των µουσειακών εκθεµάτων από τους µαθητές καθίσταται 

αναγκαία καθώς επίσης και των ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων, ως αυθεντικών στοιχείων 

ιστορικής πληροφόρησης για την ανθρώπινη δραστηριότητα στο παρελθόν. Η 

                                                 
308 Βλ. Σ. Τρούλη, «Αποκωδικοποιώντας τα Μουσεία: Οδηγίες Προς τους Εκπαιδευτικούς», Επιστήµες της Αγωγής, Θεµατικό 
τεύχος (2008), σ. 85-91. 
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αποτελεσµατικότητα της εκπαιδευτικής επίσκεψης αναδεικνύεται µε τη χρήση πρωτότυπων 

διαδικασιών αξιολόγησης πριν, κατά τη διάρκεια και µετά από την πραγµατοποίηση της 

επίσκεψης. Πρόκειται για αξιολόγηση διαγνωστική, διαµορφωτική και αθροιστική. Η 

αξιολόγηση σχετίζεται µε το γεγονός ότι οι άνθρωποι συνάγουν από τις παρουσιάσεις 

περισσότερα από ότι υπήρχε πρόθεση ή οραµατισµός, ιδιαίτερα µέσα από το πρίσµα µιας 

φιλοσοφίας που εσκεµµένα προάγει τη διερεύνηση των ιδεών και των ερωτήσεων µάλλον, παρά 

προσπαθεί να πείσει τους επισκέπτες να συµφωνήσουν µε µια µοναδική αυθεντική άποψη. Η 

εµπειρία στο µουσείο είναι µόνο ένα κοµµάτι µιας πολύ µεγαλύτερης και µακροπρόθεσµης 

µαθησιακής διαδικασίας και το αποτέλεσµα είναι δύσκολο να µετρηθεί.309  

Η  επιρροή των εκπαιδευτικών επισκέψεων στα µουσεία και του ρόλου του µουσείου 

στην εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει πρώτα από όλα να διερευνηθεί και να αξιολογηθεί στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση. Τα Πανεπιστήµια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύµατα είναι ο 

κατεξοχήν φορέας, από όπου προέρχονται οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί και συµβάλλουν στην 

συνεχιζόµενη κατάρτιση και επιµόρφωσή τους.  

 
 

2.5.2 Μουσειακή εκπαίδευση και άτοµα µε ειδικές ανάγκες
 

Η εξασφάλιση ίσων δυνατοτήτων και ευκαιριών σε όλες τις κατηγορίες  του 

πληθυσµού καθίσταται αναγκαία, ώστε τα άτοµα να µπορούν να απολαµβάνουν τα 

πολιτιστικά αγαθά, να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να αναπτύσσουν την προσωπικότητά 

τους.310 Η συµµετοχή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες σε όλες τις εκφάνσεις του κοινωνικού 

γίγνεσθαι, όπως επίσης η πρόσβαση στην ενηµέρωση, η ικανότητα συνεργασίας, η απόκτηση 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων και εµπειριών, θα πρέπει να τίθενται στόχοι άµεσης 

προτεραιότητας. ∆ιαµορφώνονται κατά αυτόν τον τρόπο οι προϋποθέσεις σε γνωστικό, 

αισθητικό, πολιτικό και ηθικό επίπεδο, µιας αµφίδροµης επικοινωνίας µεταξύ των µελών του 

κοινωνικού συνόλου, ανεξάρτητα από φυσικές και πνευµατικές ιδιαιτερότητες, καθώς και 

κοινωνικού τύπου διακρίσεις. Η εκπαίδευση στο µουσείο είναι µια διαδικασία, η οποία 

στηρίζεται σε ενεργητικές µεθόδους µάθησης, ανάλογα µε τις ανάγκες και τις δυνατότητες 

των ατόµων, των χωροταξικών δυνατοτήτων και του αναλυτικού προγράµµατος του σχολείου, 

όσον αφορά στους µαθητές. Κατά συνέπεια, όταν γίνεται αναφορά στην «εκπαίδευση στα 

                                                 
309 Βλ. Jackson, R.,  «Προσεγγίσεις στη µάθηση-πολιτικές και πρακτικές στα επιστηµονικά µουσεία»,  

310 Βλ. ∆. Γ. Τσαούσης, «Μουσεία και κοινωνική πολιτική», στο Μ. Βελιώτη-Γεωργοπούλου, Ε. Τουντασάκη, (επιµ.), 
Μουσεία   και Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες. Εµπειρίες και Προοπτικές, Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστηµών, Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής, ΥΠ.ΠΟ., ∆ιεύθυνση Λαϊκού Πολιτισµού, 
Gutenberg, Αθήνα 2004, σ. 27-34.  
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µουσεία», εννοείται εκπαίδευση για όλους, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, καταγωγή και όποια 

άλλη διάκριση.311 

Ο εκπαιδευτικός ρόλος του µουσείου γενικά και ιδιαίτερα, όσον αφορά τα άτοµα µε 

ειδικές ανάγκες, έγκειται στη γνώση µέσα στο µουσείο. Η προσέγγιση αυτή συνιστά µια 

ενεργητική προσέγγιση της µάθησης και την υλοποίηση προγραµµάτων που ενισχύουν την 

κοινωνική συµµετοχή, µε απώτερο στόχο την αποτροπή φαινοµένων κοινωνικού 

αποκλεισµού. Το αίτηµα της σύγχρονης αντίληψης για την κοινωνική µέριµνα, όσον αφορά 

στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, είναι η ανάγκη το ίδιο το κοινωνικό σύνολο να εξασφαλίσει 

συνθήκες και προϋποθέσεις ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους και κατάκτησης ενός 

αξιοπρεπούς επιπέδου ζωής. Το αίτηµα αυτό εντάσσει τη µέριµνα για τα άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες και τις ειδικές κοινωνικές οµάδες στον ευρύτερο χώρο της κοινωνικής πολιτικής.312  

Στο πλαίσιο αυτό, τα άτοµα µε αναπηρία και γενικώς τα «εµποδιζόµενα άτοµα αποτελούν 

ιδιαίτερα ευάλωτες οµάδες πληθυσµού, καθώς αντιµετωπίζουν σοβαρότατες δυσκολίες στη 

συµµετοχή τους στην πολιτιστική ζωή. Τα εµπόδια εκτός από υλικά είναι και εµπόδια που 

θέτουν τα υπόλοιπα µέλη της κοινωνίας εξαιτίας των προκαταλήψεων και των παρωχηµένων 

αντιλήψεων για την έννοια της αναπηρίας και της προσβασιµότητας.313  

Πιο ειδικά, «άτοµα µε ειδικές ανάγκες», (ορολογία που προέκυψε σε πρόσφατη 

αναθεώρηση του Ελληνικού Συντάγµατος, άρθρο 21. παρ 6, 2001), καλούνται τα άτοµα που 

παρουσιάζουν κάποιας µορφής αναπηρία: κινητική (χρήστες αµαξιδίων, περπατητικοί 

ανάπηροι), αισθητηριακή (άτοµα τυφλά ή µε προβλήµατα όρασης, κωφά ή βαρήκοα), 

διανοητική (άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες ή νοητική στέρηση). Επιπλέον, η κατηγορία 

«εµποδιζόµενα άτοµα» περιλαµβάνει εγκύους, υπερήλικες, νήπια, τραυµατισµένους, 

ασθενείς και γενικά κατηγορίες ανθρώπων που έστω και συγκυριακά παρουσιάζουν 

δυσχέρειες στην αυτόνοµη διαβίωση και διακίνηση, εξαιτίας ενός εσφαλµένου ή και 

παρωχηµένου σχεδιασµού κτηρίων, µέσων µαζικής µεταφοράς, εργονοµίας εγκαταστάσεων 

και διαµόρφωσης κοινωφελών χώρων.314  Στις ηµέρες µας, η «ένταξη» των ατόµων µε 

ειδικές ανάγκες χρειάζεται αναθεώρηση της υπάρχουσας εκπαιδευτικής πραγµατικότητας και 

αποτελεσµατικό σχεδιασµό. Η αδυναµία της ένταξης παιδιών µε ή χωρίς ιδιαιτερότητες 

πρέπει να αντιµετωπιστεί και ως αποτυχία του σχολείου. Η αποτυχία αυτή οφείλεται κυρίως  

                                                 
311 Βλ. Ε. Χορταρέα, «Ιστορική  εξέλιξη των εκπαιδευτικών προγραµµάτων µουσείων στην Ελλάδα και στο  εξωτερικό», στο 
Γ. Κόκκινος, Ε. Αλεξάκη, (επιµ.), ∆ιεπιστηµονικές προσεγγίσεις στη µουσειακή αγωγή, Μεταίχµιο, Αθήνα 2002, σ. 179-188. 

  312 Βλ. παραπάνω. 
313 Βλ. Α. Τσίτουρη, «Καθολική πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία σε χώρους πολιτισµού. Πραγµατικότητα ή ουτοπία;», 
Τετράδια Μουσειολογίας, 2 (2005), Αθήνα, σ. 37-41. 

314 Βλ. Ι. Πολυχρονίου, «Αυτόνοµη διακίνηση ατόµων µε ειδικές ανάγκες στα µουσεία». Στο: Μ. Βελιώτη-Γεωργοπούλου, 
Ε. Τουντασάκη (επιµ.), Μουσεία και Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες. Εµπειρίες και Προοπτικές Πάντειο Πανεπιστήµιο  Κοινωνικών  
και Πολιτικών Επιστηµών, Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής, ΥΠ.ΠΟ., ∆ιεύθυνση Λαϊκού 
Πολιτισµού, Gutenberg, Αθήνα, 2004, σ. 43-50. 
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στην ανικανότητα του σχολείου για µόρφωση και ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, µε 

αποτέλεσµα το φαινόµενο της σχολικής περιθωριοποίησης και του ευρύτερου κοινωνικού 

αποκλεισµού τους.315  Συµπερασµατικά, κρίνεται σκόπιµη η οργάνωση µιας εκπαίδευσης για 

άτοµα µε ή χωρίς ειδικές ανάγκες στο µουσείο που να βασίζεται στις ακόλουθες 

κατευθυντήριες αρχές: α) τη διεπιστηµονικότητα, β) την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, γ) τη 

δηµιουργία ευκαιριών για ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων µέσα στο µουσείο. 

Ειδικότερα, µπορεί να επιδιωχθεί: α) η εποικοδοµητική προσέγγιση µε έµφαση σε διαδικασίες 

επιστηµονικής µεθοδολογίας µε κατάλληλο υποστηρικτικό υλικό, και β) η βιωµατική 

προσέγγιση µε έµφαση στην καλλιέργεια αξιών, στάσεων και συµπεριφορών.  Η βίωση 

πολιτιστικών γεγονότων και εµπειριών της ανθρώπινης ζωής δύναται να εξασφαλίσει αίσθηµα 

εµπιστοσύνης και πίστης στον εαυτό, ανεξάρτητα από προσωπικές ιδιαιτερότητες. 316 Η 

εξασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε ένα µουσειακό χώρο είναι µια σύνθετη διαδικασία, 

η οποία συχνά προσκρούει σε λιγότερο ή περισσότερο αντικειµενικές δυσκολίες. Το 

σύνθηµα του ευρωπαϊκού αναπηρικού κινήµατος (European Disability Forum) «τίποτε για 

µας χωρίς εµάς» υποδηλώνει τη σηµασία συνεργασίας του µουσείου µε εκπροσώπους των 

ΑΜΕΑ, προκειµένου κάθε νέος σχεδιασµός ή προσαρµογή υποδοµών και υπηρεσιών να 

είναι ουσιαστικά προσανατολισµένη στις ανάγκες των συγκεκριµένων κοινωνικών 

οµάδων.317  

Τα µουσεία ως παράγοντες ανάδειξης του πολιτιστικού και του κοινωνικού επιπέδου 

µιας χώρας, λαµβάνουν εξέχουσα σηµασία ιδιαίτερη στους τοµείς της ιστορίας, της 

παράδοσης, των τεχνών κ.λπ. Για να είναι προσιτά και προσβάσιµα σε όλα τα άτοµα θα  

πρέπει να διαθέτουν τις παρακάτω βασικές παροχές:318  

• να υπάρχουν θέσεις στάθµευσης για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, 
 
• να υπάρχει χώρος ελεύθερος, κατά προτίµηση στεγασµένος, για στάση µικρού αυτοκινήτου 

µπροστά στην είσοδο για την αποβίβαση ή την επιβίβαση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, 

• µια είσοδος, κατά προτίµηση η κύρια, να είναι κατάλληλη για αµαξίδια και να υπάρχει 

χώρος όπου θα διατίθενται αµαξίδια σε όσους ζητήσουν, 

• σε όλους τους χώρους  του µουσείου να υπάρχουν διαδροµές, τουλάχιστον 1,5 µ. πλάτος, 

ελεύθερες εµποδίων, κεκλιµένα επίπεδα, κατάλληλα κατασκευασµένοι ανελκυστήρες εφόσον 

υπάρχουν όροφοι, άπλετος φωτισµός, χρωµατικές διαφορές στα κουφώµατα, τα έπιπλα, τα 
                                                 

315 Βλ. Α. Ζώνιου-Σιδέρη, «Η εξέλιξη της ειδικής εκπαίδευσης. Από  το  ειδικό στο  γενικό σχολείο», στο Α. Ζώνιου-Σιδέρη,  
(επιµέλεια-εισαγωγή), Άτοµα µε ειδικές ανάγκες και η ένταξή τους Πρακτικά  επιµορφωτικών  σεµιναρίων, Ελληνικά 
Γράµµατα, Αθήνα 2000, σ. 27-44. 

316 Βλ. παραπάνω, Ι. Πολυχρονίου. 
317 Υποδειγµατικές υπηρεσίες προσφέρονται στο Μουσείο Tate Modern του Λονδίνου και στο εκθεσιακό κέντρο Cite des 
Sciences et de l’Industrie στο Παρίσι. Βλ. http://mla.gov.uk/information/publications/00pubs.asp, παρόµοιες πρωτοβουλίες του 
βρετανικού φορέα Resource-The Council for Museums, Archives and Libraries. 
318 Βλ. παραπάνω, Ι Πολυχρονίου. 
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εµπόδια κ.λπ., 

• τα ευρήµατα να είναι κατάλληλα τοποθετηµένα, ορατά από όλους µε επεξηγηµατικές 

πινακίδες, εύκολα προσεγγίσιµες, σύντοµες, χωρίς αντανακλαστικό υλικό και µε µεγάλα 

γράµµατα, 

• να υπάρχουν χώροι υγιεινής µε εξοπλισµό κατάλληλο για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, 
 
• οι τηλεφωνικές συσκευές και οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισµός να µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν από όλους τους επισκέπτες, 

• ο περιβάλλων χώρος να είναι προσεγγίσιµος, 
 
• να υπάρχει σήµανση ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιµοι οι χώροι, 

 
• απαιτείται, επίσης, αστική υποδοµή στην εξυπηρέτηση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, 

συντονισµένη συνεργασία ατόµων διαφόρων ειδικοτήτων, εκπαίδευση του προσωπικού 

φύλαξης. 

Επιπλέον, χρειάζεται, εκτός από ορθή διευθέτηση του χώρου µε ράµπες, µπάρες, 

πινακίδες, βάθρα τοποθέτησης κ.λπ., και πρόβλεψη εκ µέρους των υπευθύνων των 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων των µουσείων στα υλικά εφαρµογής π.χ. περισσότερες 

ευκαιρίες στα απτικά ερεθίσµατα, σωστός προγραµµατισµός και απόκτηση εµπειρίας από 

συχνές συνεργασίες ειδικών σχολείων και µουσείων. 319 Επίσης, καλό είναι να υπάρχουν 

αρχαιολογικοί και πολιτικοί χάρτες, σηµαίες προσανατολισµού των ατόµων µε ειδικές 

ανάγκες στο χώρο ενός µουσείου, καθώς και τµήµα πληροφόρησης µε ειδικά σήµατα για 

κάθε κατηγορία ατόµων µε ειδικές ανάγκες.320  

Ειδικότερα, για τα τυφλά ή µε µειωµένη ορατότητα άτοµα ζητούµενο είναι η 

δυνατότητα να κινηθούν αυτόνοµα στο άγνωστο µουσειακό περιβάλλον και να «αναγνώσουν 

τα εκθέµατα µέσα από την αφή και την ακοή. Στο πλαίσιο αυτό ορισµένα µουσεία διαθέτουν 

βοηθήµατα προσανατολισµού, όπως οι επιδαπέδιοι οδηγοί όδευσης τυφλών, οι χειρολισθήρες 

µε στοιχεία Braille που διατρέχουν την έκθεση, οι υπέρυθρες συσκευές µε προφορικές οδηγίες 

κινήσεις, οι χρωµατικές αντιθέσεις, η υποβοήθηση από προσωπικό του µουσείου, ακόµα και η 

δυνατότητα χρήσης σκύλου-οδηγού. Η απτική εµπειρία µπορεί να ενισχυθεί µε χρήση 

αντίγραφων των εκθεµάτων, µακέτες, ανάγλυφους χάρτες ή σχέδια και επεξηγηµατικές 

                                                 
319  Βλ. Τ. Μαλαµίδου, «Απόπειρα πρόσβασης µαθητών Ειδικού Σχολείου σε µουσείο. Συµµετοχή στα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα και εφαρµογή τους», στο Μ. Βελιώτη-Γεωργοπούλου, Ε. Τουντασάκη, (επιµ.), Μουσεία και Άτοµα µε Ειδικές 
Ανάγκες. Εµπειρίες και Προοπτικές Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, Κέντρο Κοινωνικής 
Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής. ΥΠ.ΠΟ., ∆ιεύθυνση Λαϊκού Πολιτισµού. Gutenberg, Αθήνα 2004, σ. 93-104. 
320 Βλ. ∆. Κοκκέβη-Φωτίου, «Το δικαίωµα συµµετοχής των κωφών στην πνευµατική και πολιτιστική κληρονοµιά ως 
προϋπόθεση για τη µορφωτική τους άνοδο και ένταξη στην κοινωνία», στο Μ. Βελιώτη-Γεωργοπούλου, Ε. Τουντασάκη, 
(επιµ.), Μουσεία και Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες. Εµπειρίες και Προοπτικές Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστηµών: Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής. ΥΠ.ΠΟ., ∆ιεύθυνση Λαϊκού Πολιτισµού. Gutenberg, 
Αθήνα 2004, σελ. 89-92. 
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πινακίδες και έντυπα σε γραφή Braille. Πληροφορίες µπορούν εναλλακτικά να παρέχονται 

από συστήµατα ακουστικής περιγραφής (ηχογραφηµένες ξεναγήσεις) ή µέσα από ζωντανές 

ξεναγήσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υλοποιούνται από ειδικά εκπαιδευµένο 

προσωπικό.321  

Η µέριµνα για την πρόσβαση κωφών και βαρήκοων περιλαµβάνει τη γνώση και  χρήση 

της νοηµατικής γλώσσας από το προσωπικό του µουσείου, που αναλαµβάνει την ξενάγηση ή 

εκπαιδευτικά προγράµµατα σε κωφά ή βαρήκοα άτοµα. Η νοηµατική γλώσσα είτε σε 

απευθείας χρήση είτε ως διερµηνεία µιας άλλης γλώσσας, «θεραπεύει» την ακουστική-

λεκτική δυσλειτουργία των κωφών και επιτρέπει την ισότιµη συµµετοχή σε ξεναγήσεις, 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, διαλέξεις, ή άλλες δράσεις του µουσείου. Παράλληλα οι 

ελλείψεις στην πληροφόρηση µπορούν να καλυφθούν µε τη χρήση της τεχνολογίας και τη 

διάθεση βοηθηµάτων (ακουστικών βαρηκοΐας, θηλιές παρεµβολής), κυρίως όµως µε τη 

µεταγραφή στη νοηµατική κάθε οπτικοακουστικού υλικού που διαθέτει το µουσείο.322 

Στην περίπτωση επισκεπτών µε νοητική υστέρηση, η προσβασιµότητα εξαρτάται σε 

µεγάλο βαθµό από τη διαµεσολάβηση του ανθρώπινου παράγοντα. Στηρίζεται δηλαδή στην 

παρουσία εξειδικευµένου µουσειοπαιδαγωγού ο οποίος, µέσα από ειδικά σχεδιασµένες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, θα αποκωδικοποιήσει επιλεκτικά τα µηνύµατα που 

εµπεριέχουν τα εκθέµατα, προσαρµόζοντας το λόγο του στις δυνατότητες των επισκεπτών µε 

τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά.323 Για την εµπέδωση του διδακτικού αντικειµένου θα πρέπει 

να προσφέρονται στους µαθητές µε νοητική υστέρηση δυνατότητες αισθητηριακές κινητικές,  

γλωσσικές και πολύπλευρης αποτύπωσης καθώς και συναισθηµατική φόρτιση.324 

Στην Ελλάδα για λόγους που σχετίζονται σε µεγάλο βαθµό µε την ιστορία των 

µουσείων, τις οικονοµικές προτεραιότητες και την αντίληψη για την κοινωνική πρόνοια, η 

προσβασιµότητα αποτελεί σχετικά νέο πεδίο συζητήσεων και εφαρµογών. Σηµαντικά βήµατα 

σηµειώθηκαν από το ΥΠ.ΠΟ. (2003), Ευρωπαϊκού Έτους Ατόµων µε Αναπηρία και εν όψει 

της διοργάνωσης των Ολυµπιακών και Παρολυµπιακών αγώνων του 2004. Ανάµεσα σε αυτά, 

η αξιολόγηση των παροχών για ΑΜΕΑ, η βελτίωση υποδοµών και υπηρεσιών σε µουσεία και 

αρχαιολογικούς χώρους, η επιµόρφωση εργαζοµένων στον πολιτισµό σχετικά µε την 

προσβασιµότητα, η διοργάνωση ειδικών ξεναγήσεων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και η 
                                                 
321 Βλ. Α. Τσίτουρη, «Καθολική πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία σε χώρους πολιτισµού. Πραγµατικότητα ή ουτοπία;», 
Τετράδια Μουσειολογίας, 2 (2005), Αθήνα, σ. 37-41. 
322 Βλ. παραπάνω. 
323Βλ. Περισσότερα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες στο Στ. Γκότσης, «Ερµηνευτικά-εκπαιδευτικά προγράµµατα για οµάδες 
ατόµων µε αναπηρίες: το παράδειγµα του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου», στο Α. Τσίτουρη (επιµ.) Πρόσβαση Ατόµων 
µε Αναπηρίες σε χώρους πολιτισµού και αθλητισµού, Πρακτικά συνεδρίου, ΥΠ.ΠΟ, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 207-213. και Γ. 
Κακούρου-Χρόνη, Μουσείο-Σχολείο. Αντικριστές πόρτες στη γνώση, Πατάκης, Αθήνα, 2005, σ. 65-69.  
324 Βλ. Σ. Πολυχρονοπούλου, Νοητική υστέρηση, Αθήνα 1998. 
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εδραίωση ενός διαλόγου µε φορείς των ΑΜΕΑ. Ζητούµενο δεν είναι µόνο να εξασφαλιστούν 

οι τεχνικοί όροι για την προσβασιµότητα αλλά η αλλαγή αντιλήψεων. Στην ποιοτική 

αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών µπορούν να συνεισφέρουν προγράµµατα της 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης που αφορούν στην προσβασιµότητα.325 

 Τα µουσεία προσφέρονται για την αξιοποίηση πολύπλευρων και ιδιαίτερων 

σωµατικών, ψυχικών και διανοητικών δυνατοτήτων που διαθέτουν άτοµα και οµάδες 

ανεξάρτητα από ιδιαίτερες προσωπικές ανάγκες και χαρακτηριστικά. Η χρήση και η ερµηνεία 

µουσειακών αντικειµένων µε ιστορικό προσανατολισµό δύναται να καλλιεργήσει την κριτική 

και τη δηµιουργική σκέψη µε συνεπακόλουθο τη δηµιουργική αξιοποίηση του πολιτιστικού 

και φυσικού περιβάλλοντος. Το µουσείο διαµορφώνει ένα γόνιµο παιδευτικό περιβάλλον, 

διότι είναι χώρος µε έντονο κοινωνικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, που 

ενθαρρύνει τις κοινωνικές σχέσεις ατόµων και οµάδων πέρα από διακρίσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
325 Βλ. παραπάνω, Α. Τσίτουρη. 
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2.6 Η µουσειακή εκπαίδευση στη διδασκαλία των πολιτισµικών 
µαθηµάτων 

 
 

Η µουσειακή πράξη (µέσα από την έκθεση-κοινοποίηση) µε όλους τους συντελεστές της 

(µουσειολόγους, ερευνητές κάθε ειδικότητας, ιστορικούς, αρχαιολόγους, λαογράφους, 

ανθρωπολόγους, εθνολόγους, αρχιτέκτονες, γεωλόγους, σκηνογράφους, ενδυµατολόγους, 

κοινωνιολόγους, οικονοµολόγους, εκπαιδευτικούς κ.α.)  πετυχαίνει το σκοπό της όταν τα 

αντικείµενα αποκοτούν «λαλιά», κίνηση, ζωή, «όταν παίζουν»τον ρόλο τους, σαν τους 

ηθοποιούς του θεάτρου, όταν «προκαλούν» την ευαισθησία του κοινού να «δει», να µάθει τι, 

πως, που, πότε, γιατί, να καταλάβει την ιστορία (συνέχεια, στασιµότητα, ή εξέλιξη), να νιώσει 

τη χαρά και τον πόνο του ανθρώπου που κουβαλάει µέσα του γενιές και γενιές, να ψυχαγωγηθεί. 

Από την αισθητική σύλληψη και την κοσµοθεωρητική θεώρηση της µουσειακής παράστασης 

εξαρτάται το τι θα «δει» και «πως θα το δει», κοµµατιαστά ή συνολικά, επιφανειακά ή στο 

βάθος, αν θα συλλάβει τα αντικείµενα σαν µορφές στάσιµες και απολιθωµένες ή σαν δυναµικές 

µορφές που κρύβουν µέσα τους τη ζωή και την εξέλιξη.326 Στο µουσείο γίνεται διάλογος του 

σηµερινού ανθρώπου µε τον άνθρωπο του χθες µέσα από τα αντικείµενα του υλικού πολιτισµού 

που ο ίδιος  δηµιούργησε. 

Για τη δηµιουργία της µουσειακής πράξης απαιτείται η ζωντανή σύνδεση των 

µουσειακών αντικειµένων µε την ιστορία τους µε το ανθρώπινο περιβάλλον και τις συνθήκες 

που τα δηµιούργησαν. Με τη βοήθεια του λόγου (σε κασέτα, video, ή και πραγµατική απευθείας 

ανθρώπινη φωνή), µε τη βοήθεια του κειµένου, της φωτογραφίας και οποιουδήποτε άλλου 

σύγχρονου µέσου (βασισµένου στην τεχνολογία), της σκηνογραφίας, της ζωγραφικής, της 

γλυπτικής, της  αρχιτεκτονικής επιτυγχάνεται η πιο σωστή και άµεση προσέγγιση της ιστορίας, 

η συνειδητοποίηση του ιστορικού γίγνεσθαι του παρελθόντος και του παρόντος.327 

 

2.6.1 Ο ρόλος του µουσείου στην ιστορική εκπαίδευση

 
 

Το σχολείο και η ιστορική εκπαίδευση καλούνται να συµβάλλουν στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων αναγνώρισης των χαρακτηριστικών του παρόντος. 328   Η ιστορική συνείδηση 

ενισχύει τη γόνιµη προσέγγιση του παρελθόντος στην αξιολογική του εκτίµηση από το εκάστοτε 

                                                 
326 Βλ. Φ.  Οικονοµίδου-Μπότσιου, «Μουσείο-Θέατρο» στα Πρακτικά Α’ Συνάντησης Μουσειολογίας, 1984.   
327 Βλ. παραπάνω. 
328 Βλ. Γ. Ν. Λεοντσίνης, Ιστορία-Περιβάλλον και η διδακτική τους, Αθήνα 1995,  σ. 11. 
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παρόν. Οι µαθητές εντοπίζουν και µελετούν τις ιστορικές πηγές, τις αναλύουν κριτικά στο 

βαθµό που αυτό κάθε φορά είναι εφικτό, συνειδητοποιούν την ανάγκη συνύπαρξης της τοπικής 

και γενικής ιστορίας και προσδιορίζουν την ταυτότητά τους. Η συν-αντίληψη και συν-έρευνα 

των µαθητών µε τον δάσκαλό τους στην προσέγγιση της τοπικής ιστορίας µπορεί να είναι 

εποικοδοµητική και να αποδώσει διδακτικά. Η διαπίστωση του Μεξικανού ανθρωπολόγου  

Ignacio Carcia "Tο µουσείο είναι το σπίτι του παρελθόντος αλλά κι η πόρτα του µέλλοντος" 

µπορεί να αποθεωρητικοποιηθεί και να πραγµατωθεί ερευνητικά και οµαδοσυνεργατικά στη 

σχολική πραγµατικότητα. Το µουσείο µπορεί να προσφέρει διεξόδους στη µελέτη και τη 

διδασκαλία της τοπικής και γενικής ιστορίας. Βαθύτερη επιδίωξη αποτελεί η προσέγγιση του 

ψυχικού κόσµου των παιδιών, η απελευθέρωσή τους από προκαταλήψεις- ή και εσφαλµένες, 

προσωπικές ή µη εκτιµήσεις. Όσα στοιχεία σχετίζονται µε το χώρο της ιστορίας και της µελέτης 

του παρελθόντος είναι ουσιαστικά και σύµφυτα µε τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Εάν οι 

µαθητές έρθουν σε επαφή µε ποιοτικά ερεθίσµατα, όπως εικαστικά έργα, λογοτεχνία, ποίηση, 

θέατρο, µουσική, παραµύθι, κ.λπ. στο µάθηµα της ιστορίας, παράγουν (και όχι αναπαράγουν) 

προϊόντα που καταδεικνύουν δεξιότητες στον µαθησιακό και καλλιτεχνικό τοµέα, 

αναδεικνύοντας παράλληλα τη µοναδικότητά τους. Ειδικότερα αναπτύσσουν χαρακτηριστικά 

όπως η δηµιουργική σκέψη, η ευχέρεια, η ευελιξία, ο µετασχηµατισµός, η επεξεργασία-σύνθεση, 

η πρωτοτυπία, κριτήρια µε τα οποία  τελικά αξιολογούνται τα έργα των παιδιών. 

Παρόλα αυτά η σηµασία των µουσείων γίνεται όλο και µεγαλύτερη λόγω των αλλαγών 

που συντελούνται σε κοινωνικό και πολιτισµικό επίπεδο, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει σε 

αλλαγές στο σχολείο που µέχρι τώρα ήταν γνωστό. Ένα άλλος παράγοντας που θέτει τα µουσεία 

στην επικαιρότητα σχετίζεται µε την τάση για επιστηµονικό και ιστορικό αλφαβητισµό. Το 

ερώτηµα που εύλογα ανακύπτει είναι ποια τα χαρακτηριστικά της τυπικής (σχολιοποιηµένης) 

προς την άτυπη (µουσειακή) εκπαίδευση και πως µπορούν να συνδυαστούν. Η µουσειακή 

εκπαίδευση είναι πιο ευέλικτη π.χ σε επιλογή θεµάτων, πιο οµαδική µε κέντρο αναφοράς τον 

επισκέπτη, και η παρακολούθηση µάλλον εθελοντική. Η τυπική εκπαίδευση έχει καθορισµένο 

αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραµµα, είναι πιο ατοµική αφού ο µαθητής αξιολογείται, τα 

αποτελέσµατά της είναι εµπειρικά µετρήσιµα και η παρακολούθησή της αναγκαστική. 

Η αντιµετώπιση ενός µουσειακού αντικειµένου µε δέος και αµηχανία, όχι γιατί προκαλεί 

πραγµατικά µια ισχυρή εντύπωση, αλλά γιατί «πρέπει» να το θαυµάσει κάποιος, δεν προσφέρει 

άλλο από το να κλείνει πόρτες στην προσέγγιση του µουσείου αντί να ανοίγει. Αυτό ισχύει 

συχνά όταν οι εκπαιδευτικοί από άγνοια οδηγούνται σε επανάληψη στερεοτύπων 

χαρακτηρισµών των εκθεµάτων όπως «αριστούργηµα» που τα παιδιά τους ακούν ως κενές, 

βαρετές λέξεις. Η φάση αυτή της γνωριµίας µε το αντικείµενο, είτε είναι έργο τέχνης είτε όχι, 



                                                                                                                   

 123 

είναι πολύ ουσιαστική και µπορεί να γίνει σε δύο διακριτά µεν, αλλά συχνά ανακατεµένα στην 

πράξη, στάδια: α) τη σιωπηλή παρατήρηση- εξοικείωση, β) την περιγραφή του αντικειµένου σε 

µια άλλη γλώσσα, κάτι που µπορεί να γίνεται από µεµονωµένα άτοµα ή και οµαδικά, µε τη 

βοήθεια κατάλληλων καθοδηγητικών ερωτήσεων από µέρους του συνόδου των µαθητών. Η 

άλλη γλώσσα µπορεί να είναι η φυσική οµιλία, το σχέδιο, η µίµηση µε το σώµα, εφόσον το θέµα 

προσφέρεται. Η επαφή µε το έργο στην αθωότητά της πρώτης µατιάς µαταιώνεται όταν βιάζεται 

κανείς να αραδιάσει στους άλλους γνώσεις, ήδη έτοιµες για αυτό. Τα συναισθήµατα θέλουν 

χρόνο για να αναπτυχθούν, όπως και  η καλλιέργεια της αισθητική απόλαυσης.  

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα µπορούν να συνεισφέρουν στην παραπάνω διαδικασία, 

µεταµορφώνοντας το µουσείο σε ανοικτό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό ίδρυµα, σε έναν 

οργανισµό µάθησης και ψυχαγωγίας. Εκπαιδευτικά προγράµµατα µέσα σε µουσειακούς χώρους 

σηµατοδότησαν την έναρξη µιας νέας περιόδου στη ζωή αρκετών µουσείων στην Ευρώπη 

(Conservatoire Nationale des Arts et Métiers-Παρίσι, Science Museum-Λονδίνο, Deutsches 

Museum-Μόναχο κ.α.), την Αµερική (American Museum of Natural History-Ν. Υόρκη) αλλά 

και την Ελλάδα (Μουσείο Μπενάκη, Βυζαντινό Μουσείο,  Μουσεία Πανεπιστηµίων κ.α.).329 Τα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα δεν διαχωρίζονται από τη διδασκαλία, αφού έρχονται να ενισχύσουν 

όσα διδάσκονται στη τάξη. 

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα των µουσείων φαίνεται ότι κυρίως στοχεύουν να κάνουν 

το µουσείο χώρο ελκυστικό για τους νέους και να ενισχύσουν τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό 

τους ρόλο.330 Το µουσείο µε τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που οργανώνει δεν στοχεύει να 

υποκαταστήσει τη σχολική εκπαιδευτική διαδικασία και τον εκπαιδευτικό. Είναι µάλλον 

αδύνατο να ικανοποιηθούν οι ανάγκες ενός σχολικού προγράµµατος αποκλειστικά και µόνο µε 

τη χρήση των συλλογών ενός µουσείου ή και πολλών µουσείων µαζί, αφού και πάλι µόνο ένα 

περιορισµένο τµήµα του αναλυτικού προγράµµατος θα µπορούσε να καλυφθεί. ∆ίνεται όµως η 

δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να εκµεταλλεύονται τα θέµατα που παρουσιάζονται στις 

µουσειακές εκθέσεις και να τα αξιοποιούν κατάλληλα, σύµφωνα µε τις δικές τους επιδιώξεις.331 

Για παράδειγµα, ενώ συχνά προτείνονται αρκετά δηµιουργικές µαθησιακές δραστηριότητες µετά 

την επίσκεψη σε ένα µουσείο (δραµατοποίηση, δηµιουργικό γράψιµο, παραγωγή εικαστικών 

έργων ή µοντέλων κλπ),332 ο διαφαινόµενος στόχος αυτών των εργασιών δεν αφορά στο σχολικό 

πρόγραµµα αλλά στη συµπλήρωση της διαδικασίας προσέγγισης των συλλογών ενός  

                                                 
329 Βλ. Σ. Γελαδάκη «Πανεπιστηµιακά Μουσεία Εκπαίδευσης: Η Παιδαγωγική ∆ιάσταση της Ανάπλασης του Εκπαιδευτικού 
Παρελθόντος» στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
http://www.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio4/praktika1/geladaki.htm 
330 Βλ. Β. Γκράτζιου «Μουσείο και Εκπαίδευση», Τοµή, 1 (1990), σ. 38. 
331 Βλ. S. Lee, K. Solender, “Museum Education”, A Lewey, The International Encyclopedia of Curriculum, Pergamon Press 
1991, σ. 686-688. 
332 Βλ. L. Rodger, “Museums in Education: Seizing the Market Opportunities”,  σ. 36. 
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µουσείου.333 Οι µουσειακές συλλογές συµβάλλουν, ώστε να δοθεί ζωή στο παρελθόν µέσω της 

φαντασίας, που κινητοποιείται κατά τη διάρκεια µιας οπτικής και ίσως και απτικής 

διαδικασίας. 334  Η παρατήρηση αποτελεί αναµφισβήτητα τη βασική προϋπόθεση για την 

ανάπτυξη διαλόγου ανάµεσα στα µουσειακά εκθέµατα και τον επισκέπτη. 

Η σύγχρονη µουσειολογική πρακτική προβάλλει πολλαπλούς τρόπους ερµηνείας των 

εκθεµάτων των µουσείων. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται: το «παραδοσιακό» έντυπο 

υλικό (εισαγωγικά κείµενα, λεζάντες, ενηµερωτικά φυλλάδια, κατάλογοι κ.λπ.) αλλά και χάρτες, 

σχέδια, φωτογραφίες µακέτες, αναπαραστάσεις, οπτικοακουστικά µέσα, ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές, κούκλες κ.α., τα οποία προσδιορίζονται είτε από τον χαρακτήρα του µουσείου είτε 

από τους συγκεκριµένους στόχους µιας έκθεσης. Τα παραπάνω µέσα αποσκοπούν να 

αποτελέσουν το συνδετικό κρίκο ανάµεσα στα άτοµα και στα εκθέµατα, να τους εµφυσήσουν 

ζωή και να λειτουργήσουν ως γέφυρα επικοινωνίας αυτών και του κοινού. Τα αντικείµενα 

ευνοούν τη διατύπωση ερωτηµάτων στους επισκέπτες και αποτελούν φραστικές µαρτυρίες 

ιστορικών προσώπων, καλλιτεχνών κ.α. Επιπλέον, καθίσταται αναγκαίο να είναι κατανοητά 

(χωρίς να γίνονται απλοϊκά ή επιτηδευµένα), περιεκτικά, χωρίς να βοµβαρδίζουν τους 

επισκέπτες µε πληροφορίες, να έχουν σχέση µε το περιεχόµενο της έκθεσης και να είναι 

ευκολοµνηµόνευτα. Η νέα µουσειολογική πρακτική προσανατολίζεται σε νέες κατευθύνσεις 

όπως: 

•  Στην αναζήτηση νέων τρόπων παρουσίασης αφηρηµένων ιδεών και αντιλήψεων, 

•  στην επεξεργασία θεµάτων που επαναλαµβάνονται σταθερά στο χρόνο, όπως για παράδειγµα 

η αναπαράσταση του έθνους η πολιτική ζωή, η ενίσχυση της ιστορικής µνήµης,  οι περιπέτειες 

ενός µύθου στο χρόνο, 

•  σε ζητήµατα που αφορούν στη φύση της ιστορικής µεθόδου και στη χρήση της από τα 

µουσεία µε βάση ένα πολυσηµειωτικό περιβάλλον (κείµενο εικόνα ήχος φωτιστικές πηγές) 

•  στην εφαρµογή της διεπιστηµονικής µεθόδου, στην προσέγγιση της ιστορίας, που διευκολύνει 

τις πολλαπλές "αναγνώσεις" των γεγονότων, µέσα από τα εκάστοτε παρόντα και τη 

συνειδητοποίηση του ρόλου του άτοµου στην παραγωγή νοηµάτων. 

Το µουσείο, προσφέρεται για την εισαγωγή των παιδιών στην ιστορική µέθοδο, στη 

χρήση και στην ερµηνεία των µουσειακών αντικειµένων ως µαρτυριών και στη διατύπωση 

υποθέσεων ή συµπερασµάτων, µε την αξιοποίηση πολύπλευρων και ιδιαίτερων σωµατικών, 

ψυχικών, και διανοητικών δυνατοτήτων και παραστάσεων που διαθέτουν τα άτοµα, σε σχέση µε 

το κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο τους. Παράλληλα µε την καλλιέργεια ιστορικής 
                                                 
333 Βλ. M. Bryant,  M. Mainstone, «The use of museums and Historical sites», in W. Burston, C. Green, Handbook of History 
Teachers, Methuen Educational LTD, London 1972, σ. 163-171. 
334 Βλ. S. Meyer, «Voyage to Discovery or Road to Nowhere?», Museums Journal 9 (1993), σ. 24-25. 
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συνείδησης συνδυάζεται ευκολότερα η καλλιέργεια κριτικής σκέψης, γνώσης των παιδιών, αλλά 

και κριτικής προσέγγισης, ερµηνείας και η δηµιουργικής αξιοποίησης του υλικού πολιτισµού και 

γενικότερα του ευρύτερου πολιτισµικού και φυσικού περιβάλλοντος. Η καλλιέργεια δεξιοτήτων 

εικονικής ανάγνωσης µπορεί να θεωρηθεί αναγκαία. Το µουσείο διαµορφώνει ένα γόνιµο 

µαθησιακό περιβάλλον, καθώς είναι χώρος µε έντονο κοινωνικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό 

χαρακτήρα, που διευκολύνει αντίστοιχα την κοινωνική αλληλεπίδραση ατόµων και οµάδων. Με 

αυτό το σκεπτικό, τα µουσειοπαιδαγωγικά προγράµµατα µπορούν να συνδέονται και να 

λαµβάνουν υπόψη τους τα σχολικά µαθήµατα, όπως το µάθηµα της ιστορίας, αλλά δεν µπορούν 

να στηρίζονται στις ίδιες παιδαγωγικές αρχές, στην ίδια διδακτική µεθοδολογία. Αντίθετα, τα 

σύγχρονα µουσειοπαιδαγωγικά προγράµµατα µπορούν να συµβάλλουν, άµεσα ή έµµεσα στην 

προσέγγιση της ιστορίας και στην ποιοτική αναβάθµιση του µαθήµατος στο σχολείο, κυρίως µε 

την εισαγωγή των παιδιών στην ιστορική µέθοδο και στις αρχές της επιστήµης της ιστορίας µε 

τη χρήση σύγχρονων (βιωµατικών, διεπιστηµονικών) εκπαιδευτικών µεθόδων. 

Είναι προφανές ότι η µελέτη των µουσειακών εκθεµάτων συµβάλλει στην εκτίµηση των 

υλικών συνθηκών κάποιας ιστορικής περιόδου και κατά συνέπεια στην κατανόηση της µορφής, 

του χαρακτήρα και της δοµής της αντίστοιχης κοινωνίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να 

προηγηθεί η ένταξη των αντικειµένων στο πολιτικό, οικονοµικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

τους.335 Η προσέγγιση των εκθεµάτων-τεκµηρίων ενός λαού αποτελεί διαφορετικό έργο από 

εκείνο που γίνεται στην αίθουσα διδασκαλίας. Στην αίθουσα διδασκαλίας τα ιστορικά τεκµήρια 

είναι κατά κανόνα πρωτογενείς ή δευτερογενείς γραπτές πηγές και όχι αυθεντικά αντικείµενα. 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η άποψη ότι τα έργα τέχνης αποτελούν αυθεντικά τεκµήρια, που 

εκφράζουν τις τάσεις ενός πολιτισµού, τις αντιλήψεις µιας δεδοµένης εποχής για τον άνθρωπο 

και τον κόσµο, πολύ πιο κατατοπιστικά και πιο εύγλωττα,336 από τις αφηγήσεις που περιέχονται 

στα διδακτικά εγχειρίδια. Σύµφωνα µε µια θεωρητική προσέγγιση, κανένα άλλο είδος κειµένου 

ή µνηµείο του παρελθόντος δεν µπορεί να προσφέρει τόσο άµεσες µαρτυρίες για τους 

ανθρώπους που έζησαν σε άλλες εποχές.337 Οι γραπτές πηγές περιορίζονται σε ένα σχετικά πολύ 

µικρό αριθµό θεµάτων, τα αρχαιολογικά ευρήµατα (µεταξύ των οποίων είναι και τα έργα 

τέχνης) απόλυτα αναγκαία για τη δηµιουργία ενός πλαισίου έρευνας και ερµηνείας των 

ιστορικών γεγονότων338 και τη βίωση προηγούµενων εποχών.339  Η επικοινωνία µε ανθρώπους 

άλλων εποχών και τόπων, µέσω αυθεντικών αντικειµένων και η ενθάρρυνση της προσωπικής 

                                                 
335 Βλ. J. Barwell, “Museums and the Finaly History Report”, Teaching History 61, (1990) σ. 26, και C.  Adams,  «Museums and 
the Use of evidence in History Teaching», Teaching History 34 (1982), σ. 4. 
336 Βλ. R.  Gloton, «Η τέχνη στο σχολείο», Μτφ. Α. Σαφαρίκας, Η. Βιγγόπουλος, Νικόδηµος, Αθήνα 1976, σ.45-54. 
337 Βλ. J. Berger «Η εικόνα και το βλέµµα», µτφ Ζ. Κονταράτου, Οδυσσέας, Αθήνα 1986, σ.10. 
338 Βλ. A. Leroi-Gourhan, «Η ιστορία χωρίς κείµενα», Encyclopedia de la Pleiade, Ιστορία και µεθοδοί της, τ. Β1, σ. 43-86, 
Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1985. 
339 Βλ. E. Lewis, “Teaching History in secondary schools”, Evans Bros, 2nd edition, London 1965, σ. 78-79. 
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εµπειρίας απαιτούν την άµεση συµµετοχή του επισκέπτη-σπουδαστή στην όλη διαδικασία µέσω 

ενεργητικών µαθησιακών ενεργειών.340  

Κατά συνέπεια η γνώση της µεθοδολογίας προσέγγισης των αυθεντικών αντικειµένων 

των µουσείων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για µια αποτελεσµατική διδασκαλία στο 

µουσείο.341 Τα ίδια τα µουσεία χρησιµοποιούν τις επιστηµονικές ιστορικές µεθόδους για την 

έρευνα, την τεκµηρίωση και την έκθεση των ιστορικών τεκµηρίων.342  Η χρήση του µουσείου 

στη διδασκαλία των πολιτισµικών µαθηµάτων θα πρέπει να δίνει την ευκαιρία στους 

σπουδαστές για προβληµατισµό, για ανάπτυξη της φαντασίας και της δηµιουργικής επινόησης, 

δραστηριότητες που αποσκοπούν στην καλλιέργεια της ιστορικής-κριτικής σκέψης και στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη των εκπαιδευόµενων. 

Η µουσειακή εκπαίδευση: διαθέτει: α) ανεξάντλητο πλούτο γνώσεων για τον πολιτισµό, 

την ιστορία και την τέχνη. Ταυτόχρονα, µα και ανέξοδα παρέχει το ανάλογο εποπτικό υλικό για 

τα θέµατα αυτά, καθώς και ερεθίσµατα για να διδαχθούν τα πολιτιστικά µαθήµατα. Τα 

αρχαιολογικά αντικείµενα-µνηµεία αναδεικνύονται έτσι σε κατ’ εξοχήν κόµβους σύγκλισης 

διεπιστηµονικών προσεγγίσεων, εξαιρετικά αναγκαίων για µια ανανέωση της διδακτικής και 

µαθησιακής διαδικασίας. β) Τη µέθοδο να προσεγγίζει και να ερµηνεύει τα αντικείµενα του 

υλικού πολιτισµού, προχωρώντας µέσα από τη γνωριµία µε αυτά, στα άτοµα και τις κοινωνίες 

που τα δηµιούργησαν. Ιχνηλατώντας την ιστορική πορεία του ανθρώπου πάνω στη γη µπορεί να 

αποτελέσει το µοντέλο εναλλακτικής διδακτικής µεθόδου που να ανταποκρίνεται µε επιτυχία 

στις εκπαιδευτικές ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Για το σκοπό αυτό, τα παιδιά καλό είναι να 

έρχονται σε επαφή µε τα µνηµεία από νωρίς και µε σωστό για την κάθε ηλικία τρόπο. Ο 

εκπαιδευτικός, θα πρέπει να φέρει τα παιδιά σε επαφή µε τα µουσεία από τις πρώτες κιόλας 

εκπαιδευτικές βαθµίδες. Κάτι τέτοιο, προϋποθέτει τη σωστή προετοιµασία του, για να είναι σε 

θέση να αντεπεξέλθει σε αυτόν το ρόλο. Προϋποθέτει να έχει ο ίδιος ευεργετηθεί από τη 

γνωριµία και επαφή µε τα µνηµεία του πολιτισµού και της τέχνης, αλλά και να έχει εφοδιαστεί 

κατά τη διάρκεια των σπουδών του, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, µε µια 

αποτελεσµατική µέθοδο προσέγγισης, που να µπορεί να την αξιοποιήσει.343   

Η σύζευξη των περιοχών της ιστορίας και της τέχνης, µπορεί να συµβάλλει 

αποτελεσµατικά στη διδακτική των πολιτισµικών µαθηµάτων. Ο συνδυασµός της γνώσης των 

ιστορικών γεγονότων µε τη γνώση των συµβολικών τρόπων έκφρασης των καλλιτεχνών, η 
                                                 
340 Βλ. Ε. Σπαθάρη-Μπεγλίτη, «Λαογραφικό µουσείο και παιδαγωγική», Απόψεις, Παράρτηµα 8, (1994), σ. 74-87. 
341 Βλ. G. Hein, Learning in the Museum, Routledge, London 1998.  
342 Βλ. Μ.  Καµπούρη-Βαµβούκου, «Τα Ιστορικά Μουσεία: Η νέα Ιστορία και ο αντίκτυπος της σε αυτά», περ. Αρχαιολογία, τ. 
15, (1985), σ. 32. 
343 Βλ. Β. Βέµη, «Κατάρτιση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στην πολιτισµική αγωγή: ο ρόλος της αρχαιολογικής παιδείας, 
Πρακτικά του ∆ιεθνούς Συνεδρίου: Η πολιτισµική Αγωγή στην Ευρώπη, Θεσσαλονίκη 27-29 Ιουνίου 1997. 
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εξοικείωση µε τον εικαστικό κώδικα επικοινωνίας, επιτυγχάνει τον ασφαλέστερο συσχετισµό 

εικαστικών έργων και ιστορικών γεγονότων. Η ανάπτυξη ενός µουσειοπαιδαγωγικού 

προγράµµατος για τη διδασκαλία των πολιτισµικών µαθηµάτων θα µπορούσε να συνδυάσει τη 

γνώση των αισθητικών αξιών, ως ένα πρώτο στάδιο προσέγγισης των εκθεµάτων. Σε ένα 

δεύτερο στάδιο θα µπορούσε να επιδιωχθεί η γνώση, η κατανόηση ή η βίωση της εποχής στην 

οποία αναφέρεται η συγκεκριµένη διδακτική ενότητα, µε απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της 

ιστορικής σκέψης και συνείδησης. Απαιτείται η εφαρµογή µιας διαδικασίας «ανάγνωσης» των 

αντικειµένων, η οποία δεν στηρίζεται αποκλειστικά στη διαίσθηση των εκπαιδευόµενων αλλά 

κυρίως στη γνώση, στη διερεύνηση και στη φαντασία.344 Σε ένα τέτοιο πλαίσιο αναφοράς, η 

πολιτισµική διάσταση της εκπαιδευτικής πράξης αποσκοπεί, περισσότερο από κάθε άλλο, στην 

αποκατάσταση µιας αυθεντικής και δυναµικής επικοινωνίας του παιδιού µε το ιστορικό και 

κοινωνικό του περιβάλλον, προβάλλοντας τη γνώση ως µέσο και όχι σκοπό.  

Μια µουσειακή έκθεση οφείλει πρώτα από όλα να συσχετίσει το αντικείµενο που 

εξετάζεται µε ένα ή πολλαπλά νοηµατικά πλαίσια αναφοράς, (όπως λόγου χάρη αυτό που 

συγκροτούν τα άλλα αντικείµενα µε τα οποία βρέθηκε µαζί, η σύγκρισή του µε άλλα όµοια 

αντικείµενα κ.λπ.) να τοποθετήσει δηλαδή το αντικείµενο στα πολιτισµικά του 

συµφραζόµενα.345 Ο αρχαιολόγος πρέπει να γίνει ο διερµηνέας του µνηµείου για χάρη του 

κοινωνικού συνόλου, φροντίζοντας για την απόδοση του αρχαιολογικού υλικού στην κοινωνία 

µέσα από µια διαδικασία επαναπαρουσίασής του µε δηµοσιεύσεις, ανακοινώσεις, εκθέσεις.346  

Θα πρέπει να τοποθετεί το αντικείµενο στην αρχική του χρήση µέσα σε µια διδακτική 

µουσειακή ενότητα, όπου ξαναβρίσκει ένα νοηµατικό πλαίσιο αναφοράς, λειτουργεί συνειδητά 

η ασυνείδητα και ως σηµείο αναφοράς για το θεατή.  

 

2.6.2 Οι µουσειοσκευές 
 

 
Για την περίπτωση που το εκπαιδευτικό ίδρυµα δεν είναι σε θέση  να επισκεφτεί το 

µουσείο, ή που θέλει εκτός από την επίσκεψη να εξασφαλίσει την εξοικείωση των 

διδασκοµένων µε τρόπους µάθησης µέσω αντικειµένων και µέσα σε αυτό (Learning from 

objects),347 τη λύση προσφέρει µια άλλη κατηγορία εκπαιδευτικού υλικού, οι µουσειοσκευές. Οι 

µουσειοσκευές περιέχουν τρισδιάστατο εποπτικό υλικό από αντίγραφα, συνήθως, αντικειµένων 

που βρίσκονται στο µουσείο, ή και κάποια πρωτότυπα αντικείµενα. Η δυνατότητα για µάθηση 

από αυθεντική πηγή που προσφέρουν τα αντικείµενα επαναφέρει και ανανεώνει τη χρήση 

                                                 
344 Βλ. Γ. ∆άλκος Σχολείο και µουσείο, Καστανιώτης, Αθήνα 2000, σ. 103. 
345 Βλ. Α. Benveniste, Σηµειολογία της γλώσσας, Κείµενα σηµειολογίας, Νεφέλη, Αθήνα 1981, σ. 45-47. 
346 Βλ. Έκο, Ουµπ, Πολιτιστικά κοιτάσµατα, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 5. 
347 Βλ. E. Hooper-Greenhill, Museum and Gallery Education, Leicester University Press, 1994. 
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τρισδιάστατου εποπτικού υλικού στην αίθουσα διδασκαλίας.348 Η  τεκµηρίωση του θέµατος 

περιλαµβάνει τόσο βιβλιογραφική όσο και µουσειακή αναζήτηση, καθώς χρειάζεται να 

εντοπιστούν αντικείµενα διαφόρων πολιτισµών και περιόδων, ώστε να χρησιµοποιηθούν στο 

πρόγραµµα οι εικόνες τους αλλά και τα αντίγραφά τους. Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται η συλλογή 

αλλά και η κατασκευή του εποπτικού υλικού. Γίνεται αναζήτηση σε παλαιοπωλεία και 

χαρτοπωλεία για τη συλλογή των αντικειµένων (µελανοδοχεία, κονδυλοφόροι) και υλών 

(πάπυρος, περγαµηνή, χειροποίητο χαρτί και στυπόχαρτο, καλάµι, κερί, κ.λπ.), ανατίθενται -σε 

ειδικευµένους τεχνίτες και καλλιτέχνες- η κατασκευή αντιγράφων από µουσεία (γραφίδες, 

κέρινες πινακίδες, καλαµένιες πένες). Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στην αυθεντικότητα των 

πρώτων υλών και την πιστότητα των αντιγραφών. Στο στάδιο αυτό, καλό είναι να γίνεται µια 

προκαταρκτική έρευνα στους εκπαιδευτικούς προκειµένου να προσδιορίζονται κάποιες 

προσδοκίες και προτιµήσεις τους σε σχέση µε τη µορφή που επιθυµούν να αποκτήσει το υλικό, 

που θα ετοιµαστεί (για παράδειγµα προτιµούν αφίσες ή καρτέλες επίδειξης), ακόµη και το 

κόστος που είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν, ατοµικά ή σε επίπεδο εκπαιδευτικού ιδρύµατος. 

Στη συνέχεια το εποπτικό και παιδαγωγικό υλικό ξανασχεδιάζεται, προκειµένου να πάρει µορφή 

εύχρηστη, κατά το δυνατόν οικονοµική, να αποκτήσει περίβληµα και φορητή µορφή, 

διατηρώντας υψηλή ποιότητα και επιστηµονική ακρίβεια. Αυτό, υπογραµµίζει την ανάγκη των 

εν ενεργεία εκπαιδευτικών για διαρκή επιµόρφωση σε νέους τρόπους διδασκαλίας µε νέα υλικά. 

Σηµειώνεται επίσης η ανάγκη για ενίσχυση του θεσµού των σχολικών βιβλιοθηκών, ώστε να 

µην επιβαρύνονται ατοµικά οι εκπαιδευτικοί για την αγορά εκπαιδευτικού υλικού πολλαπλής 

χρήσης και από πολλές τάξεις, που καλό είναι να ανήκει στο σχολείο. Η καλά σχεδιασµένη 

µουσειοσκευή, αναδεικνύει τις εµπειρίες όλων των αισθήσεων σαν τρόπο γνώσης. Ο κόσµος τη 

πραγµατικότητας δεν είναι η εικονική πραγµατικότητα εποµένως ωφέλιµο και χρήσιµο είναι 

εκπαιδεύονται και στις δύο τα παιδιά. 

Η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού σε κάθε µουσείο µε βάση τις σύγχρονες 

παιδαγωγικές αρχές, η ελκυστική παρουσίαση των εκθεµάτων και η αξιοποίηση των εφαρµογών 

των νέων τεχνολογιών (κατάλληλος φωτισµός, σύγχρονα οπτικό-ακουστικά αναπαραστάσεις 

χώρων κ.α.)  για την καταλληλότερη προβολή τους συµβάλουν στη διεύρυνση του θεσµού του 

µουσείου και στην ανάδειξή του. Το µουσείο αποτελεί το σύγχρονο φορέα τέχνης και 

πολιτισµού, µε ενεργή ταυτόχρονα συµµετοχή στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα και ιδιαίτερα 

τις διδακτικές πρακτικές και ανάγκες της ιστορικής εκπαίδευσης. Η επαφή του µαθητή µε τον 

πολιτισµό και τις µορφές τέχνης του τόπου του, καθώς και µε µαρτυρίες άλλων πολιτισµών, 

προσφέρει σ’ αυτόν τη δυνατότητα να εντάσσει τον εαυτό του σε ένα συγκεκριµένο πολιτισµικό 

                                                 
348 Βλ. Ει. Νάκου, Εµείς τα πράγµατα και ο πολιτισµός, Νήσος, Αθήνα 2001, σ. 63-67. 
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περιβάλλον, να γνωρίζει καλύτερα την ιστορία του, όπως και την ιστορία άλλων λαών και 

πολιτισµών. Στο πλαίσιο της διδακτικής του µαθήµατος της γενικής και της τοπικής ιστορίας 

στους εκθεσιακούς χώρους των µουσείων και τους ιστορικούς ή αρχαιολογικούς χώρους οι 

µαθητές µπορούν να εκφράζουν ιδέες, απόψεις, να διατυπώνουν προτάσεις, να εξωτερικεύουν 

προσωπικά συναισθήµατα και να κινητοποιούν δηµιουργικά τη φαντασία τους, να αναπλάθουν 

όψεις του ιστορικού παρελθόντος και να εντοπίζουν την ιστορική εξέλιξη. Η προσφερόµενη στο 

µουσείο µάθηση όπως και σε άλλους εκθεσιακούς χώρους κάθε µορφής γνώση, συνεξετάζονται 

µε την κοινωνική, πολιτική και οικονοµική ζωή του τόπου, κινητοποιώντας στη συνείδησή του 

µαθητή έναν γόνιµο διάλογο µεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος και κυρίως 

αναπτύσσοντας δεξιότητες κατανόησης της ιστορικής εξέλιξης. Με τον τρόπο αυτό οι µαθητές, 

υπερβαίνοντας το επίπεδο των παθητικών επισκεπτών και θεατών, µαθαίνουν να συνδιαλέγονται 

µε τα εκθέµατα της εποχής στην οποία αυτά ανήκουν, τους δηµιουργούς τους, ή τους ανθρώπους 

που τα χρησιµοποιούσαν, την καθηµερινή τους ζωή, σχηµατίζοντας τη δική τους γνώµη σχετικά 

µε το πως ήταν η ζωή στο παρελθόν. 

Οι σύγχρονες µουσειοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις, πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τόσο την 

ηλικία όσο και τις ατοµικές, κοινωνικές, πολιτισµικές ιδιαιτερότητες των ατόµων και των 

οµάδων στις οποίες κυρίως απευθύνονται, χωρίς να καταφεύγουν σε απλοϊκές διαδικασίες που 

οδηγούν αντίστοιχα σε απλοϊκές αναγνώσεις και ερµηνείες. Αντίθετα, οφείλουν να διεγείρουν τη 

δηµιουργική φαντασία και σκέψη των υποκειµένων, τον έλεγχο προηγούµενων γνώσεων, 

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

διάθεση για περαιτέρω αναζητήσεις µέσα σε πλαίσιο ουσιαστικής ψυχαγωγίας και αισθητικής 

απόλαυσης. Με την έννοια αυτή, η εκπαιδευτική διαδικασία συνδέεται µε δηµιουργικές 

(µονοθεµατικές και διαθεµατικές) προσεγγίσεις της τέχνης και του πολιτισµού. Η αξιοποίηση 

των µουσείων και άλλων ευρύτερων χώρων πολιτισµικής αναφοράς αποκτά ευρεία εκπαιδευτική 

σηµασία, γιατί έχει τη δυνατότητα να καλλιεργεί αδιακρίτως σε όλα τα παιδιά, από πολύ µικρή 

ηλικία, δεξιότητες αισθητικής απόλαυσης και ερµηνείας της τέχνης και του πολιτισµού, 

απαραιτήτων προϋποθέσεων για την προάσπιση του δικαιώµατος όλων στον πολιτισµό. Ο 

σχεδιασµός και η εφαρµογή σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε µουσεία και 

ευρύτερους χώρους πολιτισµικής αναφοράς είναι µια πρόκληση, καθώς επιβάλλει ανοικτές, 

εναλλακτικές, διαθεµατικές, διαπολιτισµικές µεθόδους για την ανάδειξη της πολυσηµίας των 

πολιτισµικών αντικειµένων. Παράλληλα, παρέχεται σε διαφορετικές οµάδες κοινού η 

δυνατότητα να αναπτύσσονται δεξιότητες κριτικής προσέγγισης, ανάγνωσης, ερµηνείας και 
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απόλαυσης του πολιτισµού.349  Στο παρακάτω σχήµα (6) απεικονίζεται η σχέση αλληλεπίδρασης 

πολιτισµικών µαθηµάτων και σχολείου. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
349 Βλ. Ει. Νάκου, «Μουσεία και Σχολεία-Εµπειρίες και Προοπτικές», Επιστήµες της Αγωγής, Θεµατικό τεύχος (2008), 
σ. 67-74. 
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Σχήµα 6: Αλληλεπιδραστική σχέση µουσείου και πολιτιστικών µαθηµάτων 
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2.7 Ο ρόλος του πανεπιστηµίου στην προαγωγή της 
µουσειακής εκπαίδευσης 

 
 
  Το πανεπιστήµιο, ως θεσµός, -µεταξύ άλλων- συντηρεί, ενσωµατώνει, καθιερώνει και 

αναµορφώνει µια πολιτιστική κληρονοµιά γνώσεων, ιδεών και αξιών. Παράλληλα, την 

κληρονοµιά αυτή την εµπλουτίζει συνεχώς µε βάση την µελέτη και την έρευνα. Κατά συνέπεια, 

από το θεσµικό του ρόλο, το πανεπιστήµιο οφείλει να εκφράζει την κριτική συνείδηση της 

κοινωνίας και έχει υποχρέωση: α) να ενισχύει τις εκπαιδευτικές διαδικασίες µεταµορφώνοντας 

τη γνώση σε συµπεριφορά, β) να καλλιεργεί κλίµα υπευθυνότητας και αισιοδοξίας, γ) να 

ενηµερώνει και να παρέχει πρότυπα µε τις στάσεις και συµπεριφορές του,  δ) να προασπίζει την 

προτεραιότητα της αλήθειας έναντι της σκοπιµότητας, το ήθος που διέπει τη γνώση, την 

αυτονοµία της συνείδησης. 

Βάσει του θεσµικού του ρόλου λοιπόν, το πανεπιστήµιο έχει την υποχρέωση να 

συµβάλει και στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που σχετίζονται µε το περιβάλλον. Από 

πλευράς δράσης οφείλει: α) να αποτελεί χώρο αναφοράς, β) να τονίζει την αναγκαιότητα της 

αυτοοργάνωσης των τοπικών κοινωνιών αναλαµβάνοντας συµµετοχικό ρόλο, γ) να ενηµερώνει 

για τους κινδύνους των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, δ) να µεταδίδει τη γνώση και να συµβάλει 

στην ενηµέρωση του πολίτη, ε) να αξιοποιεί τις νέες δυνατότητες της επιστήµης και της 

τεχνολογίας, φιλικές προς το περιβάλλον, στ) να προβάλει το παράδειγµα άλλων κοινωνιών. Η 

ενηµέρωση, οι στάσεις και συµπεριφορές της ακαδηµαϊκής κοινότητας µπορούν να αφυπνίσουν 

τις συνειδήσεις και να προάγουν τους θεσµούς της πολιτείας για το σεβασµό των αγαθών της 

φύσης. 

Η διατήρηση και ανάδειξη όλων των µορφών του παρελθόντος αποτελούν  προϋποθέσεις 

για την ευηµερία του κοινωνικού συνόλου. Η κάθε µορφής δηµιουργία δεν ενσωµατώνει µόνο 

την τεχνική και την αισθητική άλλων εποχών, αλλά εµπερικλείει και τις αξίες που 

χαρακτηρίζουν αυτές τις εποχές. Το πανεπιστήµιο µπορεί να διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο 

στη διατήρηση της συλλογικής µνήµης και στην διάδοσή της. Άλλωστε, µια από τις θεσµικές 

του υποχρεώσεις είναι να συντηρεί και να ενσωµατώνει το παρελθόν στο παρόν. Τις τελευταίες 

δεκαετίες έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους έντονα φαινόµενα υποκουλτούρας π.χ. στον 

τοµέα της διατροφής, στις εκδηλούµενες συµπεριφορές, στον τρόπο διασκέδασης. Σε µια 

παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία, τα άτοµα αναπόφευκτα δέχονται ποικίλες επιρροές, άλλες θετικές 

και άλλες αρνητικές. Είναι διάχυτος ο φόβος ότι η παγκοσµιοποίηση απειλεί µε ισοπέδωση τις 

πολιτισµικές ιδιαιτερότητες και οδηγεί στην επιβολή µιας οµογενούς µορφής πολιτισµού σε 
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παγκόσµιο επίπεδο. Ο φόβος αυτός, µε τη µορφή µε την οποία συνήθως νοείται, δεν έχει σοβαρά 

ερείσµατα. Και τούτο γιατί η έννοια της ελευθερίας και των δικαιωµάτων του ατόµου, στην 

οποία βασίζεται η παγκοσµιοποίηση, δεν επιτρέπει τη βίαια επιβολή κανενός είδους πολιτισµού. 

Αν για παράδειγµα, οι λαοί βρίσκουν τα κινηµατογραφικά προϊόντα µιας χώρας πιο ελκυστικά 

από όσα τους προσφέρει η δική τους τέχνη, αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν είναι σε θέση να 

εκτιµήσουν όσο αξίζει, αν αξίζει, τον δικό τους πολιτισµό. Ακόµη σηµαίνει ότι, είτε ο δικός τους 

πολιτισµός είναι κατώτερος του ξένου είτε ότι δεν διαθέτουν την παιδεία να κατανοήσουν και να 

εκτιµήσουν την αξία του (αν δεν αλλοιώθηκε βέβαια και η ίδια η παιδεία από τον «ξένο» 

πολιτισµό). Καίριος ρόλος του πανεπιστηµίου είναι η προαγωγή των κοινωνικών αξιών αφού 

συνιστά έναν από τους βασικούς συντελεστές αναµόρφωσής της ενώ αδιαµφισβήτητα επηρεάζει 

στη διαµόρφωση του πολιτισµού του µέλλοντος. Το πανεπιστήµιο µπορεί και πρέπει να 

ενεργοποιήσει µηχανισµούς για ενίσχυση των ικανοτήτων, των γνώσεων και των διαθέσεων των 

ατόµων, ώστε αυτά να υποστηρίξουν µε υπευθυνότητα αυτό που είναι επωφελές για τα ίδια και 

για την κοινωνία. Ο συνειδητοποιηµένος ενεργός πολίτης αποτελεί τελικά βασικό παράγοντα για 

την αλλαγή συµπεριφορών που σχετίζονται µε το πολιτιστικό περιβάλλον.350 

Ο ρόλος του πανεπιστηµίου αναδεικνύεται κρίσιµης σηµασίας στις περιφερειακές 

κοινωνίες. Τα στοιχεία που έχουν ανάγκη οι τοπικές κοινωνίες είναι: α) πίστη στη δύναµη του 

διαλόγου, β) υιοθέτηση προϋποθέσεων ποιότητας σε όλες της εκφάνσεις της ζωής και γ) 

ενθάρρυνση υπευθυνότητας. Το ελληνικό πανεπιστήµιο θα διατηρήσει αλώβητο το κύρος του αν 

πρωτοστατήσει για την πραγµάτωση των παραπάνω χαρακτηριστικών, που αφορούν στις 

στάσεις και συµπεριφορές των νέων. Είναι γεγονός ότι η εµπλοκή των πολιτών στις συγκρούσεις 

και συζητήσεις σε µια δηµοκρατική κοινωνία επηρεάζει την οργάνωση των πόλεων, 

διαµορφώνει στάσεις απέναντι στο περιβάλλον, αναδεικνύει τους κινδύνους και διασφαλίζει τις 

προϋποθέσεις για την αντιµετώπισή τους.351 Ο βαθµός ανταπόκρισης των µουσείων στη νέα 

κοινωνική πραγµατικότητα, η επαγγελµατική κατοχύρωση των αποφοίτων µεταπτυχιακών και 

προπτυχιακών προγραµµάτων, οι τρόποι επικοινωνίας µε τις αυξανόµενες και 

διαφοροποιούµενες ως προς οµάδες κοινού ανάγκες, η σηµασία των όρων 

«µουσειοπαιδαγωγική» και «µουσειακή εκπαίδευση» καθώς επίσης οι ελλείψεις σε κεντρικό 

σχεδιασµό, οικονοµικούς πόρους και µόνιµο προσωπικό είναι µερικά µόνο από τα πεδία που 

καλείται να εκσυγχρονίσει το σύγχρονο πανεπιστήµιο.352 

                                                 
350  Βλ. Χ. Β. Μασσαλάς, “Περιφερειακά Πανεπιστήµια & ΜΜΕ”, Μυτιλήνη 23-24/5/2008, στην ηλ. διεύθυνση: 
http://www.uowm.gr/registration/eggrafa/Omilia_Proedrou_DE_Mitilini_23-5-2008.pdf 
351   Βλ. Χ. Β. Μασσαλάς, “Περιφερειακά Πανεπιστήµια & ΜΜΕ”, Μυτιλήνη 23-24/5/2008, στην ηλ. διεύθυνση: 
http://www.uowm.gr/registration/eggrafa/Omilia_Proedrou_DE_Mitilini_23-5-2008.pdf 
352 Βλ. B. Massialas, Το σχολείο εργαστήριο ζωής, Γρηγόρης,  Αθήνα 1984. 
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Το πανεπιστήµιο επιδιώκει να διασφαλίσει τις απαραίτητες συνεργασίες σε επιστηµονικό 

τεχνολογικό και κοινωνικό επίπεδο για την ανάπτυξη των παραπάνω σπουδών, κρίσιµων για την 

ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της χώρας. Χρειάζεται να δοθεί ένα νέο νόηµα στην 

παιδαγωγική επιστήµη, διευρύνοντας τα παραδοσιακά όρια εκτός από το χώρο της προσχολικής 

και σχολικής εκπαίδευσης και σε άλλα πεδία, όπως της ιστορίας, της παράδοσης, της τέχνης και 

του πολιτισµού. Η µεγάλη ανάγκη που έχουν τα ελληνικά µουσεία και οι µαθητές της 

πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά και η εκφρασµένη αγωνία των 

δασκάλων να υπάρξουν οι ενδιάµεσοι επιστήµονες-εκπαιδευτικοί απαιτούν ένα ακαδηµαϊκό 

επίπεδο σπουδών που θα θέτει ως στόχο:  

-Να αποκτήσουν τα άτοµα το θεωρητικό υπόβαθρο που θα τα οπλίσει να ερευνήσουν και να 

προσεγγίσουν µε επιτυχία την παιδαγωγική επιστήµη και την τέχνη. 

-Να αναπτύξουν την ικανότητα κρίσης και αξιολόγησης της τέχνης. 

-Να κάνουν πράξη, µέσα από τη συνεχή επαφή µε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, τη 

θεωρία. 

-Να έχουν σε καθηµερινή άµεση επαφή µε το γνωστικό αντικείµενο της µουσειολογίας και της 

µουσειοπαιδαγωγικής, µε τη βοήθεια του εργαστηρίου και του αναγνωστηρίου. Σε σχέση µε τις 

ειδικότητες που είθισται να συναντά κανείς στο µουσείο, η µουσειοπαιδαγωγική διαθέτει ένα 

ακλόνητο συγκριτικό πλεονέκτηµα: τη διεπιστηµονική κατάρτιση και την προσέγγιση του 

µουσείου, ως χώρου του οποίου επιτυχηµένη λειτουργία δεν προϋποθέτει απλά γνώση της 

εκάστοτε ειδικής επιστήµης (Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Φυσικής, Ανθρωπολογίας κ.α.), αλλά και 

των µέσων για την αποτελεσµατική µετάδοσή τους. Όλα αυτά µέσα σ’ ένα περιβάλλον µε 

µοναδικές δυνατότητες αλλά και διαρκώς αυξανόµενες (λόγω της προέλευσής ολοένα και 

απαιτητικότερου κοινού) ανάγκες. Στο γνωστικό πεδίο "εκπαίδευση στο µουσείου" εµπίπτει η 

εφαρµογή της διδαγµένης ύλης στο χώρο του µουσείου µε την καθοδήγηση του υπεύθυνου 

σπουδών του προγράµµατος και των επιστηµονικών συνεργατών, όπως είναι οι επιµελητές 

µουσείων διαφόρων κατηγοριών. 

Οι νέες δυνατότητες του µουσείου προϋποθέτουν και επιβάλλουν την ανανέωση του 

παραδοσιακού ρόλου της εκπαίδευσης, την προοπτική της συνεργασίας µε το µουσείο και την 

οργανική σύνδεσή της πανεπιστηµιακής µε τη µουσειακή εκπαίδευση. Αξιόλογες προσπάθειες 

στον τοµέα της µουσειακής εκπαίδευσης έχουν γίνει επίσης, από το Μουσείο Κυκλαδικής 

τέχνης και των εκπαιδευτικών προγραµµάτων του, το µουσείο της Ακρόπολης, το Βυζαντινό 

Μουσείο Αθηνών, ιδιαίτερα όσον αφορά στην οργάνωση των µετακινούµενων εκθέσεων και του 

συστήµατος παραγωγής και δανεισµού µουσειοσκευών. Πρωτοπόρο είναι επίσης, το Μουσείο 

Μπενάκη, το οποίο διαθέτει τµήµα πληροφορικής µε πολυετή εµπειρία σε προγράµµατα 
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τεκµηρίωσης, καθώς και το ελληνικό τµήµα του I.C.O.M. Σε αρκετά πανεπιστηµιακά τµήµατα η 

πρόσφατη λειτουργία µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών µουσειολογίας προαναγγέλλει 

την αισιόδοξη εξέλιξη της µουσειακής εκπαίδευσης.353 Στο εξωτερικό πρωτοστατούν τα µουσεία 

της Γερµανίας, της Μ. Βρετανίας και των Η.Π.Α. Σε µια προσπάθεια βιωµατικής προσέγγισης 

των ιστορικών γεγονότων πολλά µουσεία της Μ. Βρετανίας επιχειρούν ερασιτεχνικές 

παραστάσεις σε µουσεία, σε πύργους και άλλα ιστορικά µνηµεία ήδη από τη δεκαετία του 1970. 

Ωστόσο ακόµα και στις περιπτώσεις όπου ακολουθείται κάποιο συγκεκριµένο σενάριο, ιστορικά 

και επιστηµονικά αποδεκτό, η εκπαιδευτική αξία της όλης προσπάθειας είναι αµφισβητήσιµη.354 

Στα µουσεία τέχνης των Η.Π.Α. επιδιώκεται η ενεργός µάθηση µε την οργάνωση 

δραστηριοτήτων όπως: δραµατοποίηση, χορός, κίνηση, σύνθεση κειµένων κ.λπ.355 Ίσως η πιο 

σύνθετη µουσειοπαιδαγωγική διαδικασία συναντάται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, όπου 

πολλές φορές παρατηρείται η ίδρυση µουσείων στο χώρο των πανεπιστηµίων, µε συλλογές 

συναφείς προς το γνωστικό αντικείµενο που διέπει κάθε ίδρυµα. Το γεγονός αυτό παραπέµπει 

ενδεχοµένως στην ανάγκη να συνδυαστεί η θεωρητική γνώση µε την πρακτική της εφαρµογή. 

Τα τελευταία χρόνια, για παράδειγµα, έχουν ιδρυθεί περίπου δεκαπέντε µουσεία σε διάφορες 

σχολές του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Χωρίς να παραγνωρίζεται η σηµασία των µουσείων στο 

επίπεδο της πανεπιστηµιακής έρευνας είναι ανάγκη αυτή η προσέγγιση να είναι συµβατή µε την 

παραδοσιακή αντιµετώπιση των µουσειακών συλλογών που προβάλλει τον κοινωνικό 

χαρακτήρα των µουσείων.356 Πρόκειται λοιπόν για µια προβληµατική κατάσταση µε αφετηρία 

την ελλιπή επαγγελµατική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, που επιτείνεται µε την αδυναµία τους 

ως επαγγελµατίες, να µεταλαµπαδεύσουν στους µαθητές τους το ενδιαφέρον για τα µουσεία και 

τις δυνατότητες που προσφέρουν. Στη χώρα µας, η έλλειψη ερευνών, αλλά και σχετικών 

δηµοσιευµάτων αποκαλύπτει µια γενικότερη αµηχανία σχετικά µε το πρόβληµα. Το γεγονός 

αυτό επιβάλλει  έναν εξ’ αρχής σχεδιασµό προγραµµάτων και στρατηγικών διδασκαλίας στα 

Παιδαγωγικά Τµήµατα των Πανεπιστηµίων, που θα συνδυάζει θεωρία και πράξη. Ταυτόχρονα 

τα εκπαιδευτικά προγράµµατα θα έχουν όχι µόνο µουσειολογικό-µουσειοπαιδαγωγικό, αλλά και 

ακαδηµαϊκό-διδακτικό προσανατολισµό. Έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο Μουσείο Ιστορίας 

της Παιδείας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών (1997), µε τη συµµετοχή φοιτητών του 

Τµήµατος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ανέδειξε υψηλό ενδιαφέρον των φοιτητών 

στην προσπάθειά τους να οργανώσουν µουσειοπαιδαγωγικό πρόγραµµα, µε αντικείµενο την 

                                                 
353 Για µια σύντοµη απαρίθµηση βλ. Μούλιου και Χατζηνικολάου (2003, σηµ, 2). Στα µεταπτυχιακά προγράµµατα Σπουδών 
Μουσειολογίας που αναφέρονται εκεί θα πρέπει να προστεθεί και το διατµηµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Μουσειακές 
Σπουδές» του Πανεπιστηµίου Αθηνών και του ΤΕΙ Αθήνας το οποίο ξεκίνησε το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004. 
354 Βλ. M. Davies, “Museum education and History” in the national curriculum: Primary teaching studies, 6 (1992),  σ. 217-218. 
355 Βλ. S. Lee, K. Solender “Museum Education”  Α. Lewey, The International Encyclopedia, Pergamon Press, 1991, σ. 686-688.  
 
356 Βλ. Ει. Νάκου, «Η αξιοποίηση του παιδευτικού χαρακτήρα των µουσείων και ο σχεδιασµός µιας σύγχρονης Μουσειακής 
Αγωγής», Σύγχρονη Εκπαίδευση, 102, σ. 45-46. 
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Πειραµατική Παιδαγωγική. Η στρατηγική ανάπτυξης µουσειοπαιδαγωγικών προγραµµάτων 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση πρέπει να προσανατολίζεται στη διαµόρφωση συνθηκών που 

προωθούν την ολόπλευρη συµµετοχή των φοιτητών σε όλα τα στάδια της µουσειολογικής και 

µουσειοπαιδαγωγικής διαδικασίας. Οι εµπλεκόµενοι εξοικειώνονται µε µεθόδους έρευνας και  

αναλαµβάνουν ρόλους όπως του επιµελητή-ερευνητή, του σχεδιαστή µιας έκθεσης, αλλά και του 

παιδαγωγού, εφόσον έτσι αποσαφηνίζεται απόλυτα, από την αρχή ως το τέλος, η διαδικασία 

προσέγγισης των µουσειακών αντικειµένων. Στην περίπτωση αυτή καθίσταται αναγκαία η 

δηµιουργία εσωτερικών κινήτρων µάθησης που αφορούν στην ανάπτυξη της περιέργειας, της 

φαντασίας, της ενεργητικής συµµετοχής. Εφόσον ακολουθείται µια συνεργατική διαδικασία στη 

διαµόρφωση όλων των συνθηκών του µουσειοπαιδαγωγικού προγράµµατος επιτυγχάνεται ο 

ευρύτερος σκοπός της παιδείας, που αφορά στην αυτογνωσία και στη δηµιουργία υπεύθυνων και 

δηµοκρατικών πολιτών. Οι διαπιστώσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να έχουν γενικευτικό 

χαρακτήρα, εφόσον στηρίζονται ουσιαστικά στη µελέτη περίπτωσης.357 

Αντίθετα µε τα παραπάνω, έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι στις δύο αρχιτεκτονικές 

Σχολές του Ε.Μ.Π. και του Α.Π.Θ. υπάρχουν ελάχιστες ώρες στο πρόγραµµα εκπαίδευσης τους 

και µόνο σε µαθήµατα επιλογής και σε προπτυχιακό επίπεδο. Έτσι είναι φυσικό να περιορίζεται 

η κατάρτιση σε µια επιφανειακή, αν όχι επιπόλαιη αντιµετώπιση του πεδίου της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς, ενώ θα έπρεπε να υπήρχαν συστηµατικές ή διατµηµατικές ή διαπανεπιστηµιακές 

µεταπτυχιακές σπουδές, για να αντιµετωπιστούν τα τεράστια και πολύπλευρα προβλήµατα του 

απέραντου σε ποσότητα, ποιότητα και ποικιλία ελληνικού µνηµειακού πλούτου.358 Ωστόσο, τα 

αντίστοιχα µαθήµατα σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών δεν είναι επαρκή και µάλιστα σπάνια 

διδάσκονται από µόνιµο διδακτικό προσωπικό. Οι µεταπτυχιακές µουσειακές σπουδές είναι 

αναγκαίο να έχουν διεπιστηµονικό χαρακτήρα και να προάγουν τη συνεργασία των 

διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίες εµπλέκονται στο σχεδιασµό µουσειοπαιδαγωγικού 

προγράµµατος. Ο σχεδιασµός και η παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών πολιτιστικών προϊόντων 

µπορεί να διευρύνει τα όρια της επικοινωνίας και να µετατρέψει το µουσείο σε ένα σύγχρονο 

µαθησιακό περιβάλλον. Ως προς τη σύνδεση των µεταπτυχιακών τµηµάτων µουσειακών 

σπουδών µε την αγορά εργασίας, επισηµαίνεται η ανάγκη κατοχύρωσης των επαγγελµατικών 

δικαιωµάτων των αποφοίτων τους. Στην Ελλάδα, ήδη λειτουργούν προπτυχιακά προγράµµατα 

µουσειοπαιδαγωγικών σπουδών. Το ενδιαφέρον για το µουσείο µπορεί να οικοδοµηθεί µε την 

ενίσχυση του διαµεσολαβητικού ρόλου των σχολείων. Παράλληλα η δηµιουργία δικτύων τόσο 

                                                 
357 Βλ. Γ. ∆άλκος, «Η στρατηγική ανάπτυξης µουσειοπαιδαγωγικών προγραµµάτων για την πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και 
τριτοβάθµια εκπαίδευση», ∆ιεπιστηµονικές Προσεγγίσεις στη Μουσειακή Αγωγή, εκδ, Μεταίχµιο, Αθήνα 2002,  σ. 163-176. 
358 Βλ. Γ. Π. Λάββας, Πολιτιστική Κληρονοµιά. Κορυφαία Μνηµειακά Συγκροτήµατα του Ελλαδικού Χώρου, Βιβλιοθήκη 
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, Αθήνα 1997. 
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µεταξύ των µουσείων όσο και µεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων επιτρέπει την ανταλλαγή 

εµπειριών, γνώσεων και νέων τρόπων επικοινωνίας µε όλες τις οµάδες επισκεπτών. 

Οι βασικότερες αδυναµίες της Μουσειακής Εκπαίδευσης εντοπίζονται σήµερα στις εξής: 

� Στον περιστασιακό, αποσπασµατικό και συγκυριακό χαρακτήρα της συνεργασίας 

Μουσείων-Πανεπιστηµίων. 

� Στην ακατάλληλη υποδοµή των µουσείων για την υποδοχή µεγάλου αριθµού 

σπουδαστών 

� Στην απουσία κοινού προγράµµατος εκπαιδευτικής δράσης και δεσµών ανάµεσα στους 

φορείς Μουσείου-Πανεπιστηµίου 

� Στην απουσία εκπαιδευµένων επαγγελµατιών (µουσειοπαιδαγωγών και εκπαιδευτικών 

ειδικευµένων στη Μουσειακή Αγωγή) 

� Στην ανυπαρξία κατάρτισης σε θέµατα µουσειακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών 

κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στα Παιδαγωγικά Τµήµατα και στις Φιλοσοφικές 

Σχολές (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) και η ελλιπής επιµόρφωση όσων συµµετέχουν στη 

µουσειακή εκπαίδευση. 

� Στις διαφορετικές απόψεις των µουσειοπαιδαγωγών και των εκπαιδευτικών, όσον αφορά 

στους σκοπούς της προσλαµβανόµενης γνώσης και στις διδακτικές και µεθοδολογικές 

επιλογές. 

� Στο παγιωµένο σύστηµα λειτουργίας των δύο θεσµών, του µουσείου και του 

πανεπιστηµίου, µε βάση παραδοσιακούς και δύσκαµπτους κανόνες. 

� Στην πολιτιστική κουλτούρα  που αποκλείει µεγάλες µάζες πληθυσµού έξω από τα 

πολιτιστικά δρώµενα. 

� Στην ανεπάρκεια των µουσείων να επιτελέσουν µε επιτυχία τη διδακτική-εκπαιδευτική 

τους αποστολή 

� Στην αδιαφορία των µαθητών που µεγαλώνει όσο µεγαλώνει η ηλικία τους.359 

Στην πραγµατοποίηση επισκέψεων χωρίς προετοιµασία, ενηµέρωση, προγραµµατισµό.360 

Πολύ συχνά οι µαθητές "στέλνονται έξω για επίσκεψη", µόνο και µόνο επειδή τυχαίνει 

να µην έχουν συγκεκριµένη εργασία στο σχολείο. 

� Στην ελλιπή κατάρτιση και αρνητική στάση των εκπαιδευτικών, που θεωρούν ότι οι 

επισκέψεις στα µουσεία είναι απώλεια χρόνου. Οι επισκέψεις στα µουσεία αποτελούν 

µια από τις πρώτες "πολυτέλειες" που θυσιάζονται, γιατί θεωρούνται "περιφερειακές" 

δραστηριότητες.361  

                                                 
359 Βλ. Θ. Σαββοπούλου, Ε. Τρακοσοπούλου, «Τι είναι Μουσείο;», Αρχαιολογία, 16 (1985), σ. 16-17. 
360 Βλ. Ψαράκη-Μπελεσιώτη, Ν., «Εκπαιδευτικά προγράµµατα στο Μουσείο», βλ. παραπάνω, σ. 14. 
361 Βλ. C. Adams “Museums and the Use of Evidence in History Teaching”, Teaching History, 34 (1982), σ. 3-6. 
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� Στις ελλείψεις των µουσείων σε χώρους και κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό.362 

� Στο γεγονός ότι λίγοι εκπαιδευτικοί µαθαίνουν στη διάρκεια της εκπαίδευσής τους τον 

τρόπο να χρησιµοποιούν τα µουσεία, περισσότερο εκείνοι που έχουν σπουδάσει Ιστορία 

η Τέχνη.363 

� Στο χαρακτήρα των επισκέψεων που παίρνουν τη µορφή εκδροµών, ενός ευχάριστου 

διαλείµµατος, χωρίς να υπάρχει ένα σχέδιο ενσωµάτωσης της γνώσης που προσφέρουν 

τα µουσεία.364 

Οι βασισµένες στο µοντέλο ενεργητικής µάθησης-διδασκαλία δραστηριότητες που 

αναπτύχθηκαν στο µουσείο της παιδείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, πριν από λίγα χρόνια, 

παρέχουν ένα παράδειγµα αξιοποίησης των µουσειακών τεκµηρίων στην ακαδηµαϊκή 

διδασκαλία.365 Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση τέτοιων ερνηµευτικών εκπαιδευτικών δράσεων 

µπορούν να οργανώνονται  µε τη συνεργασία και των δύο φορέων Μουσείων-Πανεπιστηµίων. 

Το Πανεπιστήµιο διαµέσου της µουσειακής και της πολιτισµικής αγωγής µπορεί «να 

προσεγγίσει τα υλικά ίχνη του παρελθόντος, όχι απλώς ως τρισδιάστατη τεκµηρίωση ή 

εικονογράφηση των σχολικών εγχειριδίων, αλλά ως φορείς πολυσήµαντων πληροφοριών για την 

κατανόηση της ιστορικότητας των ανθρωπίνων».366 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
362Βλ. Φ. Οικονοµίδου-Μπότσιου, «Συνεργασία του Μουσείου µε τους εκπαιδευτικούς. Η εµπειρία του λαογραφικού και 
Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας, CECA 88, Proceedings, 1991, σ. 105-106. 
363 Βλ. Council of Europe: The Museums as a Resource in History Teaching», σ. 10. 
364 Βλ. παραπάνω σ. 9. 
365 Βλ. Σ. Γελαδάκη «Πανεπιστηµιακά Μουσεία Εκπαίδευσης: Η Παιδαγωγική ∆ιάσταση της Ανάπλασης του Εκπαιδευτικού 
Παρελθόντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 http://www.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio4/praktika1/geladaki.htm 
366 Σ. Γκότσης, «Αντικείµενο και ερµηνεία: από τις θεωρητικές αναζητήσεις στη µουσειακή και εκπαιδευτική πράξη», Μουσείο-
Σχολείο, 6ο Περιφερειακό σεµινάριο, Καβάλα, 20-21-22 Σεπτεµβρίου, 2002. 
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2.8 Τα πολιτισµικά µαθήµατα στο Τµήµα Οικιακής Οικονοµίας και 
Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

 
 

Η διερεύνηση της µουσειακής εκπαίδευσης µέσα από το πλαίσιο των πολιτισµικών 

µαθηµάτων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και συγκεκριµένα στο τµήµα Οικιακής Οικονοµίας 

και Οικολογίας διερευνάται καθώς υπάρχουν συναφή µαθήµατα που συνδυάζουν θεωρία και 

πράξη, τα οποία περιλαµβάνουν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε µουσεία και αρχαιολογικούς 

χώρους. 

 Για πρώτη φορά το 1998, µε αφορµή την αναπροσαρµογή του προγράµµατος σπουδών 

τίθενται τα µαθήµατα Ιστορία του πολιτισµού367 και Πολιτισµικά Θέµατα368 στον οδηγό σπουδών 

του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου. Τα µαθήµατα αυτά είναι εξάωρα και υποχρεωτικά για όλους 

τους φοιτητές.  

Το περιεχόµενο του µαθήµατος Ιστορία του Πολιτισµού περιλαµβάνει τις θεµατικές 

ενότητες: Η έννοια του Πολιτισµού. Στοιχεία, Μορφολογία, Φορείς και Παράγοντες του 

Πολιτισµού. Η εποχή του Λίθου, Οι πρώτοι Πολιτισµοί. Ο Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισµός. Ο 

Ρωµαϊκός Πολιτισµός. Ο Πολιτισµός του Βυζαντίου, Ο Ισλαµικός Πολιτισµός, Ο Πολιτισµός 

της Μεσαιωνικής ∆ύσης. Αναγέννηση. Ο Πολιτισµός του 17ου αιώνα, Ο Πολιτισµός του 18ου 

αιώνα, Ο Πολιτισµός του 19ου αιώνα. Ο Πολιτισµός του 20ου αιώνα. Πολιτισµοί της Ασίας, 

Αµερικής, Αφρικής και Ωκεανίας. Η σύγχρονη Συνάντηση των Πολιτισµών, Ιστορία της 

Τέχνης και Οικιακή Οικονοµία.369  

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους που υλοποιούνται 

στο πλαίσιο του µαθήµατος Ιστορία του Πολιτισµού είναι: α) Αρχαιολογικός χώρος Ακρόπολης, 

β) Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, γ) Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Αγοράς, δ) Βυζαντινές 

εκκλησίες της Αθήνας, όπως Μητρόπολη, Καπνικαρέα κ.α. ε) Μουσείο Ισλαµικής Τέχνης, στ) 

Εθνική Πινακοθήκη και ζ) Εθνική Γλυπτοθήκη. 

Το περιεχόµενο του µαθήµατος Πολιτισµικά Θέµατα περιλαµβάνει τις θεµατικές 

ενότητες:370  Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισµός: Ορισµός. Καταβολές. Φορείς και Παράγοντες 

                                                 
367 Βλ. Ε. Ν. Γεωργιτσογιάννη, Ιστορία του Πολιτισµού, τ. Α΄ και Β΄, Πανεπιστηµιακές σηµειώσεις Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, 
Αθήνα, 2001. 
368 Βλ. Ε. Ν. Γεωργιτσογιάννη Στοιχεία Ενδυµατολογίας, και Στοιχεία Κατοικολογίας, Πανεπιστηµιακές σηµειώσεις, Χαροκόπειο 
Πανεπιστήµιο, Αθήνα, 2001. 
369 Βλ. Οδηγό Σπουδών Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου, Αθήνα 2003, σ. 25. 
370 Βλ. Οδηγό Σπουδών Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου, Αθήνα 2003, σ. 27. 



                                                                                                                   

 139 

∆ιαµόρφωσης. Τοµείς (Υλικός βίος και Τέχνη-Πνευµατικός βίος του λαού). Αξία και 

σπουδαιότητα του Ελληνικού Λαϊκού Πολιτισµού. Στοιχεία Ενδυµατολογίας: Αίτια 

δηµιουργίας της ενδυµασίας. Υλικά και τρόποι κατασκευής. Συνοπτική ιστορία της ενδυµασίας. 

Η Ελληνική παραδοσιακή ενδυµασία. Η ψυχολογική, κοινωνιολογική και αισθητική λειτουργία 

της ενδυµασίας. Στοιχεία Κατοικολογίας: Συνοπτική ιστορία της κατοικίας. Η Ελληνική 

παραδοσιακή κατοικία. Ρυθµολογία και αισθητική του επίπλου. Στο πλαίσιο και των δύο 

µαθηµάτων περιλαµβάνονται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, 

παραδοσιακούς οικισµούς, κ.α.   

Το έτος 2007-2008 τίθενται για πρώτη φορά µαθήµατα επιλογής στο πρόγραµµα 

σπουδών εκτός από τα υποχρεωτικά µαθήµατα. Γίνεται νέα αναπροσαρµογή του προγράµµατος 

σπουδών µε αποτέλεσµα το µάθηµα Ιστορία του Πολιτισµού να παραµένει εξάωρο και 

υποχρεωτικό για όλους τους φοιτητές, ενώ παράλληλα το µάθηµα Πολιτισµικά Θέµατα, 

καθίσταται µάθηµα επιλογής.  Το εν λόγω µάθηµα, αν και τρίωρο πλέον, εξακολουθεί να 

καλύπτει µεγάλο µέρος της ύλης  µε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε µουσεία και αρχαιολογικούς 

χώρους. Το ίδιο έτος ένα νέο µάθηµα επιλογής, τρίωρο, δηµιουργείται και εντάσσεται στο 

πρόγραµµα σπουδών µε τίτλο: Εφαρµοσµένα Θέµατα Πολιτισµού. Οι θεµατικές ενότητες που 

περιλαµβάνει είναι: 371  Εισαγωγή: Η έννοια της παράδοσης-πολιτισµικής κληρονοµιάς. 

Παραδοσιακές τέχνες και επαγγέλµατα. Παραδοσιακά οικοβιώµατα-Παραδοσιακή διατροφή. 

Ελληνισµός της ∆ιασποράς και παράδοση. Πολιτισµός και δια βίου εκπαίδευση. Πολιτισµός και 

τοπική ανάπτυξη: Γενικές κατευθύνσεις και Περιπτώσεις µελέτης. Το περιεχόµενο και του νέου 

µαθήµατος περιλαµβάνει εκπαιδευτικές επισκέψεις σε µουσεία και συναφείς χώρους 

πολιτισµικής αναφοράς. 

 Ένα καλό παράδειγµα αυτής της πρακτικής αποτελούν οι οργανωµένες επισκέψεις των 

φοιτητών, µαζί µε τους διδάσκοντες, σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος ειδικότερα στην 

περιοχή της Αττικής. Οι επισκέψεις έχουν ενσωµατωθεί στο πρόγραµµα σπουδών, έχουν 

συγκεκριµένους διδακτικούς σκοπούς και προγραµµατίζονται ανάλογα µε τη θεµατική ενότητα 

των πολιτισµικών µαθηµάτων. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις αποτελούν εναλλακτική µέθοδο 

διδασκαλίας µε σκοπό την βαθύτερη κατανόηση εννοιών του πολιτισµού και γνωριµία µε τα 

εικαστικά έργα και τα µνηµεία πολιτιστικής κληρονοµιάς. Τα πανεπιστήµια ως χώροι 

εφαρµογής καινοτόµων διδακτικών µεθόδων µέσα από τη συνεχή έρευνα και παρατήρηση των 

ραγδαίων εξελίξεων σε µια παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία εκπαιδεύουν και επιµορφώνουν τους 

µελλοντικούς εκπαιδευτικούς. Παρά το γεγονός ότι από την τριτοβάθµια εκπαίδευση 

προέρχονται οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα σχολεία της Πρωτοβάθµιας και 

                                                 
371 Βλ. Οδηγό σπουδών Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου, Αθήνα 2007-2008, σ. 38. 
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∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευσης λίγα πανεπιστήµια προωθούν και 

υλοποιούν τη µουσειακή εκπαίδευση. Συνήθως είναι τµήµατα Πολιτιστικών Σπουδών (π.χ. 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας), Πολιτισµικής Τεχνολογίας, Τµήµατα Ιστορίας-Αρχαιολογίας 

Παιδαγωγικά Τµήµατα ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών. Οι εκπαιδευτικοί συνήθως αισθάνονται 

ανασφάλεια να εφαρµόσουν βιωµατικές µεθόδους σε µαθήµατα Πολιτισµού, Ιστορίας και 

Τέχνης και συχνά οι ίδιοι δεν είναι εξοικειωµένοι µε το χώρο των µουσείων και τις αρχές, τους 

στόχους και τις µεθόδους της µουσειακής εκπαίδευσης.372 

Για τους παραπάνω λόγους, το πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος της Οικιακής 

Οικονοµίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου αναπροσαρµόζεται στις νέες 

εξελίξεις και αναδιαµορφώνεται συνεχώς. Αρκετοί απόφοιτοι του τµήµατος επιλέγουν την 

εκπαίδευση σαν επαγγελµατική επιλογή για αυτό απαιτείται να είναι απόλυτα καταρτισµένοι και 

εξοικειωµένοι µε τις νέες διδακτικές µεθόδους και τεχνικές.  

 

2.8.1 Τα πολιτισµικά θέµατα στα βιβλία Οικιακής Οικονοµίας του 
Γυµνασίου 

 

 

Τα βιβλία του µαθήµατος της Οικιακής Οικονοµίας, που διδάσκονται στη A΄ και B΄ 

Γυµνασίου περιλαµβάνουν θεµατικές ενότητες σχετικές µε τον πολιτισµό και θέµατα πολιτισµού 

όπως:  

 

Πολιτισµικά θέµατα Οικιακής Οικονοµίας από το βιβλίο της Α’ Γυµνασίου.373 

Κεφάλαιο 1-Η οικογένεια και ο κοινωνικός περίγυρος: 

Η οικογένεια, Η ελληνική οικογένεια, Οικογενειακή αγωγή, Ο κοινωνικός περίγυρος- Μορφές 

διαπροσωπικών σχέσεων. Επικοινωνία και προβλήµατα-Μ.Μ.Ε. Η κοινωνικότητα των νέων. 

Κεφάλαιο 5- Κατοικία 

Η κατοικία και η σηµασία της για τον άνθρωπο, Ιστορική εξέλιξη της κατοικίας, Η ελληνική 

παραδοσιακή κατοικία, Τύποι και µορφές κατοικίας, Λειτουργικότητα και αισθητική χώρων της 

κατοικίας. 

 

 

 

                                                 
372 Βλ. Β. Βέµη, «Κατάρτιση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στην πολιτισµική αγωγή: Ο ρόλος της αρχαιολογικής 
παιδείας,», Πρακτικά του ∆ιεθνούς Συνέδριου: Η πολιτισµική Αγωγή στην Ευρώπη, Θεσσαλονίκη, (27-29 Ιουνίου, 1997). 
373 Βλ Κ. Αποστολόπουλος, Ε. Γεωργιτσογιάννη, Α. Κανέλλου, Α. Σαϊτη, ∆. Σδράλη, ∆. Τριάντη, Οικιακή Οικονοµία, Α΄ 
Γυµνασίου, ΥΠΕΠΘ, Ο.Ε.Β.∆. 
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Κεφάλαιο 7- Ενδυµασία 

Η ενδυµασία και η σηµασία της για τον άνθρωπο, Ιστορική εξέλιξη της ενδυµασίας-Η ελληνική 

παραδοσιακή ενδυµασία, Τύποι ένδυσης, Πρώτες ύλες, Κριτήρια επιλογής και υγιεινή της 

ενδυµασίας 

 

Πολιτισµικά θέµατα Οικιακής Οικονοµίας από το βιβλίο της Β΄ Γυµνασίου.374 

Κεφάλαιο1-Οικιακή οικονοµία και ελληνικός πολιτισµός: 

Η Οικιακή Οικονοµία στην αρχαία Ελλάδα, Η Οικιακή Οικονοµία στο Βυζάντιο, Η Οικιακή 

Οικονοµία στα µεταβυζαντινά χρόνια, Η ελληνική λαϊκή τέχνη, Ήθη, έθιµα και παραδόσεις του 

ελληνικού λαού-Η σηµασία της ελληνικής παράδοσης 

Κεφάλαιο 2- Οργάνωση της οικογενειακής ζωής 

Έννοια της οργάνωσης, ∆ιαχείριση ανθρώπινων πόρων, Στόχοι, Λήψη αποφάσεων 

Κεφάλαιο 7-Σύγχρονη Οικιακή Τεχνολογία 

Οικιακή τεχνολογία και εξέλιξη, Οικογένεια και σύγχρονη οικιακή τεχνολογία, Επιπτώσεις της 

σύγχρονης οικιακής τεχνολογίας. 

Κεφάλαιο 10-Προετοιµασία για το µέλλον 

Ο ρόλος της οικογένειας, Γάµος και οικογένεια, Σχέσεις µεταξύ των µελών της οικογένειας, 

Στοιχεία οικογενειακού δικαίου, Οικογενειακός προγραµµατισµός. 

 

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά ορισµένοι στόχοι των κεφαλαίων του µαθήµατος της 

Οικιακής Οικονοµίας στο γυµνάσιο, σχετικά µε το ρόλο του λαϊκού πολιτισµού, της λαϊκής 

τέχνης, της κατοικίας και της ενδυµατολογίας. Συγκεκριµένα στη θεµατική ενότητα: Οικιακή 

οικονοµία και ελληνικός πολιτισµός, ευρύτερος σκοπός είναι η συστηµατική ενηµέρωση και 

εξοικείωση των µαθητών του γυµνασίου µε τα στοιχεία του ελληνικού πολιτισµού, τα οποία 

αφορούν στη δοµή, στην οργάνωση και στη διαχείριση του οικογενειακού βίου των Ελλήνων 

κατά τη διάρκεια βασικών ιστορικών περιόδων.375  Επίσης η επαφή των µαθητών µε την 

ελληνική λαϊκή τέχνη, τα κύρια χαρακτηριστικά που τη διέπουν, τα είδη στα οποία διακρίνεται 

και ακόµη στη σηµασία της ελληνικής παράδοσης, των ηθών και των εθίµων του ελληνικού 

λαού έχουν σκοπό να βοηθήσουν τους µαθητές να κατανοήσουν ότι η εθνική τους ταυτότητα 

έχει διαµορφωθεί υπό την επίδραση σύνθετων µακρόχρονων πολιτιστικών στοιχείων και 

ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν τον ελληνικό λαό.376 «Οι ειδικότεροι διδακτικοί στόχοι της 

                                                 
374 Βλ. Κ. Αµπελιώτης, Κ. Αποστολόπουλος, Ε. Γεωργιτσογιάννη, Μ. Γιαννακούλια, Ε. Κροκίδη, Σ. Προβατάρη, Α, Σαϊτη, 
Οικιακή Οικονοµία, Β΄ Γυµνασίου, ΥΠΕΠΘ, Ο.Ε.Β.∆. 
375  Βλ. Ε. Ν. Γεωργιτσιαγιάννη, «Η ιστορική θεώρηση της οικογενειακής ζωής και της οικιακής ενασχόλησης στην Ελλάδα», 
στο Κ.∆. Αποστολόπουλος (επιµ, εκδ), Πρακτικά Α΄ Σεµιναρίου Οικιακής Οικονοµίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Αθήνα 1997, 
σ. 43-52. 
376 Βλ. Κ. Κουτρούµπα, ∆ιδακτική. Εφαρµογή στη σύγχρονη Οικιακή Οικονοµία, Σταµούλης, Αθήνα 2004, σ. 264-265. 
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θεµατικής αυτής ενότητας είναι: α) να γνωρίσουν οι µαθητές πτυχές του παρελθόντος ιδιωτικού 

βίου των Ελλήνων, που αφορούσαν στην καθηµερινή οικογενειακή ζωή, τα καθήκοντα των 

µελών της οικογένειας, τις διατροφικές τους συνήθειες, αλλά και τις διαπροσωπικές σχέσεις, που 

αναπτύσσονταν είτε µεταξύ των µελών της ίδιας οικογένειας, είτε µεταξύ των µελών της 

οικογένειας και του ευρύτερου κοινωνικού περίγυρου. Μέσα από την εξοικείωση µε πτυχές της 

οικιακής οικονοµίας στην κλασική Ελλάδα, στα βυζαντινά και τα ύστερα χρόνια της ξενικής 

κυριαρχίας».377 Η επαφή µε την ελληνική λαϊκή παράδοση και τέχνη µπορεί να επιτευχτεί τόσο 

µε οµαδικές εργασίες, οπτικοακουστικά µέσα, όσο και µε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε µουσεία 

και παραδοσιακούς οικισµούς. Μέσω της συνεχούς επαφής τους µε τον ελληνικό πολιτισµό, οι 

µαθητές ενθαρρύνονται να γνωρίσουν τα ήθη, τα έθιµα και τις παραδόσεις τους. Παράλληλα, οι 

µαθητές διδάσκονται πολιτισµούς άλλων λαών και αποκτούν πολύπλευρη µόρφωση, 

διαπολιτισµική συνείδηση και ανοχή στη διαφορετικότητα. Γενικός σκοπός της θεµατικής 

ενότητας κατοικία είναι: να αναγνωρίσει ο µαθητής τη σηµασία της κατοικίας για τον άνθρωπο, 

την ιστορική της εξέλιξη µέσα στον ελληνικό χώρο, καθώς επίσης και τους βασικούς 

παραδοσιακούς και µοντέρνους τύπους της.378 Ο µαθητής είναι σηµαντικό να κατανοήσει την 

αξία του χώρου κατοικίας του, ο οποίος θα πρέπει να καλύπτει όχι µόνο τις βιολογικές ανάγκες, 

αλλά και τις ψυχολογικές, κοινωνικές ή αισθητικές πτυχές της καθηµερινής του διαβίωσης. 

Αποκτά κατά αυτόν τον τρόπο συνείδηση µέσα από τη µελέτη της εξέλιξης και των αλλαγών 

που υπέστη στο πέρασµα των αιώνων η κατοικία. Προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας της 

ιστορικής συνείδησης λειτουργεί ενισχυτικά η επίσκεψη σε επιλεγµένους αρχαιολογικούς 

χώρους, όπου οι µαθητές µπορούν να αποκτήσουν σαφέστερη εικόνα της εξέλιξης της οικίας και 

της συνάρτησης της εξέλιξης αυτής µε τις ευρύτερες κοινωνικές, οικονοµικές, πολιτικές και 

πολιτιστικές µεταβολές κάθε ιστορικής περιόδου.379 Η θεµατική ενότητα που αναφέρεται στην 

ενδυµασία επιδιώκει την απόκτηση εκ µέρους των µαθητών γνώσεων για την ιστορική εξέλιξη 

της ενδυµασίας, τους τύπους ενδυµασίας, τις πρώτες ύλες, από τις οποίες κατασκευάζονται τα 

ρούχα και την υγιεινή της ενδυµασίας.380  Περαιτέρω σκοποί της ενότητας είναι η καλλιέργεια 

κριτηρίων αισθητικής από τους µαθητές, η αναγνώριση της διαχρονικής αξίας της πολιτιστικής 

παράδοσης και επιπλέον, η διαµόρφωση ώριµης καταναλωτικής συµπεριφοράς. Μέσα από τη 

µελέτη της διδασκαλίας της ιστορικής εξέλιξης της ενδυµασίας και την ανάθεση οµαδικών-

συνθετικών εργασιών, οι µαθητές θα έχουν τη δυνατότητα, αναπτύσσοντας την κριτική τους 

ικανότητα και µαθαίνοντας την απαιτούµενη ορολογία, να κατανοήσουν τη συσχέτιση και 

αλληλεπίδραση των εκάστοτε ενδυµατολογικών συνηθειών µε τις αντίστοιχες οικονοµικές, 

                                                 
377 Βλ. παραπάνω. 
378 Βλ. Ε. Ν. Γεωργιτσογιάννη, Στοιχεία Κατοικολογίας, Πανεπιστηµιακές σηµειώσεις, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Αθήνα 2001. 
379 Βλ. Κ. Κουτρούµπα, ∆ιδακτική. Εφαρµογή στη σύγχρονη Οικιακή Οικονοµία, Σταµούλης, Αθήνα 2004, σ. 348. 
380 Βλ. Ε. Ν. Γεωργιτσογιάννη, Στοιχεία Ενδυµατολογίας, Πανεπιστηµιακές σηµειώσεις, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Αθήνα 
2001. 
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κοινωνικές και πολιτιστικές συντεταγµένες κάθε ιστορικής περιόδου. Παράλληλα, οι µαθητές θα 

έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν την ιστορική τους συνείδηση και να κατανοήσουν την 

αξία της πολιτιστικής παράδοσης στο χώρο της ενδυµασίας στην Ελλάδα.381 

Εποµένως ένας από τους βασικούς στόχους της διδασκαλίας των πολιτισµικών 

µαθηµάτων είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές, που θα αποτελέσουν τους µελλοντικούς 

εκπαιδευτικούς του µαθήµατος της Οικιακής Οικονοµίας µε βιωµατικές, ενεργητικές µεθόδους 

διδασκαλίας και να ανοίξουν το σχολείο στην κοινωνία σύµφωνα µε τους στόχους του νέου 

αναλυτικού προγράµµατος.  

 
2.8.2 Τα πολιτισµικά µαθήµατα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα 
Σπουδών του τµήµατος Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας του 
Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου 

 
 

Πολύχρονη έρευνα των αναγκών των αποφοίτων του τµήµατος Οικιακής Οικονοµίας και 

Οικολογίας ανέδειξε την ανάγκη για µεγαλύτερη εξειδίκευση σε θέµατα εκπαίδευσης και 

πολιτισµού και έτσι συστάθηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά το 2007-2008 Μεταπτυχιακό 

Πρόγραµµα Σπουδών µε γενικό τίτλο «Εκπαίδευση και Πολιτισµός», µε τρεις επιµέρους 

κατευθύνσεις: «Παιδαγωγική ψυχολογία και εκπαιδευτική πράξη», «∆ιοίκηση και διαχείριση 

εκπαιδευτικών µονάδων» και «Αγωγή και Πολιτισµός». Αντικείµενο του προγράµµατος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Εκπαίδευση και Πολιτισµός» είναι η κατάρτιση πτυχιούχων 

AΕΙ –ΤΕΙ σε θέµατα εκπαίδευσης και πολιτισµού. Το Πρόγραµµα στοχεύει στη σύζευξη της 

εκπαιδευτικής πράξης µε την πολιτισµική παιδεία, δύο επιστηµονικών πεδίων που λειτουργούν 

ανεξάρτητα, ενώ θα ήταν χρήσιµο να συνεργάζονται και να αλληλοτροφοδοτούνται. 

Συγκεκριµένα, σκοπός του Προγράµµατος είναι η παροχή στους παραπάνω πτυχιούχους 

εξειδικευµένης ψυχοπαιδαγωγικής γνώσης σε θέµατα που αφορούν στη µάθηση, στη 

διδασκαλία, στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και τις διαπροσωπικές σχέσεις στο 

σχολείο καθώς και η ευαισθητοποίησή τους σε θέµατα τέχνης και πολιτισµού, για να τους 

βοηθήσει να συµβάλουν στην αναβάθµιση της διδακτικής πράξης και την προαγωγή της έρευνας 

που σχετίζεται µε τα παραπάνω αντικείµενα.382 

Το πρώτο εξάµηνο σπουδών περιλαµβάνει κοινά µαθήµατα και για τις τρεις 

κατευθύνσεις. Στη διάρκεια του εξαµήνου αυτού διδάσκεται –µεταξύ άλλων- το µάθηµα 

                                                 
381 Βλ. Κ. Κουτρούµπα, ∆ιδακτική. Εφαρµογή στη σύγχρονη Οικιακή Οικονοµία, Σταµούλης, Αθήνα 2004, σ. 357. 
382  Βλ. οδηγό σπουδών Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Πολιτισµός» στην ηλ. διεύθυνση: 
http://www.hua.gr/ekpol/content.php?category=48 
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Πολιτισµός και Πολιτισµοί, τρίωρο µάθηµα, που περιλαµβάνει εκπαιδευτικές επισκέψεις σε 

µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Στο δεύτερο εξάµηνο οι τρεις κατευθύνσεις 

διαφοροποιούνται και οι σπουδαστές εξειδικεύονται ανάλογα µε το γνωστικό αντικείµενο που 

επιλέγουν. Πλέον πολιτισµικά µαθήµατα διδάσκονται επί το πλείστον οι φοιτητές της τρίτης 

κατεύθυνσης «Αγωγή και Πολιτισµός», τα οποία για το Β΄ εξάµηνο σπουδών είναι: Μουσειακή 

εκπαίδευση, Θεατρολογία-Βιωµατικά σεµινάρια προσωπικής ανάπτυξης, Αισθητική Αγωγή, 

Προστασία πολιτισµικής κληρονοµιάς. Για το Γ΄ και τελευταίο εξάµηνο σπουδών τα µαθήµατα 

είναι: Λαϊκή Τέχνη και Πολιτισµός, Η λογοτεχνία και ο Τύπος στην εκπαίδευση, Πολιτισµική 

Τεχνολογία, Τοπική Ιστορία, Τέχνη και Πολιτισµός - Πρακτικές Ασκήσεις. Το περιεχόµενο 

σπουδών των παραπάνω µαθηµάτων επίσης περιλαµβάνει εκπαιδευτικές επισκέψεις και 

εκπαιδευτικά προγράµµατα τόσο από εξειδικευµένους επιστήµονες όσο και από τους ίδιους τους 

φοιτητές. Επιχειρείται πλέον η απόλυτη εξειδίκευση των φοιτητών σε θέµατα πολιτισµού και 

µουσειακής εκπαίδευσης. 

Στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών µε κατεύθυνση: «Αγωγή και Πολιτισµός» 

παρέχεται πλήρης εξειδίκευση σε θέµατα µουσειακής εκπαίδευσης, εφόσον υπάρχει ειδικό 

µάθηµα. Το περιεχόµενο του µαθήµατος της Μουσειακής εκπαίδευσης περιλαµβάνει: Το 

σύγχρονο µουσείο – Εισαγωγικά ζητήµατα. Επικοινωνία και µάθηση στο µουσείο - Σύγχρονες 

προσεγγίσεις. Το «κοινό» των µουσείων - ∆ράσεις εντός και εκτός µουσείου. Εργαστήριο: 

Μάθηση µέσω αντικειµένων. Προσεγγίζοντας τη σύγχρονη τέχνη – Το παράδειγµα του ΕΜΣΤ. 

Επίσκεψη στο ΕΜΣΤ. Αρχές σχεδιασµού εκπαιδευτικού υλικού για τα µουσεία. Επίσκεψη στο 

Τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων του Μουσείου Μπενάκη. Επίσκεψη στην έκθεση 

«Άνθρωποι και Εργαλεία. Όψεις της εργασίας στην προβιοµηχανική κοινωνία». Μουσεία και 

άτοµα µε αναπηρίες. Προγράµµατα προσέγγισης. Εργαστήριο: Μουσειοσκευή. Αξιολόγηση 

προγραµµάτων. 

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν διενεργείται έρευνα στους φοιτητές του τµήµατος 

Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας για το ρόλο της µουσειακής εκπαίδευσης στη διδασκαλία 

των πολιτισµικών µαθηµάτων, καθώς και οι πολιτιστικές δραστηριότητες των φοιτητών. Στο 

επόµενο κεφάλαιο παρουσιάζονται η µεθοδολογία, ο σκοπός, οι στόχοι, τα αποτελέσµατα, τα 

συµπεράσµατα και οι προτάσεις της έρευνας. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας δεν είναι η 

άσκηση κριτικής για τον τρόπο που υλοποιείται η µουσειακή εκπαίδευση στο τµήµα Οικιακής 

Οικονοµίας και Οικολογίας αλλά η διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των φοιτητών 

(προπτυχιακών και µεταπτυχιακών), προκειµένου να αναδειχθούν οι στάσεις, οι ανάγκες και οι 

αδυναµίες τους στην προσέγγιση των πολιτισµικών µαθηµάτων και να εξαχθούν συµπεράσµατα 

για εποικοδοµητικές διδακτικές προσεγγίσεις.  
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B. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

 
3.1  Εισαγωγή 

 
 
 

Η παρούσα έρευνα χωρίζεται σε δύο µεγάλες ενότητες: α) τις πολιτιστικές 

δραστηριότητες στη ζωή των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών και β) τη µουσειακή 

εκπαίδευση όπως υλοποιείται µέσα από των πλαίσιο των πολιτισµικών µαθηµάτων. 

Οι πολιτιστικές δραστηριότητες, που υλοποιούνται συνήθως στα πλαίσια της άτυπης 

µάθησης αποτελούν πολύτιµη εµπειρία για τους σπουδαστές, καθώς επιτρέπουν την διεύρυνση 

της αισθητικής εµπειρίας, την ανακαλυπτική µάθηση,  τη δηµιουργία των προϋποθέσεων για 

κοινωνικές επαφές και  ψυχαγωγία, την ανάπτυξη των επικοινωνιακών και γνωστικών 

δεξιοτήτων, και την εξοικείωσή τους µε το σύγχρονο κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον.  

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο λόγω της φυσιογνωµίας του αναπτύσσει πολλές πολιτιστικές 

δραστηριότητες (διαλέξεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε µουσεία κτλ.). Παράλληλα, διαθέτει 

υποδοµή για δηµιουργία πολιτιστικών οµάδων, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα στον φοιτητή 

να αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο του αλλά και να ανακαλύψει τις ικανότητές του. Ενδεικτικά 

αναφέρονται η Θεατρική οµάδα και η Κινηµατογραφική οµάδα του Χαροκοπείου 

Πανεπιστηµίου. Στα πλαίσια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων οι φοιτητές του Πανεπιστηµίου, 

έχουν τη δυνατότητα να συµµετάσχουν στα χορευτικά τµήµατα αρχαρίων και προχωρηµένων, 

όπου διδάσκονται Ελληνικοί παραδοσιακοί και µοντέρνοι χοροί. Οι φοιτητές µπορούν να 

ενηµερώνονται για τα διάφορα αθλητικά και πολιτιστικά προγράµµατα από τις ανακοινώσεις 

που αναρτώνται σε πίνακες έξω από το Πανεπιστηµιακό χώρο και έξω από τη φοιτητική λέσχη 

καθώς και στην ιστοσελίδα 383  του Πανεπιστηµίου. Μεταξύ των δραστηριοτήτων των 

πολιτιστικών οµάδων περιλαµβάνονται: 

� Χορωδία 

� Τµήµα Μουσικής 

� Έντεχνος, Κλασικός και Μοντέρνος Χορός 

� Τµήµα Παραδοσιακών Χορών 

� Θεατρική Οµάδα 

� Κινηµατογραφική Οµάδα 

� Αθλητικές οµάδες 

                                                 
383 Βλ. http://www.hua.gr. 

http://www.uoi.gr/gr/announcements/ordered.php?cat=8&language=1
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� Οµάδα Φωτογραφίας 

Οι πολιτιστικές δραστηριότητες µελετώνται µε σκοπό να διερευνηθούν οι απόψεις των 

φοιτητών σχετικά µε: 

- τους παράγοντες που συµβάλουν στην υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

-το είδος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων που επιλέγουν 

- τους παράγοντες που του αποτρέπουν να συµµετάσχουν σε πολιτιστικές δραστηριότητες. 

Οι πολιτιστικές δραστηριότητες προωθούνται από τα Πανεπιστήµια καθώς 

αναγνωρίζεται η σηµασία τους στην ακαδηµαϊκή επίδοση των φοιτητών και ο ρόλος  τους στην 

κοινωνικό-συναισθηµατική τους ανάπτυξη. Σύµφωνα µε τις νεότερες έρευνες η ακαδηµαϊκή 

επίδοση δεν επιτυγχάνεται µόνο µέσα από τη γνώση αλλά και τη συναισθηµατική νοηµοσύνη384 

των σπουδαστών καθώς και την ετοιµότητα για µάθηση. Οι σύγχρονες θεωρίες µάθησης µιλούν 

για την οικοδόµηση της γνώσης από τον ίδιο το µαθητή µε βάση τα ενδιαφέροντα και τις 

ανάγκες του. Μέσα λοιπόν από τις πολιτιστικές δραστηριότητες που ενάγονται στο πλαίσιο της 

άτυπης µάθησης µπορούν να επιτευχθούν θεαµατικά αποτελέσµατα στην κατανόηση του 

πολιτισµικού περιβάλλοντος από τους σπουδαστές. 

Η µουσειακή εκπαίδευση διαθέτει το πλεονέκτηµα της άτυπης εκπαίδευσης. Η άτυπη 

εκπαίδευση δεν περιορίζεται, όπως η τυπική, από το πρόγραµµα σπουδών, το οποίο καθορίζει το 

είδος των µαθηµάτων, τη διδακτέα ύλη, τους στόχους και τις µεθόδους διδασκαλίας. Η 

µουσειακή εκπαίδευση ακόµα και όταν λαµβάνει υπόψη της το πρόγραµµα σπουδών δεν 

δεσµεύεται από αυτό. Η αξιολόγηση είναι διαφορετική από αυτή που υπάρχει στο τυπικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα, γεγονός που συµβάλλει στην εσωτερική ικανοποίηση και ευφορία που 

προσφέρει η γνώση. 385 Τα µουσεία εποµένως µπορούν να συµβάλλουν σε αυτό το είδος 

µάθησης, που δεν στηρίζεται στην πληροφορία για το αντικείµενο, αλλά εξαρτάται περισσότερο 

από την αντίδραση στο αντικείµενο, από την άµεση επαφή µε τα πράγµατα και τον τρόπο που 

ενεργοποιούν το νοητικό, συναισθηµατικό και αισθητικό κόσµο του ατόµου.386 

 

 

 

 

 

                                                 
384 Βλ. D. Goleman, Η συναισθηµατική νοηµοσύνη. Γιατί το “EQ” είναι πιο σηµαντικό από το “IQ”, λε΄ έκδοση, Ελληνικά 
Γράµµατα, Αθήνα 1998. 
385 Βλ. Sotto, E., When teaching becomes learning, A theory and practice of Teaching, Cassell, London 1997.  
386 Βλ. Κακκούρου-Χρόνη, Γ., Μουσείο-Σχολείο. Αντικριστές πόρτες στη γνώση, Πατάκης, Αθήνα, 2005. 
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3.2 Σκοπός και µεθοδολογία της έρευνας 

 

 

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις των 

προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών για τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του µουσείου και 

των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία των πολιτισµικών µαθηµάτων και να 

εξεταστεί η  προοπτική τους στην εµβάθυνση θεµάτων που αφορούν στον πολιτισµό, στην 

ιστορία, στην τέχνη µε ιδιαίτερη έµφαση στις εκπαιδευτικές επισκέψεις σε µουσεία και 

αρχαιολογικούς χώρους. Αφετηρία θα αποτελέσει ο προσδιορισµός του ιδιαίτερου παιδαγωγικού 

χαρακτήρα του µουσείου, των χαρακτηριστικών της άτυπης µάθησης που ενθαρρύνει το µουσείο 

(σε αντίθεση µε περιβάλλοντα επίσηµης εκπαίδευσης, όπως το Πανεπιστήµιο), και των µορφών 

επικοινωνίας που αναπτύσσονται στο χώρο του µουσείου. Έµφαση θα δοθεί σε διαδικασίες 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών επισκέψεων από τους ίδιους τους φοιτητές, διερεύνηση των 

αντιλήψεων τους και των ενδιαφερόντων τους για καλύτερη προσέγγιση των πολιτισµικών 

µαθηµάτων καθώς και διερεύνηση της σηµασίας των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των 

προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών. Η έρευνα εστιάζει στους φοιτητές (µεταπτυχιακούς 

και προπτυχιακούς) του τµήµατος Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας που συµµετείχαν στις 

εκπαιδευτικές επισκέψεις που πραγµατοποιήθηκαν στα µαθήµατα Ιστορία του πολιτισµού (Α’ 

Εξάµηνο Σπουδών), Πολιτισµικά Θέµατα (Γ΄ Εξάµηνο σπουδών). Το µάθηµα Εφαρµοσµένα 

Θέµατα Πολιτισµού θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά το έτος 2008-2009, οπότε οι απόψεις των 

φοιτητών θα παρουσιαστούν ίσως σε µελλοντική έρευνα.  Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των 

προπτυχιακών φοιτητών για το έτος 2008 (όπου πραγµατοποιήθηκε η παρούσα έρευνα) 

υλοποιήθηκαν στα παρακάτω µουσεία της Αθήνας: Στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, 

στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο χώρο της Αρχαίας Αγοράς και στη Στοά του Αττάλου, 

στο Μουσείο Μπενάκη, στο Μουσείο Ισλαµικής Τέχνης, σε Βυζαντινές Εκκλησίες της Αθήνας: 

Καπνικαρέα, Μητρόπολη, στην Εθνική Πινακοθήκη και στην Εθνική Γλυπτοθήκη. Οι 

εκπαιδευτικές επισκέψεις των µεταπτυχιακών φοιτητών υλοποιήθηκαν στο Πλαίσιο των 

µαθηµάτων Πολιτισµός και Πολιτισµοί, Μουσειακή Εκπαίδευση και Προστασία Πολιτισµικής 

Κληρονοµιάς στην Εθνική, Πινακοθήκη, στο Μουσείο Μπενάκη, Στο µουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης κ.α.) Επιµέρους στόχοι είναι η διερεύνηση του κατά πόσο οι εκπαιδευτικές επισκέψεις 

ενθαρρύνουν τους συµµετέχοντες ώστε (α) να αποκτήσουν µια συνολική εµπειρία διαφόρων 

τύπων µουσείων, ως βάση για να επιχειρηθεί η χρήση τους στη διδασκαλία των πολιτισµικών 

µαθηµάτων και (β) να διαµορφώσουν παιδαγωγικά κριτήρια µέσα από τη χρήση ποικίλων 

(περισσότερο βιωµατικών)  µορφών διδασκαλίας, γ) να εξοικειωθούν µε την πολιτισµική 
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διάσταση των σχετικών µε τον πολιτισµό µαθηµάτων µέσω της γνωριµίας µε τα αντίστοιχα προς 

τις θεµατικές ενότητες µουσεία και αφετέρου η εξοικείωσή µε µεθόδους και τεχνικές 

διεπιστηµονικής προσέγγισης της γνώσης µέσω της επαφής και παρακολούθησης µουσειακών 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων (όσον αφορά στους µεταπτυχιακούς φοιτητές). 

Η πρωτοτυπία της έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει παρόµοια έρευνα που να 

συνδυάζει τις πολιτιστικές δραστηριότητες µε τη µουσειακή εκπαίδευση στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και σε χώρες του εξωτερικού. Στην Ελλάδα 

ενδεχοµένως να έχουν ερευνηθεί οι αντιλήψεις των φοιτητών σε θέµατα µουσειακής 

εκπαίδευσης κυρίως σε τµήµατα Παιδαγωγικά ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας. Στο τµήµα Οικιακής 

Οικονοµίας και Οικολογίας είναι η πρώτη φορά που διενεργείται τέτοιου είδους έρευνα. Η 

έρευνα αυτή, εκτός των άλλων, αποσκοπεί να συµβάλλει στην ανάδειξη του µαθήµατος της 

Οικιακής Οικονοµίας και πως µπορεί να προσεγγιστεί τόσο στην τριτοβάθµια όσο και στη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση µε ενεργητικές διδακτικές προσεγγίσεις.  

 
 
3.2.1 Οι συµµετέχοντες της έρευνας 

 
Το δείγµα της έρευνας απαρτίζουν προπτυχιακοί φοιτητές (σε ποσοστό 81%) του Α΄, Γ΄ 

και Ζ΄ εξαµήνου του τµήµατος Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας που διδάχθηκαν τα 

µαθήµατα: «Ιστορία του Πολιτισµού» και «Πολιτισµικά Θέµατα» στο πλαίσιο των σπουδών 

τους. Επίσης µεταπτυχιακοί φοιτητές (σε ποσοστό 15%), του Β΄ εξαµήνου που διδάχθηκαν τα 

µαθήµατα: Πολιτισµός και Πολιτισµοί, Μουσειακή Εκπαίδευση, Αισθητική Αγωγή, 

Θεατρολογία-Βιωµατικά σεµινάρια προσωπικής ανάπτυξης και Προστασία πολιτισµικής 

κληρονοµιάς Υπήρξε και ένα µικρό ποσοστό φοιτητών (4%) που βρίσκονταν στο στάδιο λήψης 

του δεύτερου πτυχίου τους. Στους φοιτητές διανεµήθηκαν δύο ερωτηµατολόγια: ένα που 

αφορούσε τη συνολική εκτίµηση της µουσειακής εκπαίδευσης και διερεύνησης των 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων των φοιτητών και ένα δοµηµένο ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης 

των εκπαιδευτικών επισκέψεων µε ερωτήσεις τύπου κλίµακας Likert, που δινόταν στους 

φοιτητές του Α΄ εξαµήνου µετά από κάθε εκπαιδευτική επίσκεψη, προκειµένου να την 

αξιολογήσουν καταγράφοντας τα προσωπικά τους συµπεράσµατα και προτάσεις. Οι φοιτητές 

που συµµετείχαν ήταν 11% άντρες, και 89% γυναίκες. Το δείγµα είναι αντιπροσωπευτικό καθώς 

στο τµήµα φοιτούν γυναίκες στη συντριπτική πλειοψηφία τους. Οι ηλικίες των φοιτητών είναι 

18-20 ετών σε ποσοστό 46%, 21-25 ετών σε ποσοστό 40%, 26-30 ετών σε ποσοστό 4%, 31-40 

ετών σε ποσοστό 5%, και 40 ετών και πάνω σε ποσοστό 5%. Το µεγαλύτερο ποσοστό των 
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φοιτητών προέρχεται από επαρχιακές πόλεις (52%), ενώ το 44% από την Αττική και µόλις το 

4% από την Κύπρο. Οι φοιτητές στη συντριπτική πλειοψηφία τους προέρχονται από δηµόσια 

σχολεία, ποσοστό 95% έναντι του 5% που προέρχονται από ιδιωτικά. Τα ποσοστά αυτά είναι 

αντιπροσωπευτικά καθώς το δείγµα καλύπτει περίπου το 40-50% των φοιτητών που είναι 

εγγεγραµµένοι στο τµήµα τη χρονική περίοδο της έρευνας (2008-2009).  

 
3.2.2 Εργαλεία συλλογής των ερευνητικών δεδοµένων 

 
 

Η έρευνα διενεργήθηκε µε τη χρήση δοµηµένων ερωτηµατολογίων. Τα ερωτηµατολόγια 

σχεδιάστηκαν ύστερα από προεπισκόπηση της διεθνούς και ξένης βιβλιογραφίας σε θέµατα 

µουσειακής εκπαίδευσης και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.  

Το πρώτο ερωτηµατολόγιο απαρτίζεται από τριάντα εφτά ερωτήσεις χωρισµένες σε τρία 

τµήµατα: α) ∆ηµογραφικά στοιχεία, β) ερωτήσεις που αφορούν στις πολιτιστικές 

δραστηριότητες των φοιτητών και γ) ερωτήσεις που αφορούν στη µουσειακή εκπαίδευση και 

στα πολιτισµικά µαθήµατα. Οι ερωτήσεις είναι ανοιχτού και κλειστού τύπου προκειµένου να 

εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν µεγαλύτερη εγκυρότητα και αξιοπιστία. Χρησιµοποιήθηκαν 

κλειστού τύπου απαντήσεις γιατί παρέχουν τη δυνατότητα γρήγορων απαντήσεων, 

εξασφαλίζουν αντικειµενικές πληροφορίες σε ικανοποιητικό βαθµό και οι απαντήσεις είναι πιο 

εύκολο να κωδικοποιηθούν και να αναλυθούν στατιστικά.387 Οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου 

δίνουν το πλεονέκτηµα στους φοιτητές να εκφράσουν απόψεις τους, που δεν 

συµπεριλαµβάνονται στις προτεινόµενες απαντήσεις, ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατόν πιο 

αντιπροσωπευτικά αποτελέσµατα. Το µειονέκτηµά τους είναι ότι απαιτούν περισσότερη σκέψη 

για να απαντηθούν για αυτό και αποφεύγονται από την πλειοψηφία. Η κατηγοριοποίηση αυτών 

των απαντήσεων απαιτεί πιο πολύπλοκη επεξεργασία.388  

 

3.2.3 ∆ιαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των δεδοµένων

 
 

Τα ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν στους φοιτητές 1 Ιανουαρίου-3 Φεβρουαρίου. 

Μοιράστηκαν περίπου εκατόν εξήντα (160) ερωτηµατολόγια και επεστράφησαν συµπληρωµένα 

τα εκατόν δέκα (110). Ο χρόνος συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου ήταν 10-20 λεπτά. 

Εξαιτίας του µεγέθους του ερωτηµατολογίου, οι φοιτητές αρνούνταν να απαντήσουν την ίδια 

                                                 
387 Βλ. Β. Φίλιας, Εισαγωγή στη µεθοδολογία και στις τεχνικές των κοινωνικών ερευνών, Gutenberg, Αθήνα 2001. 
388 Βλ. Ι. Παρασκευόπουλος, Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας (τόµοι 1-2), Αθήνα 1993. 
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στιγµή και τα επέστρεφαν την επόµενη ή τις επόµενες µέρες. Ο χρόνος που δόθηκε στους 

φοιτητές να απαντήσουν το ερωτηµατολόγιο αφενός λειτούργησε θετικά στην ενσυνείδητη και 

λεπτοµερή συµπλήρωσή του και αφετέρου αρνητικά γιατί κάποια ερωτηµατολόγια δεν 

επεστράφησαν. Ως εναλλακτική προσέγγιση για να επιστραφούν έγκαιρα τα ερωτηµατολόγια, 

ώστε να διεξαχθεί ανεµπόδιστα η έρευνα επιλέχθηκε να δοθούν τα ερωτηµατολόγια την ώρα της 

εξεταστικής των φοιτητών και να επιστραφούν µαζί µε το γραπτό της εξέτασης. Η λύση αυτή 

απέδωσε καθώς συγκεντρώθηκαν συµπληρωµένα τα τριάντα έξι από τα περίπου πενήντα 

ερωτηµατολόγια που µοιράστηκαν. Από τα εκατόν δέκα ερωτηµατολόγια το δείγµα της έρευνας 

αποτέλεσαν τελικά τα εκατό (62,5%), καθώς υπήρχαν κάποια ερωτηµατολόγια µε ελλιπή 

στοιχεία. Το ποσοστό αυτό είναι ικανοποιητικό αφού η εµπειρία των ερευνητών έχει δείξει ότι 

ένα σηµαντικό ποσοστό των ερωτηµατολογίων για διάφορους λόγους δεν επιστρέφει τα 

ερωτηµατολόγια στον ερευνητή ή τα στοιχεία που συµπληρώνει είναι ελλιπή.389 

Το δεύτερο ερωτηµατολόγιο αποτελείται από εικοσιένα κλειστές ερωτήσεις 5βάθµιας 

κλίµακας τύπου Likert, στο οποίο καλούνταν οι φοιτητές του πρώτου εξαµήνου, του τµήµατος 

Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας, που διδάσκονταν το µάθηµα της Ιστορίας του Πολιτισµού, 

να απαντήσουν µετά από κάθε εκπαιδευτική επίσκεψη σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. 

Αρχικά διαπιστώθηκε απροθυµία των φοιτητών να επιστρέψουν συµπληρωµένο το 

ερωτηµατολόγιο. Σταδιακά, όταν διαπίστωσαν ότι πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για ερευνητικό 

σκοπό και ότι η γνώµη τους έχει σηµασία τόσο στη διεξαγωγή της παρούσας έρευνα όσο και στη 

διεξαγωγή των εκπαιδευτικών επισκέψεων, παρατηρήθηκε µεγαλύτερη προθυµία και πιο 

συνειδητή ανταπόκριση. Τελικά το δείγµα αποτέλεσαν 78 ερωτηµατολόγια µε πλήρη στοιχεία. 

Η άρνηση είναι δικαιολογηµένη καθώς οι φοιτητές του πρώτου έτους είναι η πρώτη φορά που 

έρχονται σε επαφή µε ερευνητικές διαδικασίες, συνεπώς απαιτείται κάποιος χρόνος εξοικείωσής 

τους. Στα µεγαλύτερα έτη δεν ήταν δυνατόν να αξιολογηθούν οι εκπαιδευτικές επισκέψεις 

καθώς το διάστηµα διεξαγωγής της έρευνας (Σεπτέµβριος-Φεβρουάριος 2009) δεν διδάσκονταν 

κάποιο µάθηµα πολιτισµού. Ο χρόνος συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου αυτού δεν ήταν 

περισσότερο από πέντε λεπτά.   

Τα δεδοµένα της έρευνας αναλύθηκαν µε τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS 12. 

Χρησιµοποιήθηκε επίσης το πρόγραµµα Microsoft Excell για την παρουσίαση των 

αποτελεσµάτων. Όλες οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν και διερευνήθηκαν οι συχνότητες, τα 

ποσοστά και οι µεταξύ τους σχέσεις. Οι ποιοτικές µεταβλητές ακολούθησαν ποσοτική 

µεθοδολογική προσέγγιση. Η ποσοτική µεθοδολογική προσέγγιση συµβάλλει στη διερεύνηση 

                                                 
389 Βλ. K. Howard, A. Sharp, Η επιστηµονική µελέτη. Οδηγός σχεδιασµού και διαχείρισης πανεπιστηµιακών εκδόσεων, Gutenberg, 
Αθήνα 1998. 
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των πιθανών συσχετίσεων µεταξύ των µεταβλητών και στην εξαγωγή συµπερασµάτων για το 

σύνολο του ερευνητικού πληθυσµού. Αυτό είναι και το βασικότερο πλεονέκτηµα µιας ποσοτικής 

ερευνητικής προσέγγισης έναντι µιας αντίστοιχης ποιοτικής. 
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3.3. Παρουσίαση αποτελεσµάτων αξιολόγησης εκπαιδευτικών 
επισκέψεων 

 
 

Στην παρούσα θεµατική ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα από τις 

εκπαιδευτικές επισκέψεις των φοιτητών στα µουσεία. Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής επίσκεψης 

δόθηκε ένα ερωτηµατολόγιο στους φοιτητές µε 21 ερωτήσεις (τύπου κλίµακας Likert µε 

διαβαθµίσεις: καθόλου, λίγο, µέτρια, πολύ, πάρα πολύ), εκ των οποίων 20 ερωτήσεις ήταν 

κλειστές και µια ανοιχτού τύπου, προκειµένου να αξιολογήσουν κάθε εκπαιδευτική επίσκεψη. 

Τα ερωτηµατολόγια που αξιοποιήθηκαν στατιστικά είναι εβδοµήντα οχτώ. Οι άντρες που 

συµµετείχαν αποτελούν ποσοστό 6,3% και οι γυναίκες ποσοστό 93,6%. Σηµειώνεται ότι στις 

εκπαιδευτικές επισκέψεις συµµετείχαν περισσότερο γυναίκες, που αποτελούν και την 

πλειοψηφία του τµήµατος. 
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Συµβολή εκπαιδευτικών επισκέψεων σε µουσεία στην 
απόκτηση γενικών δεξιοτήτων (γνωστικών, 

συναισθηµατικών, κ.α.)

 
 Σχήµα 3.3.1 
 

Από τα δεδοµένα της έρευνας, όπως απεικονίζεται στο σχήµα 3.3.1, προκύπτει ότι  το 

µεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών (46,2%) θεωρεί ότι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στα µουσεία 

συµβάλλουν στην απόκτηση δεξιοτήτων (γνωστικών, συναισθηµατικών κ.α.). Καθώς και ένα 

αρκετά µεγάλο ποσοστό φοιτητών θεωρεί ότι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις συµβάλλουν σε 

µέτριο βαθµό, ενώ αξιοσηµείωτο είναι το ποσοστό των φοιτητών (14,1%) που πιστεύει στην 

απόκτηση δεξιοτήτων µέσω των εκπαιδευτικών επισκέψεων «πάρα πολύ». Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι κανένας φοιτητής δεν αµφισβητεί το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις συµβάλλουν 

στην απόκτηση δεξιοτήτων. 
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Συµβολή της εκπαιδευτικής επίσκεψης στην καλύτερη κατανόηση 
της ύλης των πολιτισµικών µαθηµάτων

 
Σχήµα 3.3.2 
 

Σύµφωνα µε το σχήµα 3.3.2, η πλειοψηφία των φοιτητών (56,4%) θεωρεί ότι οι 

εκπαιδευτικές επισκέψεις συµβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ύλης, γεγονός που θα 

πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στη διδασκαλία των πολιτισµικών µαθηµάτων. Επίσης ένα 

ποσοστό της τάξης του 20,5%, θεωρεί ότι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις συµβάλλουν σε µέτριο 

βαθµό. Το 6,4% θεωρεί ότι συµβάλλουν «πάρα πολύ» ενώ ένα ελάχιστο ποσοστό (1,3%) θεωρεί 

ότι δεν συµβάλλουν καθόλου. 
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Συνάφεια µουσείου και διδακτικής ενότητας

 
Σχήµα 3.3.3 
 

Περίπου οι µισοί φοιτητές (43,6%) θεωρούν ότι υπάρχει συνάφεια των διδακτικών 

ενοτήτων που παρουσιάστηκαν στην τάξη µε το είδος των µουσείων που επιλέχθηκαν για 

εκπαιδευτική επίσκεψη (Σχήµα 3.3.3). Ένα αρκετά σηµαντικό ποσοστό (15,4%) θεωρεί ότι 

υπήρξε συνάφεια «πάρα πολύ». Σηµαντικό καθίσταται το ποσοστό (32%) που θεωρεί ότι υπήρξε 

συνάφεια σε µέτριο βαθµό. Αξίζει να αναφερθεί πως κανένας φοιτητής δεν διαπίστωσε έλλειψη 

συνάφειας. 
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Οργάνωση του µουσείου στην πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων

 
Σχήµα 3.3.4 
 

Το µεγαλύτερο ποσοστό (37,2%) των φοιτητών πιστεύει ότι ο χώρος του µουσείου και ο 

τρόπος παρουσίασης των εκθεµάτων  είναι κατάλληλα οργανωµένος, ώστε να υλοποιούνται 

εκπαιδευτικά προγράµµατα/επισκέψεις (Σχήµα 3.3.4). Αρκετά σηµαντικό είναι το ποσοστό 

(32%) που πιστεύει ότι είναι «µέτρια» οργανωµένος, και ιδιαίτερα σηµαντικό το ποσοστό 

(20,5%) που θεωρεί ότι είναι  «πάρα πολύ». Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ποσοστό που θεωρεί 

ότι είναι «λίγο» ή «καθόλου» γιατί αθροιστικά αποτελεί ποσοστό περίπου 10%. Παρατηρείται 

να διίστανται οι απόψεις µεταξύ αυτών που θεωρούν ότι είναι «µέτρια», «λίγο» ή «καθόλου» και 

αποτελούν περίπου το 50% και αυτών που θεωρούν «πολύ» και «πάρα» πολύ που είναι περίπου 

το υπόλοιπο 50%. Η διαφορά αυτή απόψεων υποδηλώνει ότι υπάρχουν κάποιοι παράγοντες  που 

προκαλούν δυσαρέσκεια στον τρόπο που παρουσιάζονται τα εκθέµατα ή που είναι οργανωµένο 

το µουσείο, που θα πρέπει να τύχουν µεγαλύτερης προσοχής. 
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Σχήµα 3.3.5 
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Στην ερώτηση κατά πόσο η εκπαιδευτική επίσκεψη ενθάρρυνε την ενεργητική 

συµµετοχή (Σχήµα 3.3.5) παρατηρείται το µεγαλύτερο ποσοστό (35,9%) να θεωρεί ότι 

συνέβαλλε «πολύ». Σηµαντικό είναι επίσης το ποσοστό (19,2%) που θεωρεί ότι συνέβαλλε 

«πάρα πολύ». Παρατηρείται ένα αρκετά υψηλό ποσοστό που θα πρέπει να αποτελέσει δείγµα 

διεξοδικότερης έρευνας καθώς θεωρεί ότι συνέβαλλε «µέτρια» ενώ ελάχιστο είναι το ποσοστό 

που εκφράζει τη δυσαρέσκειά του µόλις 1,3%. 
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∆ιατύπωση ερευνητικών ερωτηµάτων από τους φοιτητές κατά 
τη διάρκεια των εκπαιδευτικών επισκέψεων

 
Σχήµα 3.3.6 
 

Στο παραπάνω σχήµα 3.3.6, γίνεται αντιληπτό ότι το µεγαλύτερο ποσοστό (43,6%) των 

φοιτητών πιστεύει ότι κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών επισκέψεων οι διδάσκοντες/ξεναγοί 

ενθάρρυναν τη διατύπωση ερευνητικών ερωτηµάτων. Αρκετά υψηλό ποσοστό (33,3%) των 

φοιτητών θεωρεί ότι η διατύπωση ερευνητικών ερωτηµάτων ενθαρρύνθηκε σε µέτριο βαθµό. Το 

15,4% θεωρεί ότι ενθαρρύνθηκε «λίγο», το 6,4% «πάρα πολύ», ενώ µόνο το 1,3% απάντησε 

«καθόλου». Το ποσοστό των φοιτητών που απάντησε «λίγο» ή «µέτρια» θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη από τους διδάσκοντες/ξεναγούς, ώστε να παρέχουν ευκαιρίες που ενθαρρύνουν τη 

διατύπωση ερευνητικών ερωτηµάτων. 
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Συµβολή της εκπαιδευτικής επίσκεψης στον εµπλουτισµό της 
αισθητικής εµπειρίας

 
Σχήµα 3.3.7 
 

Στο παραπάνω διάγραµµα (Σχήµα 3.3.7) παρατηρείται ότι το υψηλότερο ποσοστό 

(42,3%) των φοιτητών θεωρεί ότι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις συµβάλλουν στον εµπλουτισµό 

της αισθητικής εµπειρίας. Ενώ το 28,2% πιστεύει ότι συµβάλλουν «πάρα πολύ». Σηµαντικό 

είναι το ποσοστό (24,4%) που δηλώνει «µέτρια», ενώ χαµηλό είναι το ποσοστό που αναφέρει 

«λίγο» ή «καθόλου». Παρατηρείται ότι οι φοιτητές, στην πλειοψηφία τους, θεωρούν ότι τα 

εκθέµατα και οι παραστάσεις που αποκτούν από τις εκπαιδευτικές επισκέψεις είναι σηµαντικός 

παράγοντας αισθητικής εµπειρίας. 
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Συµβολή της προσωπικότητας του διδάσκοντα στην ανάπτυξη 
του ενδιαφέροντος των φοιτητών για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις

 
Σχήµα 3.3.8 
 

Στο παραπάνω διάγραµµα (Σχήµα 3.3.8) γίνεται φανερός ο ρόλος της προσωπικότητας 

του διδάσκοντα στην τόνωση του ενδιαφέροντος της εκπαιδευτικής επίσκεψης. Το µεγαλύτερο 

ποσοστό των φοιτητών 46,1% θεωρεί σηµαντική την προσωπικότητα του διδάσκοντα, καθώς 

και το 26,6% των φοιτητών που τη θεωρεί πάρα πολύ σηµαντική. Άξιο αναφοράς είναι το 

ποσοστό (20,5%) των φοιτητών που φαίνεται ότι δεν δίνει έµφαση στην προσωπικότητα του 

διδάσκοντα, ενώ το 7,7% δηλώνει ότι επηρεάζεται «λίγο». Κανένας φοιτητής δεν αναιρεί το 

ρόλο του διδάσκοντα στην εκπαιδευτική επίσκεψη. 
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Οργάνωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης

 
Σχήµα 3.3.9 
 

Στην ερώτηση, που κλήθηκαν να απαντήσουν οι φοιτητές, για την οργάνωση των 

εκπαιδευτικών επισκέψεων, παρατηρείται υψηλό ποσοστό ικανοποίησης (Σχήµα 3.3.9), ενώ ένα 

αρκετά σηµαντικό ποσοστό δηλώνει µέτρια ικανοποίηση. «Λίγο» ικανοποιηµένο δηλώνει το 

11,5%, ενώ «καθόλου» το 2,6%. Ένα µικρό αλλά αξιοσηµείωτο ποσοστό (5,2%) δηλώνει «πάρα 

πολύ» ικανοποιηµένο. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα παρατηρείται ότι θα πρέπει να 

δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στην οργάνωση των εκπαιδευτικών επισκέψεων, ώστε να 

διατηρείται αµείωτο το ενδιαφέρον των φοιτητών. 
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Ανάπτυξη επικοινωνίας µεταξύ διδάσκοντα και φοιτητών κατά τη 
διάρκεια των εκπαιδευτικών επισκέψεων

 
Σχήµα 3.3.10 
 

Όπως γίνεται αντιληπτό από το παραπάνω διάγραµµα (Σχήµα 3.3.10) το 52,6% των 

φοιτητών πιστεύει ότι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις συνέβαλλαν στη δηµιουργία κλίµατος 

επικοινωνίας µεταξύ διδάσκοντα και φοιτητών, καθώς και φοιτητών µεταξύ τους. Γίνεται 

εµφανής ο ρόλος των εκπαιδευτικών επισκέψεων στην ενθάρρυνση κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

Υψηλό είναι το ποσοστό (25,7%) των φοιτητών που θεωρούν ότι συνέβαλλαν «πάρα πολύ», ενώ 

τα αντίστοιχα ποσοστά που αναφέρουν «µέτρια» (17,9%), «λίγο» (3,8%) ή «καθόλου» είναι 
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ιδιαίτερα χαµηλά. Το στοιχείο της κοινωνικής διάδρασης των εκπαιδευτικών επισκέψεων θα 

µπορούσε να αξιοποιηθεί, καθώς η µάθηση επιτυγχάνεται όχι µόνο από τη γνωστική αλλά και 

από τη συναισθηµατική ετοιµότητα των ατόµων. 
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διδάσκοντα/ξεναγού στη διάρκεια των εκπαιδευτικών επισκέψεων

 
Σχήµα 3.3.11 
 

Από το παραπάνω σχήµα 3.3.11, προκύπτει ότι οι φοιτητές στη µεγαλύτερη πλειοψηφία 

(77%) είναι ικανοποιηµένοι «πολύ» ( 38,5%) ή «πάρα πολύ» (38,5%) από τη κατάρτιση, τη 

µεταδοτικότητα και τον ενθουσιασµό του διδάσκοντα/ξεναγού. Σηµαντικό ποσοστό είναι αυτό 

που δηλώνει «µέτρια» ικανοποιηµένο, ενώ τα ποσοστά που αναφέρουν «λίγο» ή «καθόλου» 

είναι πολύ µικρά. Σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα του σχήµατος 3.3.8, γίνεται εµφανής ο 

ρόλος του διδάσκοντα/ξεναγού στην επιτυχία ή αποτυχία µιας εκπαιδευτικής επίσκεψης. 

Συνεπώς, ο καθοριστικός παράγοντας να αγαπήσουν οι νέοι τα πολιτισµικά µαθήµατα και να 

αποκτήσουν εξοικείωση µε τα µουσεία είναι να αποκτήσουν πρότυπα που θα τους εµπνεύσουν. 
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Σχήµα 3.3.12 
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Στο παραπάνω διάγραµµα (Σχήµα 3.3.12) προκύπτει ότι το ενδιαφέρον των φοιτητών 

τονώθηκε κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών επισκέψεων σε αρκετά υψηλό ποσοστό (34,6 %) 

φοιτητών. Στο 32% τονώθηκε σε µέτριο βαθµό, ενώ παρόµοιο είναι το ποσοστό των φοιτητών 

που διίστανται οι απόψεις µεταξύ «λίγο» και «πάρα πολύ» (15,4%). Μόλις το 2,6% των 

φοιτητών αναφέρει ότι δεν αυξήθηκε το ενδιαφέρον του. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα 

και σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα του σχήµατος 3.3.5, σχετικά µε το αν η εκπαιδευτική 

επίσκεψη ενθάρρυνε την ενεργητική συµµετοχή, θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ενεργούς 

εµπλοκής των φοιτητών στη διάρκεια των εκπαιδευτικών επισκέψεων, ώστε να υπάρχει 

αυξηµένο ενδιαφέρον στη συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών. 
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Μελλοντικές επισκέψεις και κίνητρα των φοιτητών

 
Σχήµα 3.3.13 
 

Στην ερώτηση για το αν οι φοιτητές απέκτησαν κίνητρα κατά τη διάρκεια των 

εκπαιδευτικών επισκέψεων να ξαναεπισκεφτούν το µουσείο (Σχήµα 3.3.13) προέκυψε ότι το 

38,5% δηλώνει µέτριο βαθµό, το 25,6% «λίγο», ενώ «πολύ» το 24,4% και «πάρα πολύ» το 

10,2%. Τα αποτελέσµατα αυτά θα πρέπει να εξεταστούν διεξοδικότερα γιατί ενδεχοµένως η 

άρνηση αυτή έχει να κάνει µε τον τρόπο σχεδιασµού ή οργάνωσης του µουσείου ή µε την 

επιλογή της θεµατολογίας του µουσείου που ενδεχοµένως να µην ανταποκρίνεται στα 

ενδιαφέροντα των φοιτητών. 
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Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών επισκέψεων; Μονοτονία

 
Σχήµα 3.3.14 
 

Στο παραπάνω σχήµα 3.3.14, απεικονίζονται τα αποτελέσµατα της ερώτησης κατά πόσο 

η εκπαιδευτική επίσκεψη ήταν µονότονη. Παρατηρείται σχετική ικανοποίηση των φοιτητών. Το 

35,9% δηλώνει ότι εκπαιδευτική επίσκεψη ήταν «λίγο» µονότονη, το 30,8% «µέτρια» µονότονη, 

ενώ το 32% «καθόλου» µονότονη. Το ποσοστό των φοιτητών που θεωρούν την εκπαιδευτική 

επίσκεψη «πολύ» ή «πάρα πολύ» µονότονη είναι σχεδόν ασήµαντο. Λαµβάνοντας υπόψη τα 

ποσοστά που θεωρούν «λίγο» ή «µέτρια» παρατηρείται ότι εκφράζουν περίπου το 67%. 

Καθίσταται φανερό ότι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις θα πρέπει να εµπλουτιστούν µε διάφορες 

δραστηριότητες (π.χ φύλλα εργασίας, εποπτικό υλικό, ξεναγήσεις από τους ίδιους τους φοιτητές), 

ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της πλειοψηφίας και να 

αποκτήσουν τα πλεονεκτήµατα µιας εναλλακτικής, ουσιαστικής εκµάθησης των πολιτισµικών 

µαθηµάτων στο µουσείο. 
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Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών επισκέψεων: ∆ιάρκεια

 
Σχήµα 3.3.15 
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Τα αποτελέσµατα των φοιτητών που αναφέρονται στη διάρκεια των εκπαιδευτικών 

επισκέψεων απεικονίζονται στο παραπάνω σχήµα 3.3.15. Παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των 

φοιτητών πιστεύει ότι η εκπαιδευτική επίσκεψη ήταν «λίγο» κουραστική των φοιτητών (41%), 

ενώ το ποσοστό που δηλώνει «καθόλου» ή «µέτρια» κυµαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα 

(20,5%). Μικρό αλλά σηµαντικό καθίσταται το ποσοστό που θεωρεί ότι ήταν «πολύ» (14,2%) ή 

«πάρα πολύ» (3,8%) κουραστική. Η πλειοψηφία των ερευνητών δηλώνει ότι κάθε εκπαιδευτική 

επίσκεψη/πρόγραµµα θα πρέπει να διαρκεί περίπου σαράντα λεπτά. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις 

που πραγµατοποιήθηκαν είχαν κατά µέσο όρο διάρκεια (µία µε µιάµιση ώρα), ίσως θα έπρεπε να 

περιοριστεί ο χρόνος της ξενάγησης ή να εναλλάσσεται µε άλλες δραστηριότητες, ώστε να 

αποφεύγεται ο παράγοντας της κόπωσης. 
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Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών επισκέψεων: Θόρυβος, Συνωστισµός

 
Σχήµα 3.3.16 
 

Στο σχήµα 3.3.16 απεικονίζονται τα αποτελέσµατα που διερευνούν τους παράγοντες του 

θορύβου και του συνωστισµού στη διάρκεια των εκπαιδευτικών επισκέψεων. Ένα σηµαντικό 

ποσοστό (32%) δηλώνει ότι επηρεάζεται από το θόρυβο και το συνωστισµό καθώς και ένα 

ποσοστό δηλώνει ότι επηρεάζεται «µέτρια» (24,4%). Το 12,8% των φοιτητών αναφέρει ότι 

επηρεάζεται «πολύ», ενώ το 2,6% «πάρα πολύ». Τέλος υπάρχει και ένα σηµαντικό ποσοστό που 

αναφέρει πως δεν επηρεάζεται από τους παραπάνω παράγοντες. Είναι γεγονός ότι οι παραπάνω 

παράγοντες έχουν µεγάλη σηµασία στη διάρκεια µιας εκπαιδευτικής επίσκεψης ιδιαιτέρως σε 

πολυπληθή και χαοτικά µουσεία (π.χ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο) και αρχαιολογικούς 

χώρους (π.χ. Ακρόπολη). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιλέγεται χρονική περίοδος µε 

λιγότερο τουρισµό, ή ώρες της ηµέρας µε λιγότερο κόσµο. ∆ιαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές 

προτιµούσαν µικρότερα µουσεία, µε µικρότερο αριθµό εκθεµάτων και επισκεψιµότητα, που 

επέτρεπαν τη λεπτοµερή και αναλυτική παρουσίασή των συλλογών (π.χ. Εθνική Γλυπτοθήκη). 
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Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών επισκέψεων: ∆ιαµόρφωση του χώρου

 
Σχήµα 3.3.17 
 

Στο παραπάνω διάγραµµα (Σχήµα 3.3.17) εξετάστηκε ο παράγοντας της διαµόρφωσης 

του χώρου. ∆ιαπιστώθηκε ότι το 37,2% των φοιτητών υπήρξε «µέτρια» ικανοποιηµένο από τη 

διαµόρφωση του χώρου καθώς θεωρεί ότι απέτρεπε την προσήλωση της προσοχής. Το 23% 

επηρεάστηκε «λίγο», ενώ το 24,4% δεν επηρεάστηκε «καθόλου». Μικρό αλλά σηµαντικό είναι 

το ποσοστό που η προσοχή του επηρεάστηκε «πολύ» από τη διαµόρφωση του χώρου (11,5%), 

ενώ «πάρα πολύ» επηρεάστηκε το 3,8% των φοιτητών. Γενικά, σε συνάρτηση και µε τα 

αποτελέσµατα του διαγράµµατος 3.3.16, η οργάνωση του µουσείου και η διαµόρφωση του 

χώρου συµβάλλουν στην επιτυχία ή αποτυχία µιας εκπαιδευτικής επίσκεψης για αυτό και 

γίνονται διεξοδικές έρευνες από µουσειολόγους και µουσειοπαιδαγωγούς για το πως µπορούν να 

περιορίσουν την αρνητική επίδραση των παραπάνω παραγόντων, κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 

7.6
16.7

29.5 29.5
16.7

0

20

40

60

80

100

%

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ

Ενίσχυση των εκπαιδευτικών επίσκεψεων µε φύλλα εργασίας και 
πρόσθετο υποστηρικτικό υλικό

 
Σχήµα 3.3.18 
 

Όπως γίνεται φανερό από το παραπάνω διάγραµµα (Σχήµα 3.3.18) οι φοιτητές επιθυµούν 

σε υψηλό ποσοστό να υπάρχουν φύλλα εργασίας και υποστηρικτικό υλικό σε κάθε εκπαιδευτική 
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επίσκεψη. Οι φοιτητές που αναφέρουν «µέτρια» και «πολύ» παρουσιάζουν περίπου το ίδιο 

ποσοστό 29,5%, ενώ «πάρα πολύ» επιθυµεί το 16,7% των φοιτητών, «λίγο» το 16,7% και 

«καθόλου» το 7,6% των φοιτητών. Μια µορφή δραστηριοτήτων λοιπόν για τονωθεί το 

ενδιαφέρον το φοιτητών και να αποτραπεί η µονοτονία της εκπαιδευτικής επίσκεψης είναι να 

δίνεται εποπτικό υλικό ή φύλλα εργασίας, συνηθισµένη πρακτική, στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα που υλοποιούνται στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 
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Παρουσίαση των εκθεµάτων σε µια εκπαιδευτική επίσκεψη

 
Σχήµα 3.3.19 
 

Στην ερώτηση αν τα εκθέµατα είναι δυνατόν να παρουσιαστούν σε µια εκπαιδευτική 

επίσκεψη (Σχήµα 3.3.19), το 41% των φοιτητών αναφέρει ότι µπορούν σε µέτριο βαθµό, το 

17,9% δηλώνει ότι είναι αδύνατο ενώ το 16,7% δηλώνει «λίγο». Καθίσταται δυνατό σε µεγάλο 

βαθµό αναφέρει το 15,4% των φοιτητών και «πάρα πολύ» το 9%. Συνεπώς, συνίσταται να 

γίνεται επιλογή των εκθεµάτων, που παρουσιάζονται, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των 

φοιτητών και το θέµα της διδακτικής ενότητα των πολιτισµικών µαθηµάτων, ώστε να 

εξηγούνται αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά τους και οι φοιτητές να µπορούν να αφοµοιώσουν 

τη νέα γνώση. 
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Αναγκαιότητα ύπαρξης ειδικών χώρων για διδασκαλία, ανάπαυση 
κ.α στο µουσείο ή τον αρχαιολογικό χώρο

 
Σχήµα 3.3.20 
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Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από το παραπάνω διάγραµµα (Σχήµα 3.3.20) θα 

πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη, τόσο από τους διδάσκοντες όσο και από τους 

σχεδιαστές/αρχιτέκτονες µουσείων, καθώς η ύπαρξη χώρων ανάπαυσης διαπιστώθηκε σαν 

ανάγκη από τη πλειοψηφία των φοιτητών, (ποσοστό 38,5% αναφέρει «πάρα πολύ», 26,9% 

«πολύ» και 21,8% «µέτρια»), καθώς ο παράγοντας κόπωσης αποτρέπει πολλές οµάδες ατόµων 

να επισκεφτούν τα µουσεία (π.χ. άτοµα µε ειδικές ανάγκες, υπερήλικές, έγκυες, µητέρες µε 

µικρά παιδιά κ.α.). Στους χώρους των µουσείων θα πρέπει να προβλέπονται χώροι, ή καθίσµατα 

ανάπαυσης και διδασκαλίας (π.χ. ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα µε καθίσµατα και 

οπτικοακουστικά µέσα), προκειµένου να διευκολύνονται τα άτοµα που θέλουν να περάσουν 

αρκετό χρόνο στο χώρο του µουσείου, αλλά αναγκάζονται να αποχωρήσουν λόγω κόπωσης. Ο 

χώρος του µουσείου θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµος, κατάλληλα οργανωµένος, να 

ενθαρρύνει την κοινωνική αλληλεπίδραση και την άνεση των επισκεπτών.  

Στην ερώτηση ανοιχτού τύπου δόθηκαν µόνο δύο επιπλέον στοιχεία που αφορούν στις 

εκπαιδευτικές επισκέψεις. Ειδικότερα ένας φοιτητής περιέλαβε σαν παράγοντα δυσχέρειας της 

εκπαιδευτικής επίσκεψης τις άσχηµες καιρικές συνθήκες (ποσοστό 1,3%), καθώς επίσης άλλος 

φοιτητής περιέλαβε σαν πρόσθετο λόγο µη ικανοποίησής του, το γεγονός ότι δεν επιτρέπονταν 

οι φωτογραφίες (1,3%). Ο πρώτος λόγος θεωρείται βασικός παράγοντας, που καλό είναι να 

λαµβάνεται υπόψη, όταν πρόκειται για εκπαιδευτικές επισκέψεις ιδιαίτερα σε 

ανοιχτούς/υπαίθριους χώρους. Ο δεύτερος λόγος δεν θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικός γιατί είναι 

κοινή πρακτική των µουσείων να µην επιτρέπεται η φωτογράφιση των εκθεµάτων, αν και τείνει 

να αλλάξει (επιτρέπεται αλλά χωρίς φλας). Αξίζει να σηµειωθεί ότι στα µουσεία που 

επιτρεπόταν η φωτογράφιση κάποιοι φοιτητές συγκέντρωσαν πλούσιο φωτογραφικό υλικό των 

εκθεµάτων (µε τις λεζάντες τους), το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν εποπτικό υλικό στα 

πολιτισµικά µαθήµατα, σαν υλικό µε συναισθηµατική αξία, καθώς επίσης και σαν βοηθητικό 

υλικό που συµβάλλει στην  καλύτερη κατανόηση εννοιών των πολιτισµικών µαθηµάτων. 
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3.4 Παρουσίαση αποτελεσµάτων πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

 
 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων των φοιτητών, στη διάρκεια των σχολικών και κυρίως των φοιτητικών τους 

χρόνων. Εξετάζονται οι παράγοντες που επιτρέπουν ή αποτρέπουν τους νέους να συµµετάσχουν 

σε πολιτιστικές δραστηριότητες-εκδηλώσεις, οι δραστηριότητες που άπτονται στα ενδιαφέροντά 

τους και ο βαθµός επίδρασης διαφόρων παραγόντων στη διαµόρφωση πολιτιστικής συνείδησης. 

 
Συµµετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες

42%

58%

Όχι

Ναι

 
Σχήµα 3.4.1  
 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών (58%) δηλώνει ότι στο σχολείο, όπου φοιτούσε, 

συµµετείχε σε πολιτιστικές δραστηριότητες (Σχήµα 3.4.1). Από το 58% των φοιτητών που 

δηλώσαν ότι συµµετείχαν σε πολιτιστικές δραστηριότητες διακρίνονται οι παρακάτω 

κατηγορίες: α) συµµετοχή σε χορωδία σε ποσοστό 24%, β) συµµετοχή σε θεατρικές 

παραστάσεις σε ποσοστό 32%, γ) συµµετοχή σε χορευτικές εκδηλώσεις σε ποσοστό 24%, δ) 

συµµετοχή σε µουσικές εκδηλώσεις σε ποσοστό 5%,  ε) συµµετοχή σε σεµινάρια που αφορούν 

στον πολιτισµό σε ποσοστό 2%, στ)  συµµετοχή σε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε µουσεία σε 

ποσοστό 10%, ζ) συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες σε ποσοστό 52%, και η) συµµετοχή 

σε σχολικές γιορτές σε ποσοστό 39%. 
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Συχνότητα επισκέψεων σε θέατρο
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Σχήµα 3.4.2  
 

Στη διάρκεια των σχολικών χρόνων, το 58% των φοιτητών παρακολουθούσε θεατρικές 

παραστάσεις, το 21% «µέτρια», ενώ µόλις το 2% δηλώνει ότι παρακολουθούσε «πολύ συχνά» 

(Σχήµα 3.4.2). Σηµαντικό ποσοστό φοιτητών (13%) αναφέρει ότι δεν έχει παρακολουθήσει 

«ποτέ» θεατρικές παραστάσεις. Σε αυτό ενδεχοµένως να συνέβαλλε το γεγονός ότι πολλοί 

φοιτητές προέρχονται από επαρχιακές πόλεις, συνεπώς δεν τους παρέχεται συχνά η δυνατότητα. 

 

Συχνότητα επισκέψεων στον κινηµατογράφο
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Σχήµα 3.4.3 
 

Από το παραπάνω σχήµα 3.4.3 γίνεται αντιληπτή η εξοικείωση των φοιτητών µε τον 

κινηµατογράφο. Το 30% των φοιτητών αναφέρει ότι πηγαίνει «συχνά» και το 25% «µέτρια». 
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Μόνο το 3% των φοιτητών δεν έχει παρακολουθήσει «ποτέ» κινηµατογραφική παράσταση, ενώ 

το 25% αναφέρει ότι παρακολουθούσε «σπάνια» κινηµατογραφικές παραστάσεις στη διάρκεια 

των σχολικών του χρόνων. Παρατηρείται λοιπόν η αναµενόµενη εξοικείωση των φοιτητών µε 

τον κινηµατογράφο. 

 

Συχνότητα  επισκέψεων σε συναυλίες
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Σχήµα 3.4.4 
 

Στο σχήµα 3.4.4 απεικονίζεται το ποσοστό των φοιτητών που παρακολουθούσε «συχνά» 

συναυλίες στη σχολική του ζωή και αποτελεί ποσοστό 22%. «Μέτρια» παρακολουθούσε το 25%, 

ενώ «σπάνια» πολύ µεγαλύτερο ποσοστό, το 38%. Το ποσοστό που αναφέρει ότι 

παρακολουθούσε «πολύ συχνά» είναι 7%. Γίνεται αντιληπτό ότι η παρακολούθηση συναυλιών 

είναι προσφιλής δραστηριότητα των νέων. 

Συχνότητα επισκέψεων σε µουσεία
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Σχήµα 3.4.5 
 

Το ποσοστό των φοιτητών που επισκεπτόταν «σπάνια» τα µουσεία στη διάρκεια των 

σχολικών χρόνων κυµαίνεται στο 47%, το οποίο θεωρείται σχετικά πολύ υψηλό ποσοστό 
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(Σχήµα 3.4.5). Υψηλό θεωρείται και το ποσοστό που αναφέρει µέτριο βαθµό επισκεψιµότητας. 

Αν λάβει υπόψη κανείς ότι τα σχολικά χρόνια είναι καθοριστικά να αποκτήσει ο νέος 

πολιτισµικό υπόβαθρο, διαπιστώνεται η ανάγκη να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση από το σχολείο 

στην προαγωγή της µουσειακής εκπαίδευσης. Ελάχιστο ποσοστό φοιτητών αναφέρει ότι δεν έχει 

πάει ποτέ σε µουσείο. 

 

Συχνότητα επισκέψεων σε αρχαιολογικούς χώρους

8%

42%

34%

14%
2%

Ποτέ

Σπάνια

Μέτρια

Συχνά

Πολύ συχνά

 
Σχήµα 3.4.6 
 

Παρόµοια ποσοστά µε το σχήµα 3.4.5 παρουσιάζονται και στο σχήµα 3.4.6. Αντίστοιχο 

ποσοστό φοιτητών που επισκέπτεται τα µουσεία επισκέπτεται παράλληλα τους αρχαιολογικούς 

χώρους, µε τη διαφορά ότι αυξάνεται ελάχιστα το ποσοστό επισκεψιµότητας σε µέτριο βαθµό. 

Το γεγονός αυτό θα µπορούσε να εξηγηθεί καθώς υπάρχουν αρκετοί αρχαιολογικοί χώροι στην 

Ελλάδα που δεν διαθέτουν οργανωµένα µουσεία. 

 

Συχνότητα επισκέψεων σε εκθέσεις ζωγραφικής

43%

45%

9%

3%

0%

Ποτέ

Σπάνια

Μέτρια

Συχνά

Πολύ συχνά

 
Σχήµα 3.4.7 
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Στη διάρκεια των σχολικών χρόνων των φοιτητών παρατηρείται ελάχιστη ή ανύπαρκτη 

συµµετοχή σε εκθέσεις ζωγραφικής (Σχήµα 3.4.7), στη συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών 

(περίπου το 88%). Κανένας φοιτητής δεν έχει συµµετάσχει σε εκθέσεις ζωγραφικής «πολύ 

συχνά», ενώ µόνο το 3% αναφέρει συχνή συµµετοχή. Τα ποσοστά αυτά εξηγούνται, καθώς οι 

εκθέσεις ζωγραφικής απευθύνονται σε πολύ συγκεκριµένο κοινό, πραγµατοποιούνται σχετικά 

σπάνια. Το γεγονός επίσης ότι οι περισσότεροι φοιτητές προέρχονται από επαρχιακές πόλεις 

καθιστά αντιληπτές τις δυνατότητες που παρέχονται, που είναι φυσικά περιορισµένες. 

 

Συχνότητα επισκέψεων σε εκθέσεις γλυπτικής

65%

30%

5%

0%

0%

Ποτέ

Σπάνια

Μέτρια

Συχνά

Πολύ συχνά

 
Σχήµα 3.4.8 
 

Οι εκθέσεις γλυπτικής είναι ακόµα πιο σπάνια δραστηριότητα, απευθυνόµενη σε νέους 

(Σχήµα 3.4.8). Περίπου το 95% των φοιτητών έχει παρακολουθήσει «ποτέ» ή «σπάνια» έκθεση 

γλυπτικής. Οι λόγοι επεξήγησης αυτών των ποσοστών είναι λίγο πολύ οι λόγοι που αναφέρονται 

στο σχήµα 3.4.7. 
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Συχνότητα επισκέψεων σε εκθέσεις φωτογραφίας

61%

36%

3%

0%

0%

Ποτέ

Σπάνια

Μέτρια

Συχνά

Πολύ συχνά

 
Σχήµα 3.4.9 
 

Παρόµοια ποσοστά µε τα παραπάνω (Σχήµα 3.4.7 και Σχήµα 3.4.8) παρατηρούνται 

αντίστοιχα για τις εκθέσεις φωτογραφίας (Σχήµα 3.4.9). Το 3% έχει συµµετάσχει σε µέτριο 

βαθµό, ενώ κανένας φοιτητής δεν έχει συµµετάσχει «συχνά» και «πολύ συχνά». Οι εκθέσεις 

φωτογραφίας πραγµατοποιούνται ακόµα σπανιότερα και για να συµµετάσχει κανείς πρέπει να 

έχει πολύ ειδικά ενδιαφέροντα. Εποµένως τα παραπάνω ποσοστά είναι αναµενόµενα σε µεγάλο 

βαθµό. Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι η φωτογραφία σαν εποπτικό υλικό βοηθά στην 

ενίσχυση της µνήµης (µια εικόνα χίλιες λέξεις), της κριτικής ικανότητας κ.α. και θα µπορούσε 

να αξιοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό, τόσο στην προώθηση πολιτισµικών θεµάτων όσο και άλλων 

εννοιών (περιβαλλοντικών, κοινωνικών κ.α.). Θα µπορούσαν να γίνονται ειδικά σεµινάρια µε 

συγκεκριµένη θεµατολογία, όπου θα εκθέτονταν φωτογραφίες ειδικού ενδιαφέροντος. Οι 

φωτογραφίες µπορούν να αποτελέσουν αφορµή για συζήτηση και για εµβάθυνση εννοιών 

πολιτισµού και άλλων θεµάτων. 
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Συχνότητα παρακολούθησης αρχαίου δράµατος

48%

40%

9%

2%

1%

Ποτέ

Σπάνια

Μέτρια

Συχνά

Πολύ συχνά

 
Σχήµα 3.4.10 

 

Τα ποσοστά παρακολούθησης αρχαίου δράµατος είναι πολύ χαµηλά (Σχήµα 3.4.10). 

Περίπου οι µισοί φοιτητές δεν έχουν παρακολουθήσει «ποτέ» αρχαίο δράµα. Τα ποσοστά αυτά 

είναι πάρα πολύ υψηλά και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κυρίως από τους εκπαιδευτικούς. Θα 

πρέπει να οργανώνουν τουλάχιστον µια επίσκεψη το χρόνο για παρακολούθηση αρχαίου 

δράµατος, αρχαίας τραγωδίας. 

 

Συχνότητα επσκέψεων στη λυρική σκηνή

77%

18%

2%

3%

0%

Ποτέ

Σπάνι α

Μέτρι α

Συχνά

Πολύ συχνά

 

Σχήµα 3.4.11 
 

Όπως γίνεται αντιληπτό τόσο στο σχήµα 3.4.11 όσο και 3.4.12 οι νέοι στη συντριπτική 

πλειοψηφία τους δεν έχουν επισκεφτεί ούτε µια φορά τη λυρική σκηνή ή το µέγαρο µουσικής. 

Βέβαια, λαµβάνεται υπόψη ότι οι εκδηλώσεις αυτές θα πρέπει να είχαν απήχηση από τους 
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φοιτητές κυρίως της Αττικής γιατί στις επαρχιακές πόλεις δεν υπάρχει -εκ των πραγµάτων- η 

δυνατότητα. 

 

Συχνότητα επισκέψεων στο µέγαρο µουσικής

77%

18%

3%

2%

0%

Ποτέ

Σπάνια

Μέτρια

Συχνά

Πολύ συχνά

 
Σχήµα 3.4.12 
 

Συχνότητα συµµετοχής σε χορευτικές εκδηλώσεις

10%

32%

22%

19%

17%

Ποτέ

Σπάνι α

Μέτρι α

Συχνά

Πολύ συχνά

 
Σχήµα 3.4.13 
 

Στο διάγραµµα 3.4.13 τα αποτελέσµατα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Ο χορός σαν 

πολιτιστική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα προσφιλής στους νέους. Το 17% των φοιτητών 

συµµετείχε «πολύ συχνά» σε χορευτικές εκδηλώσεις, το 19% «συχνά», ενώ «µέτρια» το 22%. 

Σηµαντικό θεωρείται το ποσοστό που αναφέρει ότι δεν έχει συµµετάσχει ποτέ σε χορευτικές 

εκδηλώσεις. Το ποσοστό αυτό θα αναµενόταν πολύ µικρότερο. Τόσο το σχολείο όσο και η 

οικογένεια θα έπρεπε να εξασφαλίζει στους νέους παρόµοιες πολιτιστικές δραστηριότητες, 
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καθώς παρέχουν πολλαπλά οφέλη τόσο στη συναισθηµατική, κοινωνική, κινητική και ψυχική 

ανάπτυξη των παιδιών. Παράλληλα, ο χορός συνιστά µορφή χαλάρωσης και ψυχικής εκτόνωσης. 
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Οικογένεια Σχολείο Φίλοι Μόνος

Συνοδοί στις εκπαιδευτικές επισκέψεις

Ποτέ

Μερικές φορές

Πολύ συχνά

 
Σχήµα 3.4.14 
 

Στο διάγραµµα 3.4.14 απεικονίζονται τα αποτελέσµατα της ερώτησης αν στις 

εκπαιδευτικές επισκέψεις συµµετείχατε µε την οικογένεια, µε το σχολείο, µε φίλους ή µόνοι σας. 

Φαίνεται ότι το ποσοστό συµµετοχής της οικογένειας είναι χαµηλότερο από το αναµενόµενο. Θα 

περίµενε κανείς η οικογένεια να ενθαρρύνει περισσότερο τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το 

ποσοστό συµµετοχής της οικογένειας είναι υψηλό για µέτρια προς συχνά (71%). Το σχολείο 

ενθαρρύνει σε µεγαλύτερο βαθµό τη συµµετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες. Παρατηρείται 

ότι το ποσοστό των φοιτητών είναι µοιρασµένο µεταξύ «µέτρια» προς «συχνά» (49%)και «πολύ 

συχνά» (48%). Μόνο το 3% των φοιτητών αναφέρει ότι δεν συµµετείχε «ποτέ» µε το σχολείο 

και 7% µε την οικογένεια του. Αν και οι φοιτητές στην πλειοψηφία τους προέρχονται από 

δηµόσια σχολεία ωστόσο φαίνεται ότι τους δόθηκαν αρκετές ευκαιρίες να συµµετάσχουν σε 

πολιτιστικές δραστηριότητες. Τα ποσοστά που αναφέρουν ότι συµµετείχαν στις πολιτιστικές 

δραστηριότητες µε φίλους  («µερικές φορές» και «πολύ συχνά») είναι αρκετά σηµαντικά. Στην 

εφηβεία οι νέοι επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από τους συνοµηλίκους τους. Ο ρόλος της 

γνώµης και των πράξεων των φίλων έχει πολύ µεγάλη σηµασία αν θα ενθαρρύνει ή θα 

αποτρέψει κάποιον να συµµετάσχει σε µια πολιτιστική δραστηριότητα-εκδήλωση. 
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Συµµετοχή σε τοπική ή πανεπιστηµιακή πολιτιστική οµάδα 

76%

24%

Όχι

Ναι

 
Σχήµα 3.4.15 
 

Από το 24% των φοιτητών που αναφέρουν ότι συµµετέχουν σε τοπική ή πανεπιστηµιακή 

πολιτιστική οµάδα διακρίνονται οι εξής κατηγορίες: οµάδα χορού 13%, θεατρική οµάδα 8%, 

δηµοτική-τοπική οµάδα 6% και οµάδα χορωδίας 1% (Σχήµα 3.4.15). Το ποσοστό συµµετοχής σε 

πολιτιστική οµάδα στη διάρκεια της φοιτητικής του ζωής φαίνεται ότι µειώνεται σταδιακά. Στην 

φοιτητική ζωή η συµµετοχή καθίσταται πιο ουσιαστική και συνειδητή και είναι καθαρά 

ελεύθερης επιλογής του ατόµου, ενώ στο σχολείο µπορεί να κατευθύνεται από τους δασκάλους 

ή τους γονείς. Συνεπώς αυτό το ποσοστό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό. Παράλληλα θα πρέπει να 

δοθούν κίνητρα στους νέους να διευρύνουν την πολιτιστική συµµετοχή τους. 

Παρατηρείται ένα πολύ υψηλό ποσοστό (73%) των φοιτητών που αναφέρει ότι έχει 

διδαχθεί µαθήµατα χορού έναντι του 27% που αναφέρει ότι δεν έχει διδαχθεί. Το ποσοστό αυτό, 

όπως προαναφέρθηκε τυγχάνει µεγαλύτερης βελτίωσης. Επίσης ένα αρκετά σηµαντικό ποσοστό 

(37%) των φοιτητών αναφέρουν ότι γνωρίζουν κάποιο µουσικό όργανο. Τα µουσικά όργανα, 

που αναφέρουν ότι γνωρίζουν, µε τα αντίστοιχα ποσοστά τους είναι τα εξής: ξυλόφωνο το 3%, 

κιθάρα το 8%, αρµόνιο το 13%, φλογέρα το 4%, πιάνο το 13%, άλλο (µεταξύ αυτών: αυλός, 

µπουζούκι, κλαρίνο, ακορντεόν) το 8%. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για την 

προαγωγή της µουσικής παιδείας των νέων. 
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Παρακολούθηση τηλεόρασης

3%

27%

27%

21%

22%

Καθόλου 1-5 ώρες την εβδοµάδα

6-11 ώρες την εβδοµάδα 12-17 ώρες την εβδοµάδα

Περισσότερο από 18 ώρες την εβδοµάδα

 
Σχήµα 3.4.16 
 

Η παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραµµάτων φαίνεται να είναι αγαπηµένη ασχολία 

των νέων (Σχήµα 3.4.16). Σηµαντικό είναι το ποσοστό των νέων (22%) που παρακολουθεί 

πολλές ώρες τηλεόραση (περισσότερο από 18 ώρες την εβδοµάδα), αλλά είναι παρήγορο το 

γεγονός ότι δεν ανήκει στην συντριπτική πλειοψηφία. Φαίνεται ότι στην ηλικία αυτή οι νέοι 

έχουν πολλαπλά ενδιαφέροντα και ο χρόνος τους µοιράζεται µεταξύ άλλων δραστηριοτήτων. 

Μικρό άλλα όχι αµελητέο είναι το ποσοστό που δεν παρακολουθεί καθόλου τηλεόραση. 

 

Ακρόαση µουσικής

1% 10%

21%

22%

46%

Καθόλου 1-5 ώρες την εβδοµάδα

6-11 ώρες την εβδοµάδα 12-17 ώρες την εβδοµάδα

Περισσότερο από 18 ώρες την εβδοµάδα

 
Σχήµα 3.4.17 
 

Από το παραπάνω διάγραµµα (Σχήµα 3.4.17) διαπιστώνεται ότι οι νέοι στο µεγαλύτερο 

ποσοστό τους (12-17 και περισσότερες ώρες την εβδοµάδα) ασχολούνται µε τη µουσική 
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ακρόαση. Η µουσική και ο χορός ασκεί µεγάλη επίδραση στη ζωή τους και καταλαµβάνει 

µεγάλο µέρος του χρόνου τους. Τα αποτελέσµατα αυτά είναι αναµενόµενα καθώς η µουσική 

έχει χαλαρωτικό, θεραπευτικό ρόλο. 

Ανάγνωση εφηµερίδων

22%

59%

13%

5%

1%

Καθόλου 1-5 ώρες την εβδοµάδα

6-11 ώρες την εβδοµάδα 12-17 ώρες την εβδοµάδα

Περισσότερο από 18 ώρες την εβδοµάδα

 
Σχήµα 3.4.18 
 

Στο σχήµα 3.4.18 παρουσιάζεται το ποσοστό ανάγνωσης εφηµερίδων των νέων. 

Περισσότεροι από τους µισούς (59%) διαβάζουν «µία µε πέντε ώρες την εβδοµάδα». Το 

ποσοστό αυτό θα αναµενόταν κάπως µεγαλύτερο σε αυτή την ηλικία καθώς οι νέοι αποκτούν 

κοινωνική, πολιτική περιβαλλοντική και πολιτιστική συνείδηση. Ο τύπος έχει πολλαπλά 

αθροιστικά οφέλη προς αυτή την κατεύθυνση. Το ποσοστό των φοιτητών που αναφέρει ότι δεν 

διαβάζει «καθόλου» εφηµερίδες είναι ιδιαίτερα σηµαντικό και θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης 

προσοχής. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει µε κάποιο τρόπο το Πανεπιστήµιο να 

ενθαρρύνει την αναγνωστική συµπεριφορά, ίσως µε τη µορφή εργασιών, µελέτης επιλεγµένων 

άρθρων κ.α. Ο τύπος εκτός των άλλων εµπλουτίζει το λεξιλόγιο των νέων και τη ροή του λόγου 

τους και καλό είναι να τύχει ιδιαίτερης µέριµνας. 
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Ανάγνωση περιοδικών

18%

48%

22%

11% 1%

Καθόλου 1-5 ώρες την εβδοµάδα

6-11 ώρες την εβδοµάδα 12-17 ώρες την εβδοµάδα

Περισσότερο από 18 ώρες την εβδοµάδα

 
Σχήµα 3.4.19 
 

Τα ποσοστά ανάγνωσης περιοδικών (Σχήµα 3.4.19) είναι αντίστοιχα µε την ανάγνωση 

εφηµερίδων, µε το µεγαλύτερο ποσοστό φοιτητών (48%) να ασχολείται «µία µε πέντε ώρες την 

εβδοµάδα», ενώ υπάρχει ένα σηµαντικό ποσοστό (18%) που δεν διαβάζει «καθόλου» περιοδικά. 

Προτείνονται προσπάθειες βελτίωσης του ποσοστού αυτού µε πρακτικές που αναφέρονται 

παραπάνω. 

Ανάγνωση εικονογραφηµάτων-κόµικς

71%

24%

3%

2%

0%

Καθόλου 1-5 ώρες την εβδοµάδα

6-11 ώρες την εβδοµάδα 12-17 ώρες την εβδοµάδα

Περισσότερο από 18 ώρες την εβδοµάδα

 
Σχήµα 3.4.20 
 

Το ποσοστό ανάγνωσης κόµικς (Σχήµα 3.4.20) είναι χαµηλό (71% ποτέ) σε συνάρτηση 

µε τα παραπάνω. Βέβαια ελάχιστα κόµικς απευθύνονται σε αυτή την ηλικία. Καλό θα ήταν να 

ήταν ιδιαίτερα διαδεδοµένα καθώς επειδή κυριαρχεί το στοιχείο του χιούµορ θα ήταν 
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ευκολότερο να εντυπωθούν στη µνήµη των φοιτητών και να προάγουν ιστορικές και 

πολιτισµικές έννοιες. 

 

Ανάγνωση βιβλίων

18%

46%

22%

6%
8%

Καθόλου 1-5 ώρες την εβδοµάδα

6-11 ώρες την εβδοµάδα 12-17 ώρες την εβδοµάδα

Περισσότερο από 18 ώρες την εβδοµάδα

 
Σχήµα 3.4.21 
 

Η αναγνωστική συµπεριφορά των φοιτητών είναι σηµαντική (Σχήµα 3.4.21) αλλά 

επιδέχεται βελτιώσεις. Το 46% των φοιτητών διαβάζει διαφόρων τύπων βιβλία «1-5 ώρες την 

εβδοµάδα», «12-17 ώρες την εβδοµάδα» διαβάζει το 6%, ενώ «περισσότερες από 18 ώρες την 

εβδοµάδα» διαβάζει το 8%. Σηµαντικό είναι το ποσοστό των φοιτητών που δεν διαβάζει ποτέ 

εξωπανεπιστηµιακά βιβλία (18%). 

 

Αγαπηµένη κατηγορία βιβλίων

13%

68%

11%

8%

επ ιστηµονικά

λογοτεχνικά

φαντασίας

άλλο

 
Σχήµα 3.4.22 
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Από το παραπάνω σχήµα 3.4.22 προκύπτει ξεκάθαρα ότι αγαπηµένη κατηγορία βιβλίων 

είναι τα λογοτεχνικά. Το 13% επιλέγει να διαβάζει επιστηµονικά βιβλία, το 11% βιβλία 

φαντασίας, ενώ το 8% άλλο (µυστηρίου, κοινωνικά, κ.α.). 

 

Συχνότητα επισκέψεων στο θέατρο
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Σχήµα 3.4.23 
 

Παραπάνω παρατηρούνται οι επισκέψεις στο θέατρο συγκριτικά µε τη φοίτηση στο 

σχολείο και διαπιστώνεται µικρή άνοδος (Σχήµα 3.4.23). Το ποσοστό που πηγαίνει σπάνια στο 

θέατρο είναι το 50% έναντι του 58% που αναφέρθηκε στο σχήµα 3.4.2, άνοδος από 21% σε 27% 

παρατηρείται για µέτρια επισκεψιµότητα και 4% από 2% για πολύ συχνή επισκεψιµότητα. Τα 

ποσοστά αυτά παραµένουν χαµηλά και θα έπρεπε να τύχουν διεξοδικότερης έρευνας, καθώς 

πλέον οι νέοι διαµένουν στην Αττική και αντισταθµίζονται τα µειονεκτήµατα της επαρχίας. 

Ίσως αποτρεπτικός παράγοντας να καθίσταται το σχετικά υψηλό κόστος των εισιτηρίων θεάτρου 

σε συνδυασµό µε τον προϋπολογισµό των φοιτητών, που τυγχάνει άλλων προτεραιοτήτων. 

Συχνότητα επισκέψεων στον κινηµατογράφο
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Σχήµα 3.4.24 
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Το ποσοστό παρακολούθησης κινηµατογραφικών ταινιών παρουσιάζει επίσης µια µικρή 

βελτίωση µε τη µετάβαση από τη σχολική στη φοιτητική ζωή (Σχήµα 3.4.24). Το ποσοστό των 

φοιτητών που πηγαίνει πολύ συχνά στον κινηµατογράφο αυξάνεται από 17% σε 20%, ενώ 

αυτών που πηγαίνουν µέτρια από 25% σε 32% (βλ. σχήµα 3.4.3). Παράλληλα το ποσοστό αυτών 

που πηγαίνουν σπάνια µειώνεται από 25% σε 16%. Οι διαφορές αυτές είναι µικρές σχετικά αλλά 

καθίσταται φανερός ο ρόλος του κινηµατογράφου στη ζωή των φοιτητών, που τυγχάνει ευρείας 

απήχησης και µεγάλης εξοικείωσης. 

Συχνότητα επισκέψεων σε συναυλίες
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Σχήµα 3.4.25 
 

Η παρακολούθηση συναυλιών λαµβάνει εξίσου µεγάλη συµµετοχή µεταξύ των φοιτητών 

(Σχήµα 3.4.25). Το ποσοστό συχνής συµµετοχής αυξάνεται από 15% σε 22%, πολύ συχνά 

πηγαίνει πλέον το 7% έναντι του 1% (βλ. Σχήµα 3.4.5). Από τα αποτελέσµατα αυτά ενισχύεται ο 

ρόλος των συναυλιών στη ζωή των νέων µε τα οφέλη που αναφέρθηκαν. 
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Συχνότητα επισκέψεων σε µουσεία
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Σχήµα 3.4.26 
 

Η συγκριτική θεώρηση των αποτελεσµάτων των σχολικών και φοιτητικών χρόνων των 

φοιτητών δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά (Σχήµα 3.4.26). Παρατηρείται πτωτική τάση όσον 

αφορά στις επισκέψεις στα µουσεία. «Σπάνια» πηγαίνει πλέον ο 56% έναντι του 47%, ενώ 

«ποτέ» το 12% έναντι του 9% (βλ. Σχήµα 3.4.5). Έρευνες έχουν δείξει ότι µεγαλώνει η 

αδιαφορία για τα µουσεία όσο µεγαλώνει η ηλικία των ατόµων, γεγονός που επιβεβαιώνεται και 

στην παρούσα έρευνα. Οι νέοι από µόνοι τους δεν θέτουν σε άµεση προτεραιότητα την 

επίσκεψη στο µουσείο εκτός αν υπάρξει κίνητρο από τον εκπαιδευτικό ίδρυµα στο οποίο 

ανήκουν. Την παρότρυνση των νέων να εξοικειωθούν µε το χώρο των µουσείων θα πρέπει να 

αναλάβει τόσο η εκπαιδευτική βαθµίδα στην οποία εντάσσονται όσο και οι υπεύθυνοι των 

µουσείων που θα πρέπει να ερευνήσουν τρόπους προσέλκυσης του ενδιαφέροντος των νέων. 
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Συχνότητα επισκέψεων σε αρχαιολογικούς χώρους
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Σχήµα 3.4.27 
 

Παρόµοια αποτελέσµατα µε το σχήµα 3.4.26 προκύπτουν και στο σχήµα 3.4.27 που 

αφορά στην επισκεψιµότητα στους αρχαιολογικούς χώρους. Συγκριτικά µε το σχήµα 3.4.7 

γίνεται αντιληπτό ότι οι νέοι επισκέπτονται σε µικρότερο ποσοστό τους αρχαιολογικούς χώρους. 

Συχνότητα επισκέψεων σε εκθέσεις ζωγραφικής
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Σχήµα 3.4.28 
 

Μικρή αύξηση του ποσοστού επισκέψεων σε εκθέσεις ζωγραφικής και γλυπτικής (Σχήµα 

3.4.28 και 3.4.29) παρατηρείται στη διάρκεια της φοιτητικής ζωής των φοιτητών (βλ. αντίστοιχα 

Σχήµα 3.4.8 και 3.4.9). Τα ποσοστά παραµένουν εξαιρετικά χαµηλά σε σχέση µε το γεγονός ότι 

πλέον έχουν περισσότερα κίνητρα, ωριµότητα και ελευθερία δράσης. 
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Συχνότητα επισκέψεων σε εκθέσεις γλυπτικής
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Σχήµα 3.4.29 
 

Συχνότητα επισκέψεων σε εκθέσεις φωτογραφίας

56%
34%

7%

3%

0%

Ποτέ

Σπάνια

Μέτρια

Συχνά

Πολύ συχνά

 
Σχήµα 3.4.30 
 

Ανοδική τάση παρατηρείται και στη συχνότητα επισκέψεων σε εκθέσεις φωτογραφίας 

(Σχήµα 3.4.30). Τα ποσοστό, σε σχέση µε τα σχολικά χρόνια (βλ. Σχήµα 3.4.9), αυτών που δεν 

έχουν πάει «ποτέ» µειώνεται από 61% σε 56%. Το ποσοστό που παρακολουθεί «µέτρια» 

αυξάνεται από 3% σε 7%, ενώ παράλληλα παρατηρείται και ένα πολύ µικρό ποσοστό που 

πηγαίνει πλέον «πολύ συχνά» 3% σε εκθέσεις φωτογραφίας. 
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Συχνότηταπαρακολούθησης αρχαίου δράµατος
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Σχήµα 3.4.31 
 

Ανάλογη, µικρή ανοδική τάση παρατηρείται τόσο για την παρακολούθηση παραστάσεων 

αρχαίου δράµατος (Σχήµα 3.4.31 συγκριτικά µε Σχήµα 3.4.10) όσο και για τις επισκέψεις στη 

λυρική σκηνή (Σχήµα 3.4.32 συγκριτικά µε σχήµα 3.4.1). 

 

Συχνότητα επισκέψεων στη λυρική σκηνή
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Σχήµα 3.4.32 
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Συχνότητα επισκέψεων στο µέγαρο µουσικής
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Σχήµα 3.4.33 
 

Μικρή αύξηση της επισκεψιµότητας παρατηρείται επιπρόσθετα για το µέγαρο µουσικής 

(Σχήµα 3.4.33 συγκριτικά µε σχήµα 3.4.12). Το ποσοστό που δεν έχει επισκεφτεί ποτέ το µέγαρο 

µουσικής µειώνεται από 77% σε 62%. Μέτρια πλέον επισκέπτεται το µέγαρο µουσικής το 8% 

έναντι του 3%. Η µικρή ανοδική τάση που παρατηρείται στις παραπάνω εκδηλώσεις είναι 

ενθαρρυντική γιατί συνεπάγεται ότι κάποιο ποσοστό που ήταν εν δυνάµει πολιτιστικά 

συνειδητοποιηµένο, ενδεχοµένως δεν βρισκόταν στο πολιτισµικό περιβάλλον που να του 

παρείχε τα κίνητρα και µόλις βρέθηκε στον ανάλογο χώρο κινητοποιήθηκε αναλόγως. Βέβαια οι 

εξηγήσεις αυτές είναι απλές εικασίες και για να µπορούν να προκύψουν ασφαλή συµπεράσµατα 

απαιτείται διεξοδικότερη έρευνα. 

Συχνότητα συµµετοχής σε χορευτικές εκδηλώσες
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Σχήµα 3.4.34 
 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πτωτικής τάσης της συµµετοχής σε χορευτικές 

εκδηλώσεις (Σχήµα 3.4.34 συγκριτικά µε Σχήµα 3.4.13). Φαίνεται πως κάποιοι νέοι συµµετείχαν 

µη συνειδητά κατά τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής ενώ τώρα αρνούνται να συµµετάσχουν. 

Άλλος παράγοντας ενδεχοµένως να είναι η αύξηση των υποχρεώσεων των φοιτητών, που έχει 
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σαν συνεπακόλουθο τη µείωση της συµµετοχής. Πρόσθετος παράγοντας µπορεί να είναι το 

οικονοµικό κόστος συµµετοχής. Προτείνεται να ενδυναµωθεί ο ρόλος των πολιτιστικών οµάδων 

του Πανεπιστηµίου, προσπαθώντας να γίνουν ευρέως γνωστές και να προσελκύσουν 

µεγαλύτερο αριθµό φοιτητών. 
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Σχήµα 3.4.35 
 

Όπως απεικονίζεται στο παραπάνω σχήµα 3.4.35, οι λόγοι που οι φοιτητές αναφέρουν 

ότι τους αποτρέπουν να συµµετάσχουν σε πολιτιστικές δραστηριότητες είναι επί το πλείστον «η 

έλλειψη ελεύθερου χρόνου», όπως εκφράστηκε από την πλειοψηφία των µεταπτυχιακών και 

µεγάλου αριθµού των προπτυχιακών φοιτητών  (ποσοστό 35%). Άλλος παράγοντας αναφέρθηκε 

«το υψηλό οικονοµικό κόστος συµµετοχής» (ποσοστό 24%). Στο κόστος αναφέρθηκαν κυρίως 

οι προπτυχιακοί φοιτητές. «Στην έλλειψη κινήτρων από το σχολείο ή την οικογένεια» 

αναφέρθηκε το 15% των φοιτητών, ενώ «σε ιδέες και θεµατολογία που δεν εκπροσωπούν τους 

νέους» το 14%. «Σε ελλιπές γνωστικό υπόβαθρο» αναφέρθηκε το 5% ενώ στο µικρό αριθµό 

εκδηλώσεων αναφέρθηκε µόνο το 3%. 

Ζητήθηκε από τους φοιτητές να απαντήσουν στην ερώτηση αν έχουν συµµετάσχει σε 

κάποιες από τις παρακάτω δραστηριότητες. Τα αποτελέσµατα µαζί µε τα αντίστοιχα ποσοστά 

τους είναι τα εξής: Οι φοιτητές αναφέρουν ότι έχουν συµµετάσχει στην οργάνωση 

καλλιτεχνικών εργαστηρίων σε ποσοστό 36%, σε σεµινάρια ή συνέδρια που αφορούν στον 

πολιτισµό σε ποσοστό 29%, σε συναντήσεις νεολαίας µε θέµατα Ιστορίας και Πολιτισµού σε 

ποσοστό 9%, σε εκπαιδευτικά προγράµµατα για νέους πάνω σε θέµατα πολιτισµού σε ποσοστό 

29%. Παρατηρείται λοιπόν ότι οι φοιτητές έχουν σε υψηλό ποσοστό καλλιτεχνικές και 

πολιτιστικές αναζητήσεις χρειάζονται όµως επιπλέον κίνητρα για να δραστηριοποιηθούν. 
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Επίδραση οικογένειας στη διαµόρφωση πολιτιστικής 
συνείδησης
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Σχήµα 3.4.36 
 

Στο σχήµα 3.4.36 και στα επόµενα σχήµατα εξετάζεται το ποσοστό συµµετοχής 

διαφόρων παραγόντων στη διαµόρφωση πολιτιστικής συνείδησης. Γίνεται αντιληπτός ο ρόλος 

της οικογένειας στον οποίο οι νέοι αποδίδουν τη µεγαλύτερη σηµασία,  51% αναφέρει πάρα 

πολύ, ενώ το 40% πολύ. Κανένας φοιτητής δεν αµφισβητεί τη σηµασία της οικογένειας ενώ ένα 

ποσοστό της τάξης του 3% αποδίδει µικρή σηµασία στο ρόλο της οικογένειας. 

Επιδραση σχολείου στη διαµόρφωση πολιτιστικής 
συνείδησης
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Σχήµα 3.4.37 
 

Όπως προκύπτει από το παραπάνω σχήµα 3.4.37, αυξηµένη σηµασία αποδίδεται και στο 

ρόλο του σχολείου (48% πάρα πολύ και 42% πολύ). Επίσης κανένας φοιτητής δεν αµφισβητεί 

τη σηµασία του σχολείου. 
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Επίδραση πολιτιστικών συλλόγων και φορέων στη 
διαµόρφωση πολιτιστικής συνείδησης
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Σχήµα 3.4.38 
 

Στους πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς αποδίδεται µικρότερη σηµασία (Σχήµα 

3.4.38). Η πλειοψηφία αναφέρει την επίδρασή τους σε µέτριο βαθµό (45%), το 34% αναφέρει 

πολύ, ενώ πάρα πολύ µόνο το 9%. Στη µη συµµετοχή του παραπάνω παράγοντα αναφέρθηκε 

µόλις το 3%. 

 

Επίδραση  Μ.Μ.Ε. στη διαµόρφωση πολιτιστικής 
συνείδησης

1% 10%

28%

40%

21%

Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Πολύ

Πάρα πολύ

 
Σχήµα 3.4.39 
 

Στο ρόλο των Μ.Μ.Ε. αποδίδεται συγκριτικά µεγαλύτερη έµφαση αλλά µικρότερη από 

τον ρόλο που αποδίδεται στην οικογένεια και το σχολείο (Σχήµα 3.4.39). Το 40% των φοιτητών 

αναφέρει ότι τα Μ.Μ.Ε. συµβάλλουν «πολύ» στη διαµόρφωση πολιτιστικής συνείδησης και το 

21% «πάρα πολύ». Το 28% αποδίδει «µέτρια» σηµασία, ενώ ελάχιστο ποσοστό αναφέρει 

«καθόλου». 
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Επίδραση παραδειγµατικών πρωτοβουλιών στη 
διαµόρφωση πολιτιστικής συνείδησης
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Σχήµα 3.4.40 
 

Οι παραδειγµατικές πρωτοβουλίες ατόµων αναφέρθηκαν από το 35% για «µέτριο» 

βαθµό επίδρασης, ενώ  από το 26% αποδόθηκε µεγάλη σηµασία (Σχήµα 3.4.40). Αξίζει να 

αναφερθεί ότι το 26% απέδωσε ελάχιστη ή ανύπαρκτη σηµασία. 

 

Επίδραση δήµων ή τοπικών παραγόντων στη διαµόρφωση 
πολιτιστικής συνείδησης
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Σχήµα 3.4.41 
 

Η σηµασία που αποδίδεται στην επίδραση των τοπικών παραγόντων ή των δήµων 

µειώνεται, συγκριτικά µε τους υπόλοιπους παράγοντες, καθώς το 33% αναφέρει «πολύ», το 30% 

«µέτρια», το 28% «λίγο», το 35% «καθόλου» και µόλις το 6% «πάρα πολύ» (Σχήµα 3.4.41). 
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Επίδραση πολιτείας στη διαµόρφωση πολιτιστικής 
συνείδησης
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Σχήµα 3.4.42 
 

Τα ποσοστά των φοιτητών που δίνουν έµφαση στο ρόλο της πολιτείας κυµαίνονται στα 

εξής επίπεδα: 27% «πολύ», 25% «µέτρια», 24% «λίγο», 18% «πάρα πολύ» και 6% «καθόλου» 

(Σχήµα 3.4.42). Παρατηρείται λοιπόν ότι οι απόψεις µοιράζονται, από πολύ θετικές σε 

αρνητικές, ανάλογα µε τις πεποιθήσεις του καθενός. 

 

Επίδραση ηµερίδων ή σεµιναρίων στη 
διαµόρφωση πολιτιστικής συνείδησης
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Σχήµα 3.4.43 
 

Ο παράγοντα επίδρασης οργάνωσης ηµερίδων ή σεµιναρίων συγκεντρώνει τα 

χαµηλότερα ποσοστά. Πιο συγκεκριµένα, το 42% των φοιτητών αποδίδει «µέτρια» σηµασία, το 

26% µικρή σηµασία, το 9% ανύπαρκτη σηµασία, ενώ µεγάλη και πολύ µεγάλη σηµασία 

αποδίδουν το 19% και 4% αντίστοιχα (Σχήµα 3.4.43).  
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  Από τα παραπάνω αποτελέσµατα, γίνεται φανερό ότι η οικογένεια και το σχολείο 

κατέχουν τον κυρίαρχο ρόλο στην τόνωση του ενδιαφέροντος των νέων για τις πολιτιστικές 

δραστηριότητες. Επιπρόσθετα, µπορούν να συµβάλλουν, ώστε να αποκτήσουν τα άτοµα 

συνείδηση ενεργού πολίτη, που θα συµµετέχει ενεργά σε όλα τα πολιτιστικά δρώµενα, θα έχει 

άποψη, συνείδηση και κουλτούρα. Οι φοιτητές έχουν την προδιάθεση να αγαπήσουν τον 

πολιτισµό, να συµµετάσχουν σε πολιτιστικές δραστηριότητες αλλά απαιτείται µεγαλύτερη 

προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή από όλους τους φορείς. 
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3.5 Παρουσίαση αποτελεσµάτων Μουσειακής Εκπαίδευσης στο 
πλαίσιο των πολιτισµικών µαθηµάτων 

 
 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας που διενεργήθηκε 

στους φοιτητές σχετικά µε το ρόλο της µουσειακής εκπαίδευσης µέσα από τις εκπαιδευτικές 

επισκέψεις σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους στο πλαίσιο των πολιτισµικών µαθηµάτων. 

Οι φοιτητές αναφέρουν ότι έχουν διδαχθεί τα παρακάτω πολιτισµικά µαθήµατα στο πλαίσιο των 

σπουδών τους µε τα αντίστοιχα ποσοστά: Ιστορία πολιτισµού το 100%, Πολιτισµικά Θέµατα το 

29%, Ιστορία της Τέχνης το 30%, Αισθητική Αγωγή το 15%, Αρχαιολογία το 5%, Λαογραφία το 

17%, Πολιτισµός και Πολιτισµοί το 15% και Μουσειακή Εκπαίδευση το 15%. Παρατηρείται 

λοιπόν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών έχει διδαχθεί τουλάχιστον ένα πολιτισµικό 

µάθηµα. 

 

Ορισµός Μουσειακής Εκπαίδευσης

25%

59%

16%

∆εν γνωρίζουν/δεν απαντούν Μέτρια Γνώση Άριστη γνώση

 

Σχήµα 3.5.1 

Ζητήθηκε από τους φοιτητές να δώσουν έναν ορισµό της µουσειακής εκπαίδευσης. Η 

ερώτηση ήταν ανοιχτού τύπου, στη συνέχεια τα αποτελέσµατα ταξινοµήθηκαν σε τρεις 

κατηγορίες: α) σε αυτούς που µπορούν να δώσουν ένα πλήρη ορισµό της µουσειακής 

εκπαίδευσης και συνεπώς έχουν άριστη γνώση, β) σε αυτούς που προσεγγίζουν απλώς την 

έννοια και συνεπώς έχουν µέτρια γνώση και γ) σε αυτούς που δεν απαντούν ή δίνουν ασαφείς 

ορισµούς και συνεπώς δεν θεωρούνται γνώστες του θέµατος. Όπως προκύπτει από το παραπάνω 

διάγραµµα (Σχήµα 3.5.1), το µεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών (59%) έχει µέτρια γνώση,  

µόνο το 16% έχει άριστη γνώση και υπάρχει ένα σηµαντικό ποσοστό (25%) που δεν έδωσε 
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ορισµό ή ο ορισµός που έδωσε δεν απέδιδε τη σηµασία της έννοιας. Συνεπώς γίνεται αντιληπτή 

η ανάγκη ουσιαστικότερης επιµόρφωσης των φοιτητών σε θέµατα µουσειακής εκπαίδευσης. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η πλειοψηφία των φοιτητών συνδέει την µουσειακή εκπαίδευση µε την 

κατανόηση και την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, που σηµαίνει ότι συνδέει 

αποκλειστικά τη µουσειακή εκπαίδευση µε τα ιστορικά, αρχαιολογικά µουσεία. 

 

1

23

50

23

3

0

20

40

60

80

100

%

Ανεπαρκής Ελάχιστη Μέτρια Καλή Άριστη

Γνωστική επάρκεια σε θέµατα Ιστορίας του Πολιτισµού

 

Σχήµα 3.5.2 

Όπως παρατηρείται από το παραπάνω διάγραµµα (Σχήµα 3.5.2) το 50% των φοιτητών, 

στην ερώτηση που κατατάσσετε τη γνωστική σας επάρκεια σε θέµατα Ιστορίας του Πολιτισµού, 

δηλώνει «µέτρια» γνώση, το 23% ελάχιστη, ένα ελάχιστο ποσοστό (1%) δηλώνει «ανεπαρκή» 

γνώση, «καλή» γνώση δηλώνει µικρό σχετικά ποσοστό (23%), ενώ «άριστη» δηλώνει µόλις το 

3% των φοιτητών. Όπως προκύπτει λοιπόν από την παραπάνω κατάταξη οι φοιτητές 

αντιµετωπίζουν δυσκολίες σε θέµατα Ιστορίας του Πολιτισµού. 
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Σχήµα 3.5.3 

Στο παραπάνω διάγραµµα (Σχήµα 3.5.3) οι φοιτητές κατατάσσουν αντίστοιχα τη 

γνωστική τους επάρκεια σε βαθµό εξοικείωσης µε τα µουσεία. ∆ιαπιστώνεται ότι το 53% των 
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φοιτητών θεωρεί ότι κατέχει «µέτρια» εξοικείωση µε τα µουσεία. Σηµαντικό ποσοστό (27%) 

δηλώνει «ελάχιστη» εξοικείωση, ενώ ένα αρκετά µικρό αλλά όχι ασήµαντο ποσοστό (6%) 

δηλώνει «ανεπαρκή» εξοικείωση. Το ποσοστό των φοιτητών που θεωρεί ότι έχει «άριστη» 

εξοικείωση είναι πολύ µικρό (2%), καθώς και το ποσοστό (12%) που δηλώνει «καλή» 

εξοικείωση. Γενικά παρατηρείται έλλειψη εξοικείωσης των φοιτητών µε τα µουσεία, που 

σηµαίνει ότι θα πρέπει να γίνει προσπάθεια τόσο από τους υπεύθυνους των µουσείων όσο και 

από τους εκπαιδευτικούς να φέρουν τους νέους σε επαφή µε τα µουσεία. 

 

3.5.1 Οι αρχές της µουσειακής εκπαίδευσης  

 
 

Παρακάτω παρουσιάζεται η έµφαση που δίνουν οι φοιτητές στις αρχές που θα πρέπει να 

προωθεί η µουσειακή εκπαίδευση. Η ερώτηση ήταν κλειστού τύπου. ∆όθηκαν στους φοιτητές 

επτά βασικές αρχές που θα πρέπει να προωθεί η µουσειακή εκπαίδευση, µετά από αναλυτική 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας και ζητήθηκε να τις κατατάξουν µε διαβαθµίσεις κλίµακας Likert 

(καθόλου, λίγο, µέτρια, πολύ, πάρα πολύ). Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στα παρακάτω 

διαγράµµατα. 
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Σχήµα 3.5.4 

Παρατηρείται από το σχήµα 3.5.4 ότι περίπου οι µισοί φοιτητές (51%) θεωρούν βασική 

αρχή της µουσειακής εκπαίδευσης την απόκτηση κριτικής σκέψης. Το 26% θεωρεί ότι η 

απόκτηση κριτικής σκέψης µέσω της µουσειακής εκπαίδευσης προωθείται «µέτρια», το 12% 

«πάρα πολύ», ενώ τα ποσοστό που θεωρούν «λίγο» (10%) ή «καθόλου» (1%) είναι πολύ µικρό. 

Έχει διαπιστωθεί ότι σε ποίκιλες περιστάσεις επικοινωνίας, σε περιβάλλοντα πλούσια σε 

συγκινήσεις και ερεθίσµατα, εµβαθύνεται η κριτική σκέψη και αναπτύσσονται δεξιότητες 
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κριτικού και αξιολογικού λόγου. Ο χώρος του µουσείου εξασφαλίζει τέτοιου είδους δυνατότητες 

και συνθήκες. 
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Σχήµα 3.5.5 

Όπως διαφαίνεται στο σχήµα 3.5.5 η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών (90%) 

θεωρεί ότι βασική αρχή της µουσειακής εκπαίδευσης είναι η κατανόηση της σπουδαιότητας της 

προστασίας και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς σε «πολύ» και «πάρα πολύ» µεγάλο 

βαθµό. Τα αποτελέσµατα αυτά είναι αναµενόµενα καθώς στην Ελλάδα τα µουσεία 

δηµιουργήθηκαν αρχικά µε αυτό το σκοπό (δηλ. την προστασία και διατήρηση της πολιτισµικής 

κληρονοµιάς) και είναι στην πλειοψηφία τους ιστορικά, αρχαιολογικά και λαογραφικά. 

Εποµένως οι φοιτητές συνδέουν τη µουσειακή εκπαίδευση µε την παρούσα αρχή. Όπως 

διαπιστώνεται κανένας φοιτητής δεν διαφωνεί µε την παραπάνω αρχή. 
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Σχήµα 3.5.6 

Η βιωµατική προσέγγιση σαν αρχή της µουσειακής εκπαίδευσης καταλαµβάνει υψηλά 

ποσοστά (Σχήµα 3.5.6). Συγκεκριµένα το 46% θεωρεί ότι η βιωµατική προσέγγιση πρέπει να 

προωθείται σε «µέτριο» βαθµό, το 28% των φοιτητών δηλώνει ότι πρέπει να προωθείται 

«πολύ», ενώ το 19% «πάρα πολύ». Το ποσοστό που αναφέρει «λίγο» είναι της τάξης του 7%. 
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Συνεπώς η µουσειακή εκπαίδευση θα πρέπει να προωθεί τη βιωµατική προσέγγιση των 

εκθεµάτων. 
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Σχήµα 3.5.7 

Παρατηρείται ότι η απόκτηση γνωστικών δεξιοτήτων σαν αρχή της µουσειακής 

εκπαίδευσης καταλαµβάνει υψηλά ποσοστά (3.5.7). Συγκεκριµένα το 42% θεωρεί ότι πρέπει να 

προωθείται σε «µέτριο» βαθµό, το 41% των φοιτητών δηλώνει ότι πρέπει να προωθείται «πολύ», 

ενώ το 9% «πάρα πολύ». Το ποσοστό που αναφέρει «λίγο» ή «καθόλου» είναι της τάξης του 8%. 

Συνεπώς η απόκτηση γνωστικών δεξιοτήτων θα πρέπει να αποτελεί αρχή της µουσειακής 

εκπαίδευσης αλλά συµπληρωµατική, διαφορετικά το µουσείο θα  συνδυαστεί µε πρακτικές της 

παραδοσιακής διδασκαλίας. 
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Σχήµα 3.5.8 

Όπως προκύπτει από το διάγραµµα 3.5.8 το υψηλότερο ποσοστό φοιτητών (53%) θεωρεί 

ότι η µουσειακή εκπαίδευση θα πρέπει να προωθεί την κοινωνική αλληλεπίδραση. «Πάρα πολύ» 

θεωρεί το 7% των φοιτητών ενώ «µέτρια» το 31%. Η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι βασική 

αρχή που θα πρέπει να προωθεί η µουσειακή εκπαίδευση καθώς η συνολική εµπειρία του 

µουσείου ενέχει και το κοινωνικό πλαίσιο (Falk & Dierking). 
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Σχήµα 3.5.9 

Όπως απεικονίζεται στο παραπάνω σχήµα 3.5.9 υψηλό ποσοστό των φοιτητών αναφέρει 

ότι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στα µουσεία συµβάλλουν στην προώθηση κλίµατος 

συνεργασίας. Αρκετά υψηλό είναι και το ποσοστό που αναφέρει ότι συµβάλλουν σε «µέτριο» 

βαθµό. Κανένας φοιτητής δεν αρνείται την προώθηση κλίµατος συνεργασίας ενώ οι απόψεις 

διίστανται µεταξύ «µικρής» και «πολύ µεγάλης» συµβολής. 
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Σχήµα 3.5.10 

Η προώθηση της ψυχαγωγίας των επισκεπτών θεωρείται «πολύ» βασική αρχή για το 

42% των φοιτητών, ενώ «πάρα πολύ» βασική για το 24% και «µέτρια» για το 25% (Σχήµα 

3.5.10). Τα ποσοστά αυτά είναι αρκετά σηµαντικά και είναι εµφανής η ανάγκη να αποτελέσει το 

µουσείο χώρο ψυχαγωγίας και ψυχικής εκτόνωσης. Συνεχείς έρευνες τα τελευταία χρόνια 

τονίζουν τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα που θα πρέπει να έχει το µουσείο για τους επισκέπτες, 

γεγονός που διαφαίνεται και µεταξύ των φοιτητών. 
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3.5.2 Οι στόχοι της µουσειακής εκπαίδευσης  

 
 

Παρακάτω παρουσιάζεται η έµφαση που δίνουν οι φοιτητές στους στόχους που θα 

πρέπει να προωθεί η µουσειακή εκπαίδευση. Η ερώτηση ήταν κλειστού τύπου. ∆όθηκαν στους 

φοιτητές δέκα βασικοί στόχοι που θα πρέπει να προωθεί η µουσειακή εκπαίδευση, µετά από 

προεπισκόπηση της βιβλιογραφίας και ζητήθηκε να τους κατατάξουν µε διαβαθµίσεις κλίµακας 

Likert (καθόλου, λίγο, µέτρια, πολύ, πάρα πολύ). Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στα 

παρακάτω διαγράµµατα. 
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Σχήµα 3.5.11 

Ο διεπιστηµονικός χειρισµός των πολιτισµικών µαθηµάτων παρουσιάζει «µέτρια» 

προτίµηση σε ποσοστό 46% ενώ «µεγάλη» το 39% (Σχήµα 3.5.11). Το ποσοστό αυτό θα 

αναµενόταν πολύ υψηλότερο. Μια εξήγηση που δίνεται είναι ίσως οι φοιτητές να µην 

κατανοούν πλήρως την έννοια της διεπιστηµονικότητας και να έπρεπε να επεξηγηθεί 

περισσότερο. Σηµειώνεται πάντως ότι «καθόλου» και «λίγο» αναφέρει πολύ µικρό ποσοστό 

(10%). 
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Σχήµα 3.5.12 

Η απόκτηση θετικής στάσης απέναντι στα πολιτιστικά προγράµµατα συγκεντρώνει 

µεγάλο ποσοστό (47%) των φοιτητών (Σχήµα 3.5.12). Σηµαντικό είναι και το ποσοστό που 

αναφέρει «πάρα πολύ», το 29%. Μέτρια αναφέρει το 22%, ενώ λίγο ή καθόλου µόλις το 2%. 

Φαίνεται λοιπόν ότι οι φοιτητές συνδέουν το ρόλο της µουσειακής εκπαίδευσης µε την 

προώθηση πολιτισµικών θεµάτων και προγραµµάτων, γεγονός που µπορεί να αξιοποιηθεί στη 

διδασκαλία των αντίστοιχων µαθηµάτων. 
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αρχαιολογικών χώρων

 

Σχήµα 3.5.13 

Στο παραπάνω διάγραµµα (Σχήµα 3.5.13) τα αποτελέσµατα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά 

για την προώθηση της µουσειακής εκπαίδευσης. Η πλειοψηφία των φοιτητών (79%) αναφέρει 

ότι η µουσειακή εκπαίδευση πρέπει να θέτει το στόχο της διαµόρφωσης κουλτούρας ενεργού 

επισκέπτη των µουσείων και των αρχαιολογικών χώρων. Κανένας φοιτητής δεν αµφισβητεί τη 

σηµασία του παραπάνω στόχου, ενώ πολύ µικρό είναι το ποσοστό που προσδίδει µικρή σηµασία. 
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Η εκµάθηση νέων µεθόδων διδακτικής προσέγγισης των πολιτισµικών 
µαθηµάτων

 

Σχήµα 3.5.14 

 Η εκµάθηση νέων µεθόδων διδακτικής προσέγγισης των πολιτισµικών µαθηµάτων 

αναγνωρίζεται, ως στόχος της µουσειακής εκπαίδευσης, από το 37% που αναφέρουν «πολύ», το 

20% που αναφέρουν «πάρα πολύ» και το 33% που αναφέρουν «µέτρια» (3.5.14). Θα 

αναµενόταν πολύ µεγαλύτερο ποσοστό αναφοράς σε «πάρα πολύ», αλλά ίσως οι νέοι δεν έχουν 

ακόµα συνειδητοποιήσει τη σηµασία εναλλακτικών τρόπων βιωµατικής προσέγγισης των 

πολιτισµικών µαθηµάτων, καθώς βρίσκονται ακόµα στο στάδιο των σπουδών τους. 
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Σχήµα 3.5.15 

 Η αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου µέσα από την επαφή µε άλλους λαούς και 

πολιτισµούς, ως στόχος της µουσειακής εκπαίδευσης φαίνεται ότι συνειδητοποιείται και 

εκπροσωπεί την πλειοψηφία, καθώς οι φοιτητές που αναφέρουν «πολύ» και «πάρα πολύ» 

αποτελούν συνολικά το 81% (Σχήµα 3.5.15). Κανένας φοιτητής δεν αµφισβητεί τον παραπάνω 

στόχο, ενώ µόλις το 3% αποδίδει µικρή σηµασία. 
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Η ανάπτυξη αξιακού συστήµατος θετικού σε ανθρωπιστικές και 
πολιτισµικές αξίες

 

Σχήµα 3.5.16 

 Η ανάπτυξη αξιακού συστήµατος θετικού σε ανθρωπιστικές και πολιτισµικές αξίες όπως 

φαίνεται στο παραπάνω σχήµα 3.5.16 εκπροσωπεί το 44% των φοιτητών σε µεγάλο βαθµό και 

το 36% σε µέτριο βαθµό. Θα αναµένονταν πολύ µεγαλύτερα ποσοστά να αποδίδουν πολύ και 

πάρα πολύ µεγάλη έµφαση στο στόχο αυτό αλλά εικάζεται ότι επειδή οι αξίες µεταδίδονται 

έµµεσα δεν θεωρείται καθαυτός αλλά έµµεσος στόχος, για αυτό και δεν προκύπτει γενική 

αποδοχή. Ένα ποσοστό περίπου 7% προσδίδει καθόλου ή πολύ µικρή σηµασία στον παραπάνω 

στόχο. 
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Η επαφή µε φορείς διαχείρισης και προστασίας της πολιτισµικής 
κληρονοµιάς

 

Σχήµα 3.5.17 

Η επαφή µε φορείς διαχείρισης και προστασίας της πολιτισµικής κληρονοµιάς εκφράζει 

το 39% «πολύ» και 31% σε «µέτριο» βαθµό (Σχήµα 3.5.17). Σηµαντικό ποσοστό αποδίδει πολύ 

µεγάλη σηµασία, ενώ περίπου 12% «λίγο» ή «καθόλου». Φαίνεται λοιπόν µια τάση 

αναγνώρισης ως δευτερεύοντα στόχου της µουσειακής εκπαίδευσης και όχι πρωταρχικού. 
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Η δυνατότητα αυτοεπίγνωσης και αυτοµόρφωσης που αναπτύσεται µέσα 
από την εµπλοκή µε θέµατα µουσειακής εκπαίδευσης

 

Σχήµα 3.5.18 

Η δυνατότητα αυτοεπίγνωσης και αυτοµόρφωσης που αναπτύσσεται µέσα από την 

εµπλοκή µε θέµατα µουσειακής εκπαίδευσης εκπροσωπεί το 34% των φοιτητών σε «µέτριο» 

βαθµό, ενώ το 33% σε υψηλό βαθµό, το 16% σε «πάρα πολύ» µεγάλο βαθµό (Σχήµα 3.5.18). Τα 

ποσοστά αυτά θα αναµένονταν υψηλότερα. Συνίσταται να ενθαρρύνονται οι φοιτητές να 

αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης και ίσως ένα µέρος 

των εκθεµάτων να παρουσιάζεται από τους ίδιους. Η προσωπική αναζήτηση πληροφοριών για 

τα χαρακτηριστικά των εκθεµάτων θα έχει πολλαπλά οφέλη για τους φοιτητές και θα ενισχύσει 

τον παραπάνω στόχο. 
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Η ευαισθητοποίηση σε θέµατα ανάδειξης και προστασίας της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς

 

Σχήµα 3.5.19 

  Η ευαισθητοποίηση σε θέµατα ανάδειξης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς 

(Σχήµα 3.5.19), ως στόχος της µουσειακής εκπαίδευσης, αναγνωρίζεται από τη συντριπτική 

πλειοψηφία των φοιτητών (96% αναφέρουν πολύ και πάρα πολύ).  
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Η µετάδοση πληροφοριών

 

Σχήµα 3.5.20 

Τα ποσοστά των φοιτητών που θεωρούν στόχο της µουσειακής εκπαίδευσης τη 

µετάδοση πληροφοριών (Σχήµα 3.5.20) κυµαίνονται µεταξύ «πολύ» (40%), «µέτρια» (30%) και 

«πάρα πολύ» (25%). Φαίνεται λοιπόν ότι αναγνωρίζεται ο γνωστικός χαρακτήρας της 

µουσειακής εκπαίδευσης, που θα πρέπει να λειτουργεί συµπληρωµατικά και συνδυαστικά µε 

τους υπόλοιπους. 

 
 
3.5.3 Αποτελεσµατικότητα µεθόδων στη διδασκαλία των 
πολιτισµικών µαθηµάτων 

 
 
 Στην ενότητα  αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα των διδακτικών 

µεθόδων που προτιµούν οι φοιτητές για τη διδασκαλία των πολιτισµικών µαθηµάτων. 

Συγκριτικά διαπιστώνεται πως οι φοιτητές προτιµούν ενεργητικές µεθόδους διδασκαλίας µεταξύ 

των οποίων οι ξεναγήσεις κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο. 
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∆ιάλεξη στη τάξη

 
Σχήµα 3.5.21 
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 Η διάλεξη στην τάξη, επειδή συνήθως ταυτίζεται µε παθητικές µορφές διδασκαλίας 

προτείνεται σε µέτριο (41%) ή µικρό (25%) βαθµό (Σχήµα 3.5.21)  Το 23% αναφέρει «πολύ», 

ενώ µόλις το 3% «πάρα πολύ». Το 8% δεν επιθυµεί «καθόλου» να γίνεται διάλεξη στην τάξη. Η 

παρούσα µέθοδος συνίσταται κυρίως για την επεξήγηση δύσκολων ορολογιών και καλό είναι να 

εναλλάσσεται µε άλλες πιο ενεργητικές µεθόδους διδασκαλίας. 
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Χρήση οπτικοακουστικών µέσων

 

Σχήµα 3.5.22 

 

Στο παραπάνω σχήµα 3.5.22 γίνεται αντιληπτό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

φοιτητών (81%) αποδίδει «πολύ» και «πάρα πολύ» µεγάλη σηµασία στη χρήση 

οπτικοακουστικών µέσων. Τα παραπάνω µέσα αυτά ενισχύουν την εποπτεία των φοιτητών και 

οι πληροφορίες εντυπώνονται ευκολότερα στη µνήµη. «Μέτρια», «λίγο» και «καθόλου» απαντά 

µόλις το 19%, σχετικά πολύ χαµηλό ποσοστό. 

 

2
10

26
37

25

0

20

40

60

80

100

%

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ

Οµαδικές εργασίες

 

Σχήµα 3.5.23 

 Οι οµαδικές εργασίας σαν µέθοδος διδασκαλίας απαντάται από το 62% «πολύ» και 

«πάρα πολύ» (Σχήµα 3.5.23). Το παραπάνω ποσοστό θεωρείται πολύ υψηλό ποσοστό αλλά δεν 
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εκφράζει το σύνολο των φοιτητών. «Μέτρια» απαντά το 26%, ενώ «λίγο» και «καθόλου» το 

12%. Φαίνεται λοιπόν ότι οι φοιτητές κατανοούν την ανάγκη και τα οφέλη µιας οµαδικής 

εργασίας αλλά επειδή απαιτεί πρόσθετο κόπο και ενέργεια δεν εκφράζει τη συντριπτική 

πλειοψηφία. 
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Ξεναγήσεις

 

Σχήµα 3.5.24 

Στο παραπάνω σχήµα 3.5.24 φαίνεται ξεκάθαρα το ενδιαφέρον των νέων για τις 

ξεναγήσεις. Οι ξεναγήσεις σαν µέθοδος προτείνονται «πολύ» και «πάρα πολύ» από το 86%. 

Κανένας φοιτητής δεν αµφισβητεί τις ξεναγήσεις σαν µέθοδο διδασκαλίας, ενώ το ποσοστό που 

απαντά µέτρια και λίγο αποτελεί µόλις το 14%. Όπως γίνεται φανερό και από τις απαντήσεις 

που δίνουν οι φοιτητές στη συνέχεια, για επέκταση των εκπαιδευτικών επισκέψεων και σε άλλα 

µαθήµατα, φαίνεται ότι οι ξεναγήσεις τονώνουν το ενδιαφέρον των φοιτητών και εµπλουτίζουν 

τα πολιτισµικά µαθήµατα µε βιωµατικές µεθόδους µάθησης. 
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Εργαστήρια δηµιουργικής απασχόλησης

 

Σχήµα 3.5.25 

 Η δηµιουργία εργαστηρίων δηµιουργικής απασχόλησης, (π.χ. ζωγραφικής, εικαστικών, 

κεραµικής, αγγειοπλαστικής, κατασκευής µάσκας, κούκλας µε παραδοσιακή ενδυµασία) 

επιλέγονται από την πλειοψηφία των φοιτητών (65%  «πολύ» και «πάρα πολύ»). Το ποσοστό 
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που προτιµά σε «µέτριο» βαθµό την παραπάνω µέθοδο είναι το 20%, ενώ το ποσοστό που 

απαντά «λίγο» ή «καθόλου» είναι αρκετά χαµηλό (14%).  Είναι γεγονός ότι η παραπάνω 

µέθοδος (Σχήµα 3.5.25) µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (αν και 

είναι πιο διαδεδοµένη στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση) καθώς  µπορεί να εισάγει ευκολότερα και 

µε βιωµατικό τρόπο πολιτισµικές έννοιες. Παράλληλα αυξάνεται η δηµιουργικότητα, η 

φαντασία και η κριτική σκέψη των φοιτητών. 
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Προσωπική αναζήτηση υλικού από εφηµερίδες, περιοδικά, βιβλιοθήκες

 

Σχήµα 3.5.26 

 

 Η προσωπική αναζήτηση υλικού από εφηµερίδες, περιοδικά και βιβλιοθήκες επιλέγεται 

σε χαµηλότερα ποσοστά συγκριτικά µε τις υπόλοιπες µεθόδους (Σχήµα 3.5.26). Από το 41% των 

φοιτητών επιλέγεται σαν µέθοδος «πολύ» και 30% «µέτρια». «Πάρα πολύ» απαντά µόλις το 6%, 

πολύ χαµηλό ποσοστό, ενώ «λίγο» ή «καθόλου» απαντά το 13%. Λαµβάνοντας υπόψη τα 

αποτελέσµατα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των φοιτητών, όπου διαπιστώθηκε χαµηλή 

αναγνωστική συµπεριφορά των φοιτητών σε εφηµερίδες και περιοδικά, θεωρείται ευνόητη η 

παραπάνω άρνηση. Η µέθοδος αυτή συνίσταται να εφαρµόζεται και στα πολιτισµικά µαθήµατα 

καθώς εισάγει τους φοιτητές σε ερευνητικές µεθόδους. Αν η έρευνα αυτή συνδυαστεί µε θέµατα 

που άπτονται του ενδιαφέροντός των φοιτητών θα έχει πολλαπλά οφέλη, τόσο στη βελτίωση της 

αναγνωστικής συµπεριφοράς τους όσο και στην απόκτηση ερευνητικών δεξιοτήτων.  
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Σεµινάρια από τοπικούς παράγοντες και πολιτιστικούς φορείς

 

Σχήµα 3.5.27 

 

 Η οργάνωση σεµιναρίων από τοπικούς παράγοντες και πολιτιστικούς φορείς επιλέγεται 

σε «µέτριο» βαθµό από το 42% των φοιτητών (Σχήµα 3.5.27). Παρόµοιο είναι και το ποσοστό 

που αναφέρει «πολύ» και «πάρα πολύ» (45%). Κανένας φοιτητής δεν αµφισβητεί την παραπάνω 

µέθοδο, ενώ το 13% αποδίδει µικρή σηµασία. Η µέθοδος αυτή συνδέεται περισσότερο µε τις 

πολιτιστικές εκδηλώσεις, και µπορεί να χρησιµοποιηθεί συµπληρωµατικά µε άλλες διδακτικές 

µεθόδους για µεγαλύτερη εξειδίκευση των ατόµων σε θέµατα του ενδιαφέροντός τους. 
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Εργασία σε εικονικά περιβάλλοντα µε τη χρήση κατάλληλων λογισµικών

 

Σχήµα 3.5.28 

 Η εργασία σε εικονικά περιβάλλοντα µοιράζεται σε µέτριο η µεγάλο βαθµό σε παρόµοιο 

ποσοστό 34%, ενώ πάρα πολύ, επιλέγεται από το 25% (Σχήµα 3.5.28). Είναι γεγονός ότι µια 

τέτοια µέθοδος απαιτεί υλικοτεχνική υποδοµή υψηλών προδιαγραφών και για αυτό δεν είναι 

εύκολο να διαδοθεί ευρέως. Αν µπορούσε να συνδυαστεί και µε άλλες µεθόδους θα συντελούσε 

αποτελεσµατικά στην κατανόηση εννοιών και στην εξοικείωση των νέων µε τη τεχνολογία. 
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Μεµονωµένα όµως εντάσσεται στις αρνητικές επιδράσεις που µπορεί να επιφέρει η τεχνολογία 

στην αποξένωση των νέων. 
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Πολιτιστικές εκδηλώσεις

 

Σχήµα 3.5.29 

 Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις προτιµώνται σε µεγάλο βαθµό από τους φοιτητές (76% 

αναφέρουν «πολύ» και «πάρα πολύ»). Κανένας δεν αρνείται τις θετικές επιδράσεις των 

πολιτιστικών εκδηλώσεων (Σχήµα 3.5.29). Όπως διαπιστώθηκε και από την έρευνα των 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων τους υπάρχει προδιάθεση και ενδιαφέρον να ασχοληθούν µε 

πολιτιστικές εκδηλώσεις, αρκεί να τους δοθούν τα απαραίτητα κίνητρα και να βρεθούν στο 

κατάλληλο πολιτισµικό περιβάλλον. 
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Παιχνίδια ρόλων, προσοµοιώσεων, δραµατοποίηση

 

Σχήµα 3.5.30 

 Η παρούσα µέθοδος, όπως προκύπτει από το παραπάνω σχήµα 3.5.30 συγκεντρώνει 

ποσοστό 59% για «πολύ» και «πάρα πολύ», 27% για «µέτρια» και 14% «λίγο» ή «καθόλου». Θα 

αναµένονταν ίσως υψηλότερα ποσοστά για «πολύ» και «πάρα πολύ», αλλά επειδή παρόµοιες 

µέθοδοι είθισται σε πιο µικρές ηλικίες, προκαλούν κάποιο βαθµό αµφισβήτησης. Απαιτούν 

επίσης εξειδικευµένους, παιδαγωγούς, θεατρολόγους και δεν είναι δυνατόν να διαδοθούν ευρέως, 

ιδίως στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 



                                                                                                                   

 209 

 

3.5.4 Ενδιαφέρον για πολιτισµικά µαθήµατα και επισκέψεις στα 
µουσεία 

 
 
 Στην παρούσα θεµατική ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ερώτησης: «που 

κατατάσσετε το ενδιαφέρον σας για τα πολιτισµικά µαθήµατα και τη µουσειακή εκπαίδευση». 

Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν παρουσιάζονται συγκριτικά στο παρακάτω διάγραµµα. 
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Ενδιαφέρον για πολιτισµικά µαθήµατα-επισκέψεις στα µουσεία

Ποσοστό ενδιαφέροντος για τα Πολιτισµικά µαθήµατα

Ποσοστό ενδιαφέροντος για τις επ ισκέψεις στα µουσεία

 

Σχήµα 3.5.31 

 Όπως προκύπτει από το σχήµα 3.5.31 το ενδιαφέρον των φοιτητών είναι πολύ έντονο σε 

ποσοστό 42% για τις επισκέψεις στα µουσεία έναντι του 26% για τα πολιτισµικά µαθήµατα, ενώ 

µέτριο σε ποσοστό 43% για τα πολιτισµικά µαθήµατα έναντι του 31% για τη µουσειακή 

εκπαίδευση. Προκύπτει ότι υπάρχει σχετικά µεγαλύτερη προτίµηση για τις επισκέψεις στα 

µουσεία σε σχέση µε τα πολιτισµικά µαθήµατα. Οι διαφορές είναι πολύ µικρές και 

αναδεικνύουν την ανάγκη να δίνονται ευκαιρίες στους νέους συχνότερα να εµπλέκονται µε 

θέµατα πολιτισµού, ώστε να είναι περισσότερο εξοικειωµένοι. Η πολιτισµική εκπαίδευση πρέπει 

να προωθείται περισσότερα από το σχολείο, ώστε οι νέοι να µην συναντούν δυσκολίες τόσο σε 

θέµατα εξοικείωσης µε την ορολογία των πολιτισµικών εννοιών, όσο και µε την κατανόηση της 

σπουδαιότητας και τη σηµασίας τους. Έρευνες έχουν δείξει ότι το πολιτισµικό περιβάλλον είναι 

αυτό που καθορίζει και την ακαδηµαϊκή επιτυχία ή αποτυχία. 

 

3.5.5 Λόγοι συµµετοχής στις εκπαιδευτικές επισκέψεις στα µουσεία 
στο πλαίσιο των πολιτισµικών µαθηµάτων 

 
 
 Στην παρούσα θεµατική ενότητα εξετάζονται οι λόγοι που οι φοιτητές συµµετείχαν στις 

εκπαιδευτικές επισκέψεις στα µουσεία, που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των πολιτισµικών 
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µαθηµάτων. Οι λόγοι διερευνώνται για να εξεταστεί το είδος των κινήτρων που θα πρέπει να 

δίνεται στους φοιτητές, προκειµένου να εµπλακούν σε µια µαθησιακή διαδικασία -και εν 

προκειµένω- την πολιτισµική εκπαίδευση. 
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Επιτυχία στις εξετάσεις

 

Σχήµα 3.5.32 

 

 Είναι διαπιστωµένο ότι στο πλαίσιο της επιδίωξης της ακαδηµαϊκής επίδοσης οι φοιτητές 

είναι δυνατόν να συµµετέχουν σε δραστηριότητες που προτείνει ο διδάσκων, χωρίς πραγµατικά 

να το επιθυµούν. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι για τον παραπάνω λόγο συµµετείχε το 28% 

«πολύ» και «πάρα πολύ», αλλά και πάλι οι φοιτητές που αναφέρουν µέτρια καταλαµβάνουν 

µεγάλο ποσοστό (42%). Μόνο το 11% αναφέρει ότι δεν έχει ως κίνητρο την επιτυχία στις 

εξετάσεις (Σχήµα 3.5.32).  
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Μεγαλύτερος βαθµός στο µάθηµα

 

Σχήµα 3.5.33 

 

 Το παραπάνω σχήµα 3.5.33 θα µπορούσε να προκαλέσει προβληµατισµό γιατί φαίνεται 

ότι οι επιλογές των φοιτητών καθορίζονται σε µεγάλο ποσοστό από «βαθµοθηρικές» πρακτικές. 

Η συµµετοχή στις εκπαιδευτικές επισκέψεις για εξασφάλιση µεγαλύτερου βαθµού στο µάθηµα 

φαίνεται ότι επηρεάζει σηµαντικό ποσοστό των φοιτητών. «Πολύ» και «πάρα πολύ» αναφέρει 
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το 34% των φοιτητών, ενώ 35% αναφέρει σε «µέτριο» βαθµό. Μόλις το 9% αναφέρει ότι δεν 

δίνει έµφαση στο βαθµό. Βέβαια εξαρχής οι φοιτητές µπορεί να αγνοούν τα οφέλη των 

εκπαιδευτικών επισκέψεων, ίσως και κάποιες φορές να αµφισβητούν τη χρησιµότητά τους, αλλά 

το γεγονός ότι και µέσα από αυτή τη διαδικασία έρχονται σε επαφή µε τέτοιου είδους διδακτικές 

προσεγγίσεις µπορεί σε κάποιους, που στην παρούσα φάση της ζωής είναι αδιάφοροι ή µη 

συνειδητοποιηµένοι σε θέµατα πολιτισµού, να δηµιουργήσει ερεθίσµατα να ευαισθητοποιηθούν 

και να αναλάβουν ενεργό δράση.  
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∆ιεύρυνση των γνωστικών οριζόντων

 

Σχήµα 3.5.34 

 Η συµµετοχή στις εκπαιδευτικές επισκέψεις µε σκοπό τη διεύρυνση των γνωστικών 

οριζόντων των φοιτητών καταλαµβάνει υψηλά ποσοστά, «πολύ» αναφέρει το 42% των 

φοιτητών και «πάρα πολύ» το 25% (Σχήµα 3.5.34). Φαίνεται λοιπόν ότι η έµφαση που επικρατεί 

στο γνωστικό κοµµάτι είναι και εδώ κυρίαρχη. Η µουσειακή εκπαίδευση συνδυάζεται µε την 

απόκτηση γνώσεων.  Η απόκτηση γνώσεων είναι βασικός παράγοντας αλλά δεν θα πρέπει να 

είναι ο κυρίαρχος τουλάχιστον όσον αφοράς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις στα µουσεία. 
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Σχήµα 3.5.35 
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 Παρόµοια ποσοστά µε το σχήµα 3.5.34 παρατηρούνται και στο σχήµα 3.5.35. Οι 

φοιτητές θεωρούν ότι αποκτούν γνώσεις σε θέµατα της ειδικότητάς τους σε ποσοστό 58% «πάρα 

πολύ» και «πολύ», 28% «µέτρια» και 14% «λίγο» και «καθόλου». 
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Γνωριµία µε την παράδοση και την πολιτιστική κληρονοµιά του τόπου

 

Σχήµα 3.5.36 

 Η ταύτιση της µουσειακής εκπαίδευσης µε την αναγνώρισης της σπουδαιότητας της 

πολιτιστικής κληρονοµίας φαίνεται ότι είναι κυρίαρχη αντίληψη µεταξύ των φοιτητών (79%) 

αναφέρουν «πολύ» και «πάρα πολύ» (Σχήµα 3.5.36). Η σηµασία που αποδίδουν οι φοιτητές στη 

πολιτισµική κληρονοµιά συνάδει µε τη γενικότερη ταύτιση των µουσείων, ως χώρων φύλαξης 

αρχαιοτήτων και προστασίας της πολιτισµικής κληρονοµίας, καθώς και µε το γεγονός ότι η 

Ελλάδα απαρτίζεται κυρίως από αρχαιολογικούς χώρους και αρχαιολογικά µουσεία σε 

µεγαλύτερο βαθµό από άλλα είδη µουσείων (π.χ. βοτανολογίας, αφής, συναισθηµάτων κ.α.). 

Εκτός από µουσεία φύλαξης και έκθεσης αντικειµένων υπάρχουν µουσεία εικονικά, 

ιδεοκεντρικά κ.α. 
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Ανάπτυξη  γνωστικών, συναισθηµατικών  και κοινωνικών δεξιοτήτων

 

Σχήµα 3.5.37 
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 Η συµµετοχή στις εκπαιδευτικές επισκέψεις µε σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων φαίνεται 

ότι συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά (3.5.37). Τα παραπάνω ποσοστά είναι λίγο χαµηλότερα από 

αυτά που ανέφεραν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών επισκέψεων 

(Σχήµα 3.3.1) αλλά εκφράζουν απόλυτα την ανάγκη συµµετοχής µε σκοπό την απόκτηση 

δεξιοτήτων («µέτρια», «πολύ» και «πάρα πολύ» αναφέρει το 88%). 
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Εµπλουτισµός της αισθητικής εµπειρίας

 

Σχήµα 3.5.38 

 

 Ο εµπλουτισµός της αισθητικής εµπειρίας φαίνεται ότι γίνεται αντιληπτός από τη 

συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών, στον οποίο αναφέρουν ότι συµβάλλει η µουσειακή 

εκπαίδευση «πάρα πολύ», «πολύ» και «µέτρια» σε ποσοστό 92%, ενώ πολύ µικρό ποσοστό 

αναφέρει «λίγο» (Σχήµα 3.5.38). Κανένας φοιτητής δεν αµφισβητεί τη σηµασία απόκτησης 

αισθητικής εµπειρίας. Τα ποσοστά αυτά συνδέονται και µε τα αποτελέσµατα αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών επισκέψεων στα µουσεία (Σχήµα 3.3.7). 

 

3.5.6 Τρόποι διδασκαλίας των πολιτισµικών µαθηµάτων στο 
πλαίσιο της µουσειακής εκπαίδευσης 

 
 

Στην ερώτηση ανοιχτού τύπου (ποιους τρόπους προτείνετε για να γίνουν πιο ελκυστικά 

τα Πολιτισµικά Μαθήµατα στο πλαίσιο της Μουσειακής Εκπαίδευσης) οι φοιτητές κατέγραψαν 

τις απόψεις τους από τις οποίες διακρίθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες µε τα αντίστοιχα ποσοστά 

τους: α) Χρήση εποπτικών και οπτικοακουστικών µέσων σε ποσοστό 28%, β) παρακολούθηση 

σεµιναρίων σε ποσοστό 12%,  γ) εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκ των οποίων προτείνεται 

λεπτοµερέστερη ξενάγηση, τις ξεναγήσεις να αναλαµβάνουν και οι ίδιο οι φοιτητές, 

οργανωµένες εκπαιδευτικές επισκέψεις, σε ποσοστό 51%, δ) χρήση φύλλων εργασίας, οµαδικών 

εργασιών σε ποσοστό 16%, µικρότερη διάρκεια των εκπαιδευτικών επισκέψεων σε ποσοστό 4%, 
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ε) ενεργητική συµµετοχή σε ποσοστό 33%, έµφαση στη σύγχρονη τέχνη σε ποσοστό 1% και 

µικρότερη ύλη εξετάσεων σε ποσοστό 2%. 

 

3.5.7 Είδη µουσείων που άπτονται στα ενδιαφέροντα των φοιτητών 
 

 
Στην παρούσα θεµατική ενότητα απεικονίζεται διαγραµµατικά κατά πόσο διάφορα είδη 

µουσείων ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των φοιτητών. Φυσικά δεν καθίσταται δυνατόν να 

αξιολογηθούν όλα τα είδη µουσείων αλλά ενδεικτικά ερευνώνται ορισµένα µε σκοπό να 

ερευνηθεί που κυµαίνονται τα ενδιαφέροντα των φοιτητών και αν υπάρχει γενικότερο 

ενδιαφέρον για τη µουσειακή εκπαίδευση. 
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Σχήµα 3.5.39 
 

 Από το παραπάνω σχήµα 3.5.39 παρατηρείται ότι µουσεία όπως Ιστορίας Αρχαιολογίας, 

Λαϊκής Τέχνης και παράδοσης και Αστρονοµίας/Αστροφυσικής συγκεντρώνουν υψηλές 

προτιµήσεις των φοιτητών. Μικρότερο ενδιαφέρον υπάρχει για µουσεία όπως 

Ορυκτολογικά/Μεταλλευτικά. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει ενδιαφέρον για διάφορα είδη 

µουσείων  
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Σχήµα 3.5.40 

 Στο παραπάνω σχήµα 3.5.40 έµφαση δίνεται στο µουσείο Τεχνολογίας και Ζωολογίας 

που συγκεντρώνουν τις µεγαλύτερες προτιµήσεις των φοιτητών. Πολύ µικρό ενδιαφέρον 

υπάρχει για το ναυτικό µουσείο και µέτριο ενδιαφέρον για το µουσείο φυσικής ιστορίας. 
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Σχήµα 3.5.41 

 Στο σχήµα 3.5.41 παρατηρείται ενδιαφέρον για το µουσείο κοσµηµάτων στο µεγαλύτερο 

ποσοστό (61%), το γεγονός αυτό εξηγείται γιατί η πλειοψηφία του δείγµατος είναι γυναίκες. 

Ενδιαφέρον παρατηρείται επίσης για το µουσείο φωτογραφίας και το εικονικό µουσείο, λιγότερο 

για το πολεµικό µουσείο, στο οποίο αναφέρθηκαν κυρίως οι φοιτητές του τµήµατος, γεγονός 

που κάνει εµφανή τη διαφορά ενδιαφερόντων µεταξύ αντρών και γυναικών. Συγκριτικά 

παρατηρείται ότι οι φοιτητές έχουν πολλαπλά ενδιαφέροντα και είναι ανοικτοί σε νέες εµπειρίες 

και διδακτικές προσεγγίσεις. 
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3.5.8 Επέκταση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε άλλα µαθήµατα 
 

 
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ερώτησης «αν θα 

επιθυµούσατε να επεκταθούν οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στα µουσεία και σε άλλα µαθήµατα 

εκτός των πολιτισµικών». Τα αποτελέσµατα είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά. 

 
Επέκταση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε άλλα µαθήµατα

79%

11%

10%

Ναι 

Όχι

∆Γ/∆Α

 

Σχήµα 3.5.42  

 

 Παρατηρείται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών αναφέρουν ότι θα επιθυµούσαν 

να επεκταθούν οι εκπαιδευτικές επισκέψεις και σε άλλα µαθήµατα σε ποσοστό 79% (Σχήµα 

3.5.42). Το ποσοστό των φοιτητών που απάντησε «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ» εικάζεται ότι 

κατατάσσεται περισσότερο στο όχι, αλλά δεν θέλησε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση. Μπορεί 

όµως να µετατραπεί και σε ένα εν δυνάµει θετικό ποσοστό. Μόνο το 10% των φοιτητών δηλώνει 

ξεκάθαρα ότι δεν επιθυµεί επέκταση των εκπαιδευτικών επισκέψεων. 

 

 
3.5.9 Παράγοντες επιτυχίας ενός προγράµµατος µουσειακής 
εκπαίδευσης 

 
 

 Στην παρούσα διδακτική ενότητα ζητήθηκε από τους φοιτητές να δηλώσουν την 

προτίµησή τους για καθέναν από τους παρακάτω παράγοντες, που πιστεύουν ότι συµβάλλουν 

στην επιτυχία ενός προγράµµατος µουσειακής εκπαίδευσης. 
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Προσωπικότητα του διδάσκοντα εκπαιδευτικού

 

Σχήµα 3.5.43 

 Από το παραπάνω διάγραµµα είναι ξεκάθαρη η έµφαση που δίνεται στη προσωπικότητα 

του διδάσκοντα εκπαιδευτικού (Σχήµα 3.5.43). Οι φοιτητές στη συντριπτική πλειοψηφία τους 

αναφέρουν ότι αποδίδουν πολύ και πάρα πολύ µεγάλη σηµασία (93%). 
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Οργάνωση του Μουσείου

 

Σχήµα 3.5.44 

 Η οργάνωση του µουσείου είναι καθοριστικός παράγοντας στην επιτυχία ενός 

προγράµµατος µουσειακής εκπαίδευσης σε «πολύ» και «πάρα πολύ» µεγάλο βαθµό (79%) ενώ 

«µέτρια» και «λίγο» σε ποσοστό 21% (Σχήµα 3.5.44). Η σηµασία της οργάνωσης δεν 

αµφισβητείται από κανένα φοιτητή. 
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Εσωτερική διαρρύθµιση/αρχιτεκτονική και αισθητική του χώρου

 

Σχήµα 3.5.45 

 Η εσωτερική διαρρύθµιση του χώρου φαίνεται επίσης ότι κατέχει µεγάλη σηµασία 

(Σχήµα 3.5.45). Μέτρια σηµασία αποδίδει το 28%, ενώ πάρα πολύ µεγάλη το 17%. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι δεν αµφισβητείται από κανέναν. Μεγαλύτερη σηµασία η διαρρύθµιση/ 

αρχιτεκτονική του χώρου έχει για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, καθώς η πρόσβαση διαδραµατίζει 

καθοριστικό ρόλο. 
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Είδος  της ξενάγησης/προσωπικότητα ξεναγού

 

Σχήµα 3.5.46 

 Η προσωπικότητα του ατόµου που αναλαµβάνει την ξενάγηση φαίνεται ότι αποκτά το 

σηµαντικότερο ρόλο (Σχήµα 3.5.46). Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών (89%) αποδίδει 

«πολύ» και «πάρα πολύ» µεγάλη σηµασία στην προσωπικότητα του ξεναγού και στο είδος της 

ξενάγησης. 
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Θεµατολογία που άπτεται των ενδιαφερόντων των επισκεπτών

 

Σχήµα 3.5.47 

 Από το παραπάνω σχήµα 3.5.47 προκύπτει κατά πόσο είναι σηµαντικό η θεµατολογία 

των εκθέσεων να άπτεται στα ενδιαφέροντα των επισκεπτών (80% των φοιτητών αναφέρει 

«πολύ» και «πάρα πολύ»). Στην κατεύθυνση αυτή στρέφονται τα µουσεία όλο και περισσότερο 

και διεξάγουν έρευνες προσέλκυσης του κοινού. Εδώ θα χρειαζόταν να γίνει διεξοδικότερη 

έρευνα για το ποια είναι τα ενδιαφέροντα των νέων και πως µπορούν να αξιοποιηθούν στο 

πλαίσιο της µουσειακής εκπαίδευσης. 
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Σύντοµη παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράµµατος κατά 
τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης

 

Σχήµα 3.5.48 

 Στο παραπάνω σχήµα 3.5.48 οι απόψεις είναι µοιρασµένες µεταξύ «πολύ» (40%) και 

µέτρια (36%). Πάρα πολύ συµφωνεί το 14%. Κανένας δεν αµφισβητεί τη χρονική διάρκεια της 

εκπαιδευτικής επίσκεψης. Η διάρκεια θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κάθε φορά που 

σχεδιάζεται ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα, ώστε να µην κουράζει την πλειοψηφία και να 

προσαρµόζεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών. Συνήθως προτείνονται 

προγράµµατα διάρκειας σαράντα λεπτών, αλλά αυτό µπορεί να διαφέρει κάθε φορά ανάλογα µε 

τις ανάγκες ή την εναλλαγή δραστηριοτήτων που δεν προκαλούν κόπωση στους επισκέπτες. 
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Χρήση κατάλληλων οπτικοακουστικών µέσων 

 

Σχήµα 3.5.49 

 Η χρήση κατάλληλων οπτικοακουστικών µέσων είναι επίσης πολύ σηµαντικός 

παράγοντας που µπορεί να καθορίσει το είδος ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (Σχήµα 3.5.49). 

Οι φοιτητές στην πλειοψηφία τους συνιστούν τη χρήση οπτικοακουστικών µέσων (81%), καθώς 

τονώνουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών και ενεργοποιούν όλες τις αισθήσεις. 
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Σύµπραξη της τεχνολογίας (πολυµεσικές εφαρµογές, εικονικά 
περιβάλλοντα)

 

Σχήµα 3.5.50 

Η σύµπραξη της τεχνολογίας τονώνει το ενδιαφέρον  των επισκεπτών και ενισχύει τη 

µάθηση για αυτό και συνίσταται σε αρκετά υψηλά ποσοστά. Το 69% των φοιτητών θεωρεί ότι 

πρέπει να χρησιµοποιείται βοηθητικά η τεχνολογία στη µουσειακή εκπαίδευση σε «πολύ» και 

«πάρα πολύ» µεγάλο βαθµό, 24% αναφέρει «µέτρια», ενώ µόλις το 7% αναφέρει «λίγο» (Σχήµα 

3.5.50). ∆εν υπάρχει κανένας φοιτητής που να αµφισβητεί τη σύµπραξη της τεχνολογίας. 
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Είδος έκθεσης και τρόπου τοποθέτησης των εκθεµάτων

 

Σχήµα 3.5.51 

 Οι απόψεις των φοιτητών για τη σηµασία του είδους της έκθεσης και του τρόπου 

τοποθέτησης των εκθεµάτων (Σχήµα 3.5.51) µοιράζεται µεταξύ «πολύ» (39%), «πάρα πολύ» 

(32%) και «µέτρια» (23%), ενώ πολύ µικρό ποσοστό αναφέρει «λίγο» και «καθόλου» (6%). 

 

3.5.10 Παράγοντες δυσκολίας στα πολιτισµικά µαθήµατα 

 
 

Στην παρούσα θεµατική ενότητα οι φοιτητές ρωτήθηκαν αν συνάντησαν δυσκολίες στην 

κατανόηση εννοιών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των πολιτισµικών µαθηµάτων (ναι, όχι, 

µερικές φορές).  

Ποσοστό δυσκολίας στα Πολιτισµικά µαθήµατα

17%

23%60%

Ναι Όχι Μερικές φορές
 

Σχήµα 3.5.52 

 

 Παρατηρείται ότι οι φοιτητές στο µεγαλύτερο ποσοστό τους (60%) αντιµετώπισαν 

δυσκολίες «µερικές φορές» (Σχήµα 3.5.52). ∆υσκολίες αντιµετώπισε  σε µεγαλύτερο βαθµό το 

17%, ενώ δεν αντιµετώπισε δυσκολίες το 23% των φοιτητών, που είναι στην πλειοψηφία τους 
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µεταπτυχιακοί φοιτητές, συνεπώς είναι εξοικειωµένοι µε θέµατα πολιτισµού και έχουν ειδικά 

ενδιαφέροντα. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή µε τα 

πολιτισµικά µαθήµατα συναντούν περισσότερες δυσκολίες. 
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Σχήµα 3.5.53 

 Οι παράγοντες δυσκολίας που φαίνεται ότι αντιµετωπίζει το 77% (που απάντησαν ναι, 

µερικές φορές) των φοιτητών είναι κυρίως η «δυσνόητη/εκτενής ύλη» σε «πάρα πολύ» µεγάλο 

βαθµό (15%) και «πολύ» µεγάλο βαθµό (30%). Σε «µέτριο» βαθµό δυσκολεύονται οι φοιτητές 

λόγω «έλλειψης γνωστικής υποδοµής σε θέµατα πολιτισµού» (ποσοστό 38%) και «µάθησης 

αποκοµµένης από τα προσωπικά βιώµατα» (ποσοστό 31%). Μικρότερα ποσοστά δυσκολίας 

συναντώνται λόγω «έλλειψης συνεργατικού κλίµατος µεταξύ διδάσκοντα και φοιτητών» 

(ποσοστό 34% για µέτρια, πολύ και πάρα πολύ). Από τα παραπάνω (Σχήµα 3.5.53) προκύπτει  

ότι οι φοιτητές που δυσκολεύονται συναντούν κυρίως προβλήµατα µε την ύλη και αναφέρουν 

ότι έχουν έλλειψη γνωστικής υποδοµής σε θέµατα πολιτισµού. Τα αποτελέσµατα αυτά θα πρέπει 

να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής γιατί αναδεικνύεται η έλλειψη γνωστικού υπόβαθρου των 

φοιτητών, που οφείλεται τόσο στο σχολείο όσο και στην οικογένεια. Συνιστάται να διερευνάται 

το γνωστικό υπόβαθρο των φοιτητών όταν φτάνουν στο Πανεπιστήµιο και να γίνεται 

προσπάθεια να αντισταθµιστούν οι ελλείψεις των προηγούµενων χρόνων, στο βαθµό που αυτό 

είναι εφικτό.  
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3.5.11 Ποσοστό χρησιµότητας πολιτισµικών µαθηµάτων

 
Στην παρούσα ενότητα ζητήθηκε από τους φοιτητές να αναφέρουν το βαθµό 

χρησιµότητας των πολιτισµικών µαθηµάτων, σύµφωνα µε την προσωπική τους άποψη, τα 

αποτελέσµατα που προέκυψαν αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. 
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Σχήµα 3.5.54 

 ∆ιαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των φοιτητών (43%) θεωρεί «χρήσιµη» τη διδασκαλία 

των πολιτισµικών µαθηµάτων, 21% «λίγο χρήσιµη» και το 15% «πολύ χρήσιµη» (Σχήµα 3.5.54). 

Σηµαντικό είναι το ποσοστό (18%) που αναφέρει «πιθανώς χρήσιµη», ενώ ελάχιστο ποσοστό 

αµφισβητεί τη χρησιµότητά τους (3%). Τα ποσοστά χρησιµότητας θα αναµένονταν ίσως 

υψηλότερα, ενώ κανένας φοιτητής δεν θα έπρεπε να αµφισβητεί τη χρησιµότητά τους. Αυτό σε 

συνδυασµό µε την ερώτηση που αναφερόταν στη γνωστική επάρκεια των φοιτητών σε θέµατα 

πολιτισµού και τις δυσκολίες που συναντούν στην κατανόηση πολιτισµικών εννοιών φανερώνει 

την έλλειψη γνωστικού υπόβαθρου και εξοικείωσης µε την πολιτισµική εκπαίδευση.  

 

3.5.12 Η µουσειακή εκπαίδευση στη διδασκαλία των πολιτισµικών 
µαθηµάτων 

 
 

Στην παρούσα θεµατική ενότητα παρουσιάζονται οι παρακάτω προτάσεις και ζητείται 

από τους φοιτητές να αναφέρουν σε ποιο βαθµό συµφωνούν ή διαφωνούν. Τα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται στα ακόλουθα διαγράµµατα. 
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Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Μουσεία βοηθούν στην κατανόηση της 
ορολογίας που χρησιµοποιείται στα πλαίσια των Πολιτισµικών 

Μαθηµάτων

 
Σχήµα 3.5.55 
 

Από το παραπάνω σχήµα 3.5.55 προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στα µουσεία 

βοηθούν να αποσαφηνιστούν έννοιες που προσεγγίζονται στα πολιτισµικά µαθήµατα µε 

αποτέλεσµα την καλύτερη πρόσκτηση της ύλης. Το 46% αναφέρει ότι συµβάλλουν «πολύ», το 

19% «πάρα πολύ», «µέτρια» αναφέρει το 27%, ενώ λίγο µόλις το 7%. Κανένας φοιτητής δεν 

αµφισβητεί τη σηµασία των εκπαιδευτικών επισκέψεων στα µουσεία στην καλύτερη κατανόηση 

της ορολογίας των πολιτισµικών µαθηµάτων. 
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Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στα µουσεία συµβάλλουν στην κατανόηση και 
εµπέδωση της ύλης των Πολιτισµικών Μαθηµάτων.

 

Σχήµα 3.5.56 
 
 Το 52% των φοιτητών αναγνωρίζουν σε υψηλό βαθµό («πολύ») τη συµβολή των 

εκπαιδευτικών επισκέψεων στα µουσεία στην κατανόηση και εµπέδωση της ύλης των 

πολιτισµικών µαθηµάτων (Σχήµα 3.5.56). Το 26% των φοιτητών αναφέρει «πάρα πολύ», 17% 

«µέτρια» και πολύ µικρό ποσοστό «λίγο» ή «καθόλου» (5%). Από τα παραπάνω αποτελέσµατα 

γίνεται αντιληπτή η σηµασία που έχει η σύνδεση θεωρίας και πράξης, καθώς οι πληροφορίες 

που αποκτούν οι φοιτητές στην τάξη γίνονται βίωµα στα µουσεία. 
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Η Μουσειακή Εκπαίδευση αποτελεί µορφή εναλλακτικής µεθόδου διδασκαλίας των 
Πολιτισµικών Μαθηµάτων.

 
Σχήµα 3.5.57 
 
 Η πλειοψηφία των φοιτητών αναφέρει ότι η µουσειακή εκπαίδευση αποτελεί 

εναλλακτική µορφή διδασκαλίας των πολιτισµικών µαθηµάτων σε ποσοστό (76% για «πολύ» 

και «πάρα πολύ»), «µέτρια» θεωρεί το 22% ενώ «λίγο» µόλις το2% (Σχήµα 3.5.57). Κανένας 

φοιτητής δεν αµφισβητεί το ρόλο της µουσειακής εκπαίδευσης ως εναλλακτικής µεθόδου 

διδασκαλίας των πολιτισµικών µαθηµάτων. 
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Ο τρόπος µε τον οποίο προσεγγίστηκε η ύλη των Πολιτισµικών Μαθηµάτων επέτρεψε την 
επαφή µε νέες διδακτικές/ µαθησιακές εµπειρίες

 
Σχήµα 3.5.58 
 
  Από το παραπάνω σχήµα 3.5.58 προκύπτει ότι το 39% των φοιτητών αναγνωρίζει το 

ρόλο της µουσειακής εκπαίδευσης, ως νέας διδακτικής, εναλλακτικής µεθόδου διδασκαλίας, το 

26% σε «πάρα πολύ» µεγάλο βαθµό.  Μέτριο βαθµό  αποδοχής δηλώνει το 25% των φοιτητών 

ενώ «λίγο ή «καθόλου» εκφράζει σχετικά µικρό ποσοστό (10%). 
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Η συµβολή  των εκπαιδευτικών επ ισκέψεων στα µουσεία, ως εφόδιο για 
την αποτελεσµατικότερη ανταπόκριση στη διδασκαλία των Πολιτισµικών 

Μαθηµάτων,  µελλοντικών εκπαιδευτικών

 
Σχήµα 3.5.59 
 
 Από την ερώτηση αν  «η µουσειακή εκπαίδευση που συµµετείχατε στο πλαίσιο των 

πολιτισµικών µαθηµάτων σας έδωσε τα εφόδια να ανταποκριθείτε στη διδασκαλία των 

πολιτισµικών µαθηµάτων, ως µελλοντικοί εκπαιδευτικοί», διαπιστώνεται από το παραπάνω 

σχήµα 3.5.59 ότι οι φοιτητές στην πλειοψηφία τους αναφέρουν «πολύ» και «µέτρια» σε ποσοστό 

69%, «πάρα πολύ» αναφέρει το 19%, ενώ «λίγο» ή «καθόλου» το 11%. Φαίνεται ότι οι φοιτητές 

σε µεγάλο βαθµό αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήµατα βιωµατικών διδακτικών προσεγγίσεων και 

είναι προδιατεθειµένοι θετικά να τις εφαρµόσουν στην πράξη. 

 

3.5.13 Η µουσειακή εκπαίδευση στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 
 

 
Στην παρούσα θεµατική ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ερώτησης κατά 

πόσο η µουσειακή εκπαίδευση πρέπει να εφαρµόζεται στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, όπου θα 

απορροφηθεί αργότερα ένα µεγάλο ποσοστό των αποφοίτων του τµήµατος. Η ερώτηση αυτή 

έχει στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι φοιτητές σαν µελλοντικοί εκπαιδευτικοί θα επέλεγαν 

υιοθετήσουν τη µουσειακή εκπαίδευση στη διδασκαλία τους. Η ερώτηση είναι υποθετική, γιατί 

µπορεί τώρα να συµφωνούν αλλά τελικά να µην την εφαρµόσουν στην πράξη, ενθαρρυντικό 

είναι όµως το γεγονός ότι στην πλειοψηφία τους έχουν θετική στάση. 
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Η Μουσειακή Εκπαίδευση πρέπει να εφαρµόζεται στη 
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση µε την ενεργητική συµµετοχή 

εκπαιδευτικών-µαθητών.

 
Σχήµα 3.5.60 
 

Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών (85% αναφέρει «πολύ» και «πάρα πολύ») 

αναγνωρίζει το ρόλο των εκπαιδευτικών επισκέψεων στα µουσεία στη ∆ευτεροβάθµια 

εκπαίδευση (Σχήµα 3.5.60),  το 12% αναφέρει ότι δεν συµφωνεί απόλυτα να εφαρµόζεται στη 

∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση («µέτρια» 12%), ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι µόνο το 3% θεωρεί ότι 

πρέπει να εφαρµόζεται «λίγο», ενώ κανένας φοιτητής δεν την απορρίπτει, ως εκπαιδευτική 

προσέγγιση. 

 
 

3.5.14 Η µουσειακή εκπαίδευση στα άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες 

 
 

Στην παρούσα θεµατική ενότητα εξετάζεται η στάση των φοιτητών απέναντι σε άτοµα µε 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε γενικές γραµµές οι φοιτητές δεν αµφισβητούν την καθολική 

πρόσβαση όλων στα µουσεία αλλά φαίνεται ότι αντιµετωπίζουν δυσκολία να κατανοήσουν τη 

αναγκαιότητα µέριµνας, που θα πρέπει να ληφθεί για τα άτοµα αυτά, ώστε να µην υπάρχουν 

αποτρεπτικοί παράγοντες πρόσβασης. 
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Μουσειακή εκπαίδευση και άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Η µουσειακή εκπαίδευση αποτελεί
κατάλληλη διδακτική µέθοδο των
Πολιτισµικών Μαθηµάτων για άτοµα µε
ειδικές  εκπαιδευτικές ανάγκες.

Τα µουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι
προσφέρουν εύκολη πρόσβαση σε
άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 
Σχήµα 3.5.61 
 
  Από το παραπάνω σχήµα 3.5.61 προκύπτει ότι η πλειοψηφία των φοιτητών αναγνωρίζει 

τη σηµασία της µουσειακής εκπαίδευσης σε όλα τα άτοµα –µεταξύ αυτών- τα άτοµα µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Το 68% των φοιτητών αναφέρει ότι η µουσειακή εκπαίδευση αποτελεί 

κατάλληλη διδακτική µέθοδο για τα άτοµα αυτά «πολύ» και «πάρα πολύ» σε ποσοστό 68%, ενώ 

µέτρια αναφέρει ότι 23%. Μόνο ένα πολύ µικρό ποσοστό (3%) αµφισβητεί τη σηµασία της 

µουσειακής εκπαίδευσης σε άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα αποτελέσµατα 

προσβασιµότητας στα µουσεία στα άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα αναµένονταν 

χαµηλότερα για «µέτρια» (50%), «πολύ» (13%) και «πάρα πολύ» (9%). Ειδικότερα, είναι 

γνωστό ότι ελάχιστες ενέργειες έχουν γίνει από τα µουσεία και την πολιτεία για την εξασφάλιση 

προσβασιµότητας σε άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Εποµένως, γίνεται φανερό ότι οι 

φοιτητές δεν έχουν αποκτήσει εξοικείωση µε τα άτοµα αυτά, συνεπώς δεν γνωρίζουν τις 

ιδιαιτερότητές και τις δυσκολίες που ενδεχοµένως να συναντούν στα µουσεία, για αυτό και 

θεωρούν ότι στην πραγµατικότητα δεν αντιµετωπίζουν µεγάλα εµπόδια.  
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3.6 Συµπεράσµατα εκπαιδευτικών επισκέψεων στα µουσεία-
στάσεων των φοιτητών για τη µουσειακή εκπαίδευση  

 
 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας οι φοιτητές πιστεύουν ότι εκπαιδευτικές 

επισκέψεις στα µουσεία συµβάλλουν σε µεγάλο βαθµό στην απόκτηση δεξιοτήτων, στον 

εµπλουτισµό της αισθητικής εµπειρίας και στην κατανόηση της προστασίας της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς. Στα πολιτιστικά µαθήµατα οι εκπαιδευτικές επισκέψεις διευκολύνουν την 

εµπέδωση και κατανόηση της ύλης. Η έρευνα του Merriman ανέδειξε ότι «η επίσκεψη στο 

µουσείο εντάσσεται ένα ευρύτερο πλαίσιο συµµετοχής στην πολιτιστική κληρονοµιά» 390 

γεγονός εµφανές και στην παρούσα έρευνα των φοιτητών όπου θέτουν την προστασία και 

ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς ως τη βασικότερη αρχή της µουσειακής εκπαίδευσης.  

Ο χώρος και η οργάνωση του µουσείου είναι καθοριστικοί παράγοντες για να βιώσουν οι 

φοιτητές την εµπειρία του µουσείου και να θελήσουν να το ξαναεπισκεφτούν. Η προσωπικότητα 

του διδάσκοντα/ξεναγού, η γνωστική του κατάρτιση, ο ενθουσιασµός και η µεταδοτικότητα του 

κάνει την επίσκεψη πιο ενδιαφέρουσα και συµβάλει καθοριστικά στην αποτελεσµατικότητα της. 

Η διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης θα πρέπει να καθορίζεται έτσι ώστε να µην 

προκαλεί κόπωση στους φοιτητές. Η ξενάγηση συνίσταται να εναλλάσσεται µε άλλες 

δραστηριότητες όπως π.χ. φύλλα εργασίας, εποπτικά µέσα κ.α. Η ενθάρρυνση για ενεργητική 

συµµετοχή και διατύπωση ερευνητικών ερωτηµάτων µπορεί να συµβάλλει στην τόνωση του 

ενδιαφέροντος των φοιτητών. Προτείνεται επίσης ένα µέρος ή µεµονωµένα εκθέµατα να 

παρουσιάζονται από τους φοιτητές. Η προηγούµενη αναζήτηση υλικού και προετοιµασία θα έχει 

πολλαπλά γνωστικά οφέλη για τους φοιτητές. 

Από την παρούσα  έρευνα προέκυψε µαζικά η ανάγκη να υπάρχουν χώροι ανάπαυσης 

έτσι ώστε η εµπειρία του µουσείου να είναι ευχάριστη και εποικοδοµητική.  

Η µουσειακή εµπειρία µε τη µορφή εκπαιδευτικών επισκέψεων είναι συνυφασµένη µε 

την κοινωνική διάδραση και ενθαρρύνει την κοινωνική αλληλεπίδραση και την καλύτερη 

επικοινωνία µεταξύ διδασκόντων και φοιτητών καθώς και φοιτητών µεταξύ τους. Ο Weil (2002) 

αναφέρθηκε στα κοινωνικά κίνητρα “ως πολύτιµες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις» και επισήµανε 
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ότι τα µουσεία, λόγω της σχετικής ανεπισηµότητας του χώρου µπορούν να υποστηρίξουν µε 

επιτυχία ξέγνοιαστές κοινωνικές διαδράσεις.391 

Στην πλειοψηφία τους οι φοιτητές κατέχουν µέτρια γνώση σε θέµατα µουσειακής 

εκπαίδευσης, γεγονός το οποίο διαπιστώνεται τόσο από την προσωπική κατάταξη της γνωστικής 

τους επάρκειας όσο και από τον ορισµό που δίνουν για τη µουσειακή εκπαίδευση, που τη 

συνδέουν µε την προστασία της πολιτισµικής κληρονοµιάς στο πλαίσιο των πολιτισµικών 

µαθηµάτων. Οι φοιτητές που έχουν εµβαθύνει σε θέµατα µουσειακής εκπαίδευσης είναι -επί το 

πλείστον- οι µεταπτυχιακοί φοιτητές.  

Οι βασικότερες αρχές της µουσειακής εκπαίδευσης θεωρούνται κατά σειρά: η 

κατανόηση της σπουδαιότητας της προστασίας και της διατήρησης της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς, η κοινωνική αλληλεπίδραση, η απόκτηση κριτικής σκέψης και γνωστικών 

δεξιοτήτων και τέλος η ψυχαγωγία των επισκεπτών. 

Οι βασικότεροι στόχοι της µουσειακής εκπαίδευσης αναδεικνύονται: η ευαισθητοποίηση 

σε θέµατα ανάπτυξης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς, η διαµόρφωση κουλτούρας 

ενεργού επισκέπτη των µουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, η αποδοχή της 

διαφορετικότητας του άλλου µέσα από την επαφή µε άλλους λαούς και πολιτισµούς καθώς 

επίσης και η απόκτηση κριτικής στάσης απέναντι στα πολιτιστικά προγράµµατα. 

Οι αποτελεσµατικότερες µέθοδοι διδασκαλίας των πολιτισµικών µαθηµάτων θεωρούνται 

για την πλειοψηφία των φοιτητών οι ξεναγήσεις, τα εργαστήρια δηµιουργικής απασχόλησης, οι 

πολιτιστικές εκδηλώσεις, η εργασία σε εικονικά περιβάλλοντα µε τη χρήση κατάλληλων 

λογισµικών, η χρήση οπτικοακουστικών µέσων. 

Το ενδιαφέρον των φοιτητών για τα πολιτισµικά µαθήµατα και τις εκπαιδευτικές 

επισκέψεις στα µουσεία παρατηρείται ιδιαίτερα αυξηµένο, περισσότερο όσον αφορά στις 

εκπαιδευτικές επισκέψεις και σε µέτριο βαθµό για τα πολιτισµικά µαθήµατα.  

Οι φοιτητές αναφέρουν ότι συµµετέχουν κυρίως στα πολιτισµικά µαθήµατα για να 

έρθουν σε επαφή µε την παράδοση και την πολιτιστική κληρονοµιά του τόπου τους, να 

αναπτύξουν την αισθητική τους εµπειρία και τις γνωστικές τους ικανότητές. Η στάση των 

φοιτητών για επέκταση των πολιτισµικών µαθηµάτων και σε άλλα µαθήµατα υπήρξε ιδιαίτερα 

θετική. 
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Τα είδη µουσείων που άπτονται στα ενδιαφέροντά των φοιτητών είναι το µουσείο 

Κοσµηµάτων, το µουσείο Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Λαϊκής τέχνης αλλά και άλλα είδη µουσείων 

όπως το τεχνολογικό, το εικονικό. 

Σηµαντικότεροι παράγοντες της επιτυχίας των εκπαιδευτικών προγραµµάτων που 

υλοποιούνται στα µουσεία θεωρούνται: η προσωπικότητα του ατόµου που αναλαµβάνει το 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα, είτε είναι ο διδάσκων του µαθήµατος είτε κάποιος ξεναγός του 

µουσείου, ενώ δεύτερος βασικός παράγοντας θεωρείται η επιλογή θεµάτων που  άπτονται στα 

ενδιαφέροντα των φοιτητών. Συµπληρωµατικοί αλλά βασικοί παράγοντες θεωρούνται ο χώρος, 

η οργάνωση και η αρχιτεκτονική του µουσείου και ο τρόπος παρουσίασης των εκθεµάτων. Η 

διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης συνίσταται σαν παράγοντας επιτυχίας ενός εκπαιδευτικού 

προγράµµατος. Η εκπαιδευτική επίσκεψη για να µην καθίσταται µονότονη µπορεί να 

περιλαµβάνει οπτικοακουστικά µέσα, εργασία σε εικονικά περιβάλλοντα, εποπτικό υλικό, 

φύλλα εργασίας.392  

Oι φοιτητές στην πλειοψηφία τους συναντούν δυσκολίες στη διδασκαλία των 

πολιτισµικών µαθηµάτων, που σχετίζονται µε την έλλειψη γνωστικού υπόβαθρου, τη δυσκολία 

κατανόησης της ύλης, τη µάθηση που θεωρείται αποκοµµένη από τα προσωπικά βιώµατα τους. 

Παρά τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι φοιτητές αναγνωρίζουν τη χρησιµότητα των 

πολιτισµικών µαθηµάτων και το ρόλο της µουσειακής εκπαίδευσης. Μεγαλύτερο πλεονέκτηµα 

της µουσειακής εκπαίδευσηε θεωρείται η κατανόηση της ορολογίας που χρησιµοποιείται στα 

πολιτισµικά µαθήµατα, καθώς επίσης η κατανόηση και εµπέδωση της ύλης. Παράλληλα, η 

µουσειακή εκπαίδευση αναγνωρίζεται ως εναλλακτική, περισσότερο βιωµατική διδακτική 

µέθοδος, που ενθαρρυνθεί την ενεργητική συµµετοχή.  

Η πλειοψηφία των φοιτητών παρουσιάζει θετική στάση για την υλοποίηση 

εκπαιδευτικών επισκέψεων στα µουσεία στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και θεωρεί ότι 

απέκτησε τα εφόδια να ανταποκριθεί µε αποτελεσµατικότητα στη διδασκαλία των πολιτιστικών 

µαθηµάτων. 

Όσον αφορά στα άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η µουσειακή εκπαίδευση 

ενδείκνυται σαν αποτελεσµατική µέθοδος από την πλειοψηφία των φοιτητών. Επιπρόσθετα, η 

προσβασιµότητα των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρείται εύκολη σε µέτριο 

βαθµό. Το µουσείο δεν συνιστά µόνο χώρο φύλαξης των εκθεµάτων αλλά έχει χαρακτηριστεί 

και ως παράλληλος εναλλακτικός χώρος εκπαίδευσης, βαθιά δηµοκρατικός γιατί δίνεται η 

                                                 
392 Βλ. E. Hooper-Greenhill, Museums and the Shaping of Knowledge, Routledge, 1992. 
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δυνατότητα σε όλα τα άτοµα χωρίς διακρίσεις να έχουν πρόσβαση, σύµφωνα µε τις δυνατότητες 

του καθενός, στην προσέγγισή του µουσείου και στη µάθηση µέσω αντικειµένων (π.χ. όσον 

αφορά στα άτοµα µε νοητική στέρηση οι χώροι εκτός σχολείου όπως είναι το µουσείο 

προσφέρουν πολυδιάστατες εµπειρίες).  

Σε γενικές γραµµές διαπιστώνονται θετικές εκτιµήσεις των φοιτητών όσον αφορά στη 

συνολική εµπειρία του µουσείου ή σε επιµέρους στοιχεία που σχετίζονται µε τη µάθηση στο 

µουσείο, όπως ο εκπαιδευτικός, ο αισθητικός, και ο ψυχαγωγικός του χαρακτήρας. Τα 

αντικείµενα µπορούν να µελετηθούν ως ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών µε πολλαπλά 

µορφωτικά οφέλη. Τα θετικά αποτελέσµατα που αποκοµίζουν οι φοιτητές που αποκτούν 

µουσειακή εµπειρία επεκτείνονται σε βάθος χρόνου. Η πολιτισµική εκπαίδευση που εµπεριέχει -

µεταξύ άλλων- τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στα µουσεία καλλιεργείται µέσω της οικογένειας 

κατά πρώτο λόγο. Η οικογένεια συµβάλλει στην εξοικείωση του ατόµου µε το πολιτιστικό 

περιβάλλον και εν συνεχεία ο ρόλος της ενισχύεται και ενδυναµώνεται από το εκπαιδευτικό 

σύστηµα. 

Ο ρόλος της µουσειακής εκπαίδευσης διερευνάται σε συνδυασµό µε τις πολιτιστικές 

δραστηριότητες καθώς συνιστούν χαρακτηριστικά της άτυπης µάθησης. Παρόλο που οι 

εκπαιδευτικές επισκέψεις στα µουσεία στην παρούσα έρευνα διεξάγονται στο πλαίσιο της 

τυπικής µάθησης συνδυάζουν τα πλεονεκτήµατα άτυπης µάθησης και ενθαρρύνουν τις 

πολιτιστικές δραστηριότητες των φοιτητών και το ενδιαφέρον για την τέχνη και τον πολιτισµό. 

Η σταδιακή επαφή µε ένα έργο τέχνης µπορεί αρχικά να είναι αδιάφορη για κάποιους φοιτητές 

αλλά στην πορεία είναι δυνατό να εµπνεύσει τον θαυµασµό για την τέχνη και τον πολιτισµό και 

να βοηθήσει το άτοµο να διαµορφώσει κουλτούρα ενεργού επισκέπτη, που θα προωθεί θέµατα 

ανάπτυξης και προστασία της πολιτισµικής κληρονοµιάς. Ο καθοριστικός παράγοντας να 

αγαπήσουν οι νέοι τα πολιτισµικά µαθήµατα και να αποκτήσουν εξοικείωση µε τα µουσεία είναι 

να αποκτήσουν πρότυπα που θα τους εµπνεύσουν. 

Επιπλέον παρέχονται τα κίνητρα στους µελλοντικούς εκπαιδευτικούς να πειραµατίζονται 

σε ενεργητικές βιωµατικές µεθόδους, ώστε να µπορούν να προσεγγίζουν τα κεφάλαια της 

«Οικιακής Οικονοµίας» που αναφέρονται στον πολιτισµό µε εποικοδοµητικό τρόπο και να 

µεταφέρουν τον ενθουσιασµό και την εµπειρία στους µαθητές τους. 

Ο σχεδιασµός, η εφαρµογή και η αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων µπορούν να 

συµβάλλουν στο µεθοδολογικό εµπλουτισµό της εκπαίδευσης και στο άνοιγµα των σχολείων 

στην κοινωνία µε την αξιοποίηση που µουσειακού και ευρύτερου πολιτισµικού περιβάλλοντος. 
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3.6.1 Συµπεράσµατα διερεύνησης των πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων των φοιτητών. 

 

 

Oι φοιτητές στη διάρκεια των σχολικών τους χρόνων εµπλέκονται σε µεγαλύτερο βαθµό 

µε πολιτιστικές δραστηριότητες σε σχέση µε τα φοιτητικά τους χρόνια.393  Αν και η πλειοψηφία 

των φοιτητών προέρχεται από δηµόσια σχολεία, υψηλό ποσοστό διαπιστώνεται ότι έχει λάβει 

µέρος σε πολιτιστικές δραστηριότητες- εκδηλώσεις. 

Το θέατρο, ως πολιτιστική δραστηριότητα, φαίνεται ότι κατέχει περιορισµένο ρόλο στη 

ζωή των φοιτητών τόσο στη διάρκεια της φοίτησής τους στο σχολείο όσο και στη φοιτητική 

τους ζωή. Ένα πολύ µικρό ποσοστό επισκέπτεται το θέατρο συχνά. Το γεγονός αυτό µπορεί να 

σχετίζεται µε την έλλειψη δυνατοτήτων να παρακολουθήσουν επιλεγµένες παραστάσεις κυρίως 

στις επαρχιακές πόλεις. 

Ο κινηµατογράφος, ως πολιτιστική δραστηριότητα, κατέχει πιο σηµαντικό ρόλο στην 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των φοιτητών. Το ποσοστό αυξάνεται µε τη µετάβαση από τη 

σχολική στη φοιτητική ζωή, όπου υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες επιλογής και διάθεσης 

του ελεύθερου χρόνου. Ο κινηµατογράφος επειδή σχετίζεται µε την τηλεόραση είναι πιο 

διαδεδοµένος και οι φοιτητές διαθέτουν µεγαλύτερη εξοικείωση, αποτελεί παράλληλα 

οικονοµικότερο τρόπο ψυχαγωγίας, σε σύγκριση µε άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες (π.χ. 

εισιτηρίων στο Μέγαρο µουσικής ή τη Λυρική σκηνή). Τα δεδοµένα αυτά θα µπορούσαν να 

αξιοποιηθούν χρησιµοποιώντας επιλεγµένες κινηµατογραφικές προβολές,  τόσο από τις 

πολιτιστικές οµάδες του Πανεπιστηµίου όσο και από τους διδάσκοντες που θα προάγουν τον 

πολιτισµό. 

Οι συναυλίες, ως πολιτιστική δραστηριότητα, είναι ιδιαίτερα προσφιλείς στους νέους. 

Παρόλο που δεν πραγµατοποιούνται συστηµατικά, οι νέοι επιθυµούν να συµµετάσχουν και 

σηµαντικό είναι το ποσοστό που αναφέρει συχνό ή πολύ συχνό βαθµό συµµετοχής. 

Οι επισκέψεις στα µουσεία παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό συµµετοχής τόσο στη 

διάρκεια των σχολικών όσο και στη διάρκεια των φοιτητικών χρόνων. Το ποσοστό που 

αναφέρει ότι επισκέπτεται τα µουσεία πολύ συχνά είναι µικρό. Παρατηρείται µείωση των 

εκπαιδευτικών επισκέψεων στα µουσεία από τα σχολικά στα φοιτητικά χρόνια γεγονός που 

σηµαίνει ότι προηγουµένως ίσως και να ήταν αναγκαστική και όχι συνειδητή επιλογή. Το  
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µεγαλύτερο ποσοστό αναφέρει ότι παροτρύνεται και συνοδεύεται από το σχολείο ή την 

οικογένεια  στις εκπαιδευτικές επισκέψεις.  

Η επισκεψιµότητα σε αρχαιολογικούς χώρους είναι επίσης περιορισµένη. Μικρό αλλά 

σηµαντικό είναι το ποσοστό των φοιτητών που αναφέρει ότι δεν έχει επισκεφτεί ποτέ κάποιο 

µουσείο ή αρχαιολογικό χώρο. 

Οι επισκέψεις των φοιτητών σε εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής και φωτογραφίας είναι 

εξαιρετικά περιορισµένες. Είναι ευρέως γνωστό ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις δεν 

οργανώνονται συχνά και -επί το πλείστον- απευθύνονται σε πολύ περιορισµένο και ειδικό κοινό, 

για αυτό ίσως και να εξηγείται η µικρή συµµετοχή. Οι φοιτητές στη συντριπτική πλειοψηφία 

τους επισκέπτονται ποτέ η σπάνια τις παραπάνω εκθέσεις. Αντίστοιχα ποσοστά παρατηρούνται 

για τις παραστάσεις αρχαίου δράµατος, της Λυρική σκηνής και του Μεγάρου µουσικής. Θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το κόστος των παραπάνω εκδηλώσεων είναι σε γενικές γραµµές 

υψηλό. 

Ο χορός και οι χορευτικές εκδηλώσεις καταλαµβάνουν πολύ σηµαντικό ρόλο στη ζωή 

των φοιτητών. Το µεγαλύτερο ποσοστό έχει διδαχθεί µαθήµατα χορού και έχει συµµετάσχει ή 

συµµετέχει σε χορευτικές εκδηλώσεις.  

Οι πολιτιστικές δραστηριότητες ενθαρρύνονται κατά κύριο λόγο από το σχολείο και την 

οικογένεια. Κυρίαρχο είναι το ποσοστό των φοιτητών που συµµετέχουν σε πολιτιστικές 

δραστηριότητες µε τους φίλους τους. Ο ρόλος των συνοµηλίκων είναι ιδιαίτερα σηµαντικός 

καθώς έχει παρατηρηθεί ότι οι νέοι και κυρίως οι έφηβοι επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από 

τους οµήλικούς τους. Πολύ µικρό είναι το ποσοστό που αναφέρει ότι επισκέπτεται χώρους 

πολιτισµικής αναφοράς χωρίς να συνοδεύεται από κάποιον. Τα αποτελέσµατα συµφωνούν µε 

µια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και αναφέρει ότι µόνο το 9% επισκέπτεται 

κάποιο πολιτιστικό χώρο από µόνο του. Η συµµετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες µειώνεται 

στη διάρκεια των φοιτητικών χρόνων αλλά είναι πιο συνειδητή και ουσιαστική. Σηµαντικό είναι 

το ποσοστό των φοιτητών που έχει διδαχθεί µαθήµατα χορού γνωρίζει έστω και ένα µουσικό 

όργανο. 

Η χρονική διάρκεια που αφιερώνουν οι φοιτητές στην παρακολούθηση τηλεοπτικών 

προγραµµάτων είναι σχετικά υψηλή όπως και η ακρόαση ραδιοφώνου και µουσικών κοµµατιών 

είναι ιδιαίτερα αγαπηµένη ασχολία των νέων. Παρατηρείται ότι η µουσική κι ο χορός αποτελούν 

συνήθεις πολιτιστικές δραστηριότητες που έχουν τόσο ψυχαγωγικό ο και χαλαρωτικό 

χαρακτήρα. Τα ποσοστά ανάγνωσης εφηµερίδων περιοδικών και βιβλίων είναι ιδιαίτερα 
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χαµηλά. 394  Σηµαντικό ποσοστό δεν διαβάζει σχεδόν ποτέ εφηµερίδες, περιοδικά και 

εξωπανεπιστηµιακά βιβλία. Τα κόµικς (εικονογραφήµατα) είναι λιγότερο διαδεδοµένα, καθώς 

απευθύνονται κυρίως σε µικρότερες ηλικίες. Ο συνδυασµός της δύναµης της εικόνας µε το 

στοιχείο του χιούµορ και λιγότερο του λόγου, που χαρακτηρίζει τα κόµικς αποτελούν 

χαρακτηριστικά που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν στην εκµάθηση διαφόρων θεµάτων και -εν 

προκειµένω- των πολιτισµικών. Η διαδεδοµένη κατηγορία βιβλίων -µεταξύ των νέων- είναι τα 

λογοτεχνικά βιβλία και λιγότερα τα επιστηµονικά, φαντασίας, µυστηρίου και άλλα. 

Ο σηµαντικότερος λόγος για τον οποίο οι φοιτητές αναφέρουν ότι δεν συµµετέχουν σε 

πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι η έλλειψη ελεύθερου χρόνου. Η απάντηση αυτή δόθηκε κυρίως 

από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές, λόγω αυξηµένων επαγγελµατικών και οικογενειακών 

υποχρεώσεων. Οι προπτυχιακοί φοιτητές αποδίδουν µεγαλύτερη σηµασία στο υψηλό 

οικονοµικό κόστος. 

Η οικογένεια είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας που οι φοιτητές θεωρούν ότι 

συµβάλλει στη διαµόρφωση πολιτιστικής συνείδησης. ο δεύτερος εξίσου σηµαντικός 

παράγοντας είναι το σχολείο. Ακολουθούν τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, ενώ ο ρόλος των 

πολιτιστικών φορέων και συλλόγων, οι παραδειγµατικές πρωτοβουλίες ατόµων και η επίδραση 

των δήµων ή των τοπικών παραγόντων αναφέρεται ότι συµβάλλουν σε µέτριο βαθµό. Οι 

απόψεις για το ρόλο της πολιτείας, είναι µοιρασµένες ανάλογα µε τις πεποιθήσεις του καθενός 

από καθόλου έως πάρα πολύ. Η οργάνωση ηµερίδων ή σεµιναρίων αποκτά µικρότερη σηµασία.  

Τα παραπάνω αποτελέσµατα συνάδουν µε έρευνες που αναφέρουν ότι ο βαθµός στον 

οποίο η διαδικασία µετάδοσης της πολιτιστικής συνείδησης λαµβάνει χώρα, αντανακλά το 

επίπεδο του οικονοµικού, ακαδηµαϊκού και πολιτιστικού κεφαλαίου που έχει κληρονοµήσει η 

ίδια η οικογένεια, το οποίο στη συνέχεια ενισχύεται από το εκπαιδευτικό σύστηµα.395 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
394 Βλ. http://www.e-tipos.com/content/staticfiles/multimedia/2007/10/30/eurobarometro_B.jpg 
395 Βλ. Μ. οικονόµου, Μουσείο: Αποθήκη ή ζωντανός οργανισµός. 
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3.7 Προτάσεις 

 
 

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στο µουσείο συνίσταται να είναι σχεδιασµένες, ώστε να 

προκαλούν το ενδιαφέρον των φοιτητών, να έχουν αυξανόµενη δυσκολία να  συνδεθούν µε την 

προηγούµενη γνώση και εµπειρία, να αξιοποιούν στοιχεία της προσωπικότητας των φοιτητών. 

Εναλλακτικός τρόπος ξενάγησης θα µπορούσε να αποτελεί η προετοιµασία και η παρουσίαση 

διαφορετικών ενοτήτων του µουσείου από οµάδες των φοιτητών, είτε µονωµένα. Καθίσταται 

φανερό ότι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις θα πρέπει να εµπλουτίζονται µε διάφορες 

δραστηριότητες (π.χ φύλλα εργασίας, εποπτικό υλικό, ξεναγήσεις από τους ίδιους τους φοιτητές), 

ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της πλειοψηφίας και να 

αποκτήσουν τα πλεονεκτήµατα µιας εναλλακτικής, ουσιαστικής εκµάθησης των πολιτισµικών 

µαθηµάτων στο µουσείο. Η πλειοψηφία των ερευνητών δηλώνει ότι κάθε εκπαιδευτική 

επίσκεψη/πρόγραµµα θα πρέπει να διαρκεί περίπου σαράντα λεπτά 396 . Οι εκπαιδευτικές 

επισκέψεις που πραγµατοποιήθηκαν είχαν κατά µέσο όρο διάρκεια (µία µε µιάµιση ώρα), ίσως 

θα έπρεπε να περιοριστεί ο χρόνος της ξενάγησης ή να εναλλάσσεται µε άλλες δραστηριότητες, 

ώστε να αποφεύγεται ο παράγοντας της κόπωσης. 

 Ο χώρος θα πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισµός και ο 

θόρυβος. Είναι γεγονός ότι οι παραπάνω παράγοντες έχουν µεγάλη σηµασία στη διάρκεια µιας 

εκπαιδευτικής επίσκεψης ιδιαιτέρως σε πολυπληθή και χαοτικά µουσεία (π.χ. Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο) και αρχαιολογικούς χώρους (π.χ. Ακρόπολη). Στην περίπτωση αυτή θα 

πρέπει να επιλέγεται χρονική περίοδος µε λιγότερο τουρισµό, ή ώρες της ηµέρας µε λιγότερο 

κόσµο. ∆ιαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές προτιµούσαν µικρότερα µουσεία, µε µικρότερο αριθµό 

εκθεµάτων και επισκεψιµότητα, που επέτρεπαν τη λεπτοµερή και αναλυτική παρουσίασή των 

συλλογών (π.χ. Εθνική Γλυπτοθήκη). Η οργάνωση του µουσείου και η διαµόρφωση του χώρου 

συµβάλλουν στην επιτυχία ή αποτυχία µιας εκπαιδευτικής επίσκεψης για αυτό και γίνονται 

διεξοδικές έρευνες από µουσειολόγους και µουσειοπαιδαγωγούς για το πως µπορούν να 

περιορίσουν την αρνητική επίδραση των παραπάνω παραγόντων, κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 

                                                 
396 Βλ. E. Hooper-Greenhill, The Educational Role of the Museum, Routledge, London 1999. 
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Τα µουσεία που διαθέτουν αίθουσες για δηµιουργικές δραστηριότητες καλό είναι να 

αξιοποιούνται για βιωµατικές δραστηριότητες, όπως π.χ. η δραµατοποίηση.  Η δραµατοποίηση 

µπορεί να αναπτύξει τη σκέψη τη φαντασία µε παιγνιώδη τρόπο. Ένα οργανωµένο και δοµηµένο 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα ενισχύει την αυτοπεποίθηση, την αυτοανακάλυψη και την 

ενεργοποίηση όλων των αισθήσεων. Στους χώρους των µουσείων θα πρέπει να προβλέπονται 

χώροι, ή καθίσµατα ανάπαυσης και διδασκαλίας (π.χ. ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα µε 

καθίσµατα και οπτικοακουστικά µέσα), προκειµένου να διευκολύνονται τα άτοµα που θέλουν να 

περάσουν αρκετό χρόνο στο χώρο του µουσείου, αλλά αναγκάζονται να αποχωρήσουν λόγω 

κόπωσης. 

Ο χώρος του µουσείου θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµος, κατάλληλα 

οργανωµένος, να ενθαρρύνει την κοινωνική αλληλεπίδραση και την άνεση των επισκεπτών. 

Έχει διαπιστωθεί ότι σε ποίκιλες περιστάσεις επικοινωνίας, σε περιβάλλοντα πλούσια σε 

συγκινήσεις και ερεθίσµατα, εµβαθύνεται η κριτική σκέψη και αναπτύσσονται δεξιότητες 

κριτικού και αξιολογικού λόγου. Ο χώρος του µουσείου εξασφαλίζει τέτοιου είδους δυνατότητες 

και συνθήκες. 

Η φωτογράφιση αντικειµένων καλό είναι να ενθαρρύνεται καθώς το φωτογραφικό υλικό 

των εκθεµάτων (µε τις λεζάντες τους) µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν εποπτικό υλικό στα 

πολιτισµικά µαθήµατα, σαν υλικό µε συναισθηµατική αξία, καθώς επίσης και σαν βοηθητικό 

υλικό που συµβάλλει στην  καλύτερη κατανόηση εννοιών των πολιτισµικών µαθηµάτων. 

Συνίσταται να γίνεται επιλογή των εκθεµάτων, που παρουσιάζονται, ανάλογα µε τα 

ενδιαφέροντα των φοιτητών και το θέµα της διδακτικής ενότητα των πολιτισµικών µαθηµάτων, 

ώστε να εξηγούνται αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά τους και οι φοιτητές να µπορούν να 

αφοµοιώσουν τη νέα γνώση.  

Γενικά η µουσειακή εκπαίδευση ενδείκνυται στη διδασκαλία των πολιτισµικών 

µαθηµάτων καθώς συµβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της ύλης, στην απόκτηση κριτική 

σκέψης και γενικών δεξιοτήτων (γνωστικών, κοινωνικών συναισθηµατικών).  Η πολιτισµική 

εκπαίδευση θα πρέπει να προωθείται τόσο από την οικογένεια όσο και από το εκπαιδευτικό 

σύστηµα και να απευθύνεται σε όλα τα άτοµα, τόσο σε µειονότητες όσο και σε άτοµα µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Θα πρέπει να υπάρχει ένα τουλάχιστον πολιτισµικό µάθηµα στο 

πρόγραµµα σπουδών, των ΑΕΙ και ΤΕΙ, ειδικότερα σε σχολές, όπου οι απόφοιτοί τους πρόκειται 

να ασχοληθούν µε την εκπαίδευση.  

Η πολιτιστική δράση θα πρέπει να ενθαρρύνεται σε όλες τις ηλικίες και για όλα τα άτοµα. 

Εν προκειµένω συνίσταται ενίσχυση των πολιτιστικών οµάδων του Πανεπιστηµίου και 
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ενηµέρωση της ιστοσελίδας, ώστε να ενηµερώνονται όλοι οι φοιτητές για τις δραστηριότητες 

που υλοποιούνται. Επίσης καλό είναι να ενθαρρύνεται η αναγνωστική συµπεριφορά των 

φοιτητών µε διάφορους τρόπους π.χ. οµαδικές εργασίες και να υλοποιούνται εκτός από 

εκπαιδευτικές επισκέψεις σε µουσεία και επισκέψεις σε άλλους χώρους πολιτισµικής αναφοράς 

(π.χ. θέατρο, όπερα, λυρική σκηνή), όπου κάποιοι νέοι εξαιτίας διαφόρων παραγόντων 

ενδεχοµένως να µην έρθουν ποτέ σε επαφή. 

Με την παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια να προσεγγιστεί η µουσειακή εκπαίδευση και 

οι πολιτιστικές δραστηριότητες των φοιτητών έτσι ώστε να προκύψουν κάποια συµπεράσµατα 

για την πολιτισµική αγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η έρευνα αυτή θα µπορούσε να 

συνεχιστεί και να διευρυνθεί και σε άλλα πανεπιστηµιακά τµήµατα που υλοποιούν πολιτιστικά 

προγράµµατα ή µαθήµατα. 

Τα µουσεία καλό θα ήταν να λάβουν υπόψη τις ανάγκες τα φοιτητών και να υλοποιούν 

περισσότερα εκπαιδευτικά προγράµµατα για νέους, καθώς µέχρι στιγµής εστιάζουν σε µαθητές 

της Πρωτοβάθµιας και της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
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Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Επισκέψεων 
 
Χώρος:……………………………………… 

Ηµεροµηνία επίσκεψης:…………………… 

Φύλο:   Άντρας         Γυναίκα   
 
1) Η  εκπαιδευτική επίσκεψη συνέβαλλε στην απόκτηση δεξιοτήτων (γνωστικών, 
συναισθηµατικών κ.α.) 
               Καθόλου              Λίγο            Μέτρια          Πολύ           Πάρα πολύ 
 1 2 3 4 5 
 
2) Η εκπαιδευτική επίσκεψη συνέβαλλε στην καλύτερη κατανόηση της ύλης του µαθήµατος. 
 1 2 3 4 5 
 
3) Η επιλογή του µουσείου είχε συνάφεια µε τη διδακτική ενότητα που παρουσιάστηκε στην 
τάξη. 
 1 2 3 4 5 
 
4) Ο χώρος  του µουσείου  και ο τρόπος παρουσίασης των εκθεµάτων ήταν κατάλληλα 
οργανωµένος για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων/επισκέψεων. 
 1 2 3 4 5 
 
5) Η εκπαιδευτική επίσκεψη ενθάρρυνε την ενεργητική συµµετοχή. 
 1 2 3 4 5  
 
6) Η εκπαιδευτική επίσκεψη  ενθάρρυνε τη διατύπωση ερευνητικών ερωτηµάτων. 
 1 2 3 4 5  
 
7) Η εκπαιδευτική επίσκεψη συνέβαλλε στον εµπλουτισµό της αισθητικής εµπειρίας. 
 1 2 3 4 5  
 
8) Η προσωπικότητα του διδάσκοντα έκανε την επίσκεψη ενδιαφέρουσα. 
 1 2 3 4 5  
 
9) Η εκπαιδευτική επίσκεψη ήταν οργανωµένη. 
 1 2 3 4 5  
 
 
 
 
 
 
 
 

Παράρτηµα Ι 
 

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο 
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10) Η εκπαιδευτική επίσκεψη αποτέλεσε αφορµή για καλύτερη επικοινωνία µεταξύ των 
φοιτητών και του διδάσκοντα και των φοιτητών µεταξύ τους. 
            Καθόλου              Λίγο            Μέτρια          Πολύ           Πάρα Πολύ 
 1 2 3 4 5 
 
11) Ο διδάσκων/ξεναγός είχε µεταδοτικότητα και ενθουσιασµό και ήταν άρτια καταρτισµένος 
όσον αφορά την εκπαιδευτική επίσκεψη. 
 
 1 2 3 4 5  
 
12) Το ενδιαφέρον των φοιτητών κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυξήθηκε. 
 1 2 3 4 5 
 
13) Η εκπαιδευτική επίσκεψη έδωσε το κίνητρο στους φοιτητές να ξαναεπισκεφτούν το χώρο 
του µουσείου. 
 1 2 3 4 5 
 
14) Η εκπαιδευτική επίσκεψη ήταν µονότονη.  
 1 2 3 4 5 
 
15) Η εκπαιδευτική επίσκεψη είχε µεγάλη διάρκεια, γεγονός που την έκανε κουραστική. 
 1 2 3 4 5 
 
16) Ο θόρυβος και ο συνωστισµός δυσχέραιναν την ξενάγηση.                
 1 2 3 4 5 
 
17) Η διαµόρφωση του χώρου δεν επέτρεπε την προσήλωση της προσοχής. 
 1 2 3 4 5 
 
18) Η εκπαιδευτική επίσκεψη θα έπρεπε να συνοδεύεται από φύλλα εργασίας/ πρόσθετο 
υποστηρικτικό υλικό. 
 1 2 3 4 5 
 
19) Τα εκθέµατα δεν ήταν δυνατόν να παρουσιαστούν σε µια εκπαιδευτική επίσκεψη. 
 1 2 3 4 5 
 
20) Το µουσείο ή ο αρχαιολογικός χώρος θα έπρεπε να διαθέτει  ειδικούς χώρους για διδασκαλία, 
ανάπαυση κ.α. 
 1 2 3 4 5 
 
21) Άλλο……………………………………………………………………………. 
 1 2 3 4 5 
 
 
 
 

Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας 
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Παράρτηµα ΙΙ 
 

 
 
Αγαπητέ (ή) συµφοιτητή/συµφοιτήτρια 
 
 

Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας µε θέµα: «Ο ρόλος της Μουσειακής Εκπαίδευσης 

µέσα από το πλαίσιο των Πολιτισµικών  Μαθηµάτων και των  Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων 

των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών του τµήµατος Οικιακής Οικονοµίας και 

Οικολογίας», διενεργείται η παρούσα έρευνα µε σκοπό να καταγραφούν οι απόψεις σε θέµατα 

που αφορούν στη Μουσειακή Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριµένα εξετάζονται οι στάσεις και οι 

αντιλήψεις των φοιτητών απέναντι στο ρόλο της Μουσειακής Εκπαίδευσης µέσα από την επαφή 

µε το χώρο του Μουσείου. Επιπλέον η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στο να εξάγει συµπεράσµατα  

για την αξία των Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων τόσο στη ζωή των φοιτητών όσο και στη 

διδασκαλία των Πολιτισµικών Μαθηµάτων. 

 Το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει τριάντα εφτά (37) ερωτήσεις, είναι ανώνυµο. Οι 

απαντήσεις είναι εµπιστευτικές και θα χρησιµοποιηθούν µόνο για ερευνητικούς σκοπούς. 

Οι συµµετέχοντες είναι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές του τµήµατος 

Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου. Έχουν διδαχθεί ή 

διδάσκονται µαθήµατα Πολιτισµού και έχουν συµµετάσχει σε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε 

µουσεία στο πλαίσιο των αντίστοιχων µαθηµάτων. Η συµβολή σας κρίνεται πολύτιµη για τη 

διεξαγωγή της παρούσας έρευνας και σας παρακαλώ να  απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Σας 

ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συνεργασία σας και το πολύτιµο χρόνο που  διαθέσατε. 

 

 

 

 

                                            Η φοιτήτρια 

 

                                                            Λιάκου Ελένη 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   

 242 

Ερωτηµατολόγιο: 

Α΄ Μέρος: ∆ηµογραφικά Στοιχεία 

1.Φύλο:                     Άντρας                     Γυναίκα  G 
 

2. Ηλικία: 18-20     21-25       26-30       31-40           40 ετών και άνω   
 

3. Σχολείο αποφοίτησης:    Ιδιωτικό       ∆ηµόσιο       Άλλο...……………....  
4. Επίπεδο Σπουδών: Βασικό Πτυχίο Πανεπιστηµίου              Μεταπτυχιακό    ∆εύτερο Πτυχίο       
∆ιδακτορικό             Άλλο……………………    

5. Τόπος µόνιµης κατοικίας:   Αττική       Επαρχία            Άλλο…………...  

6. Εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα:  ∆ηµοτικό   Γυµνάσιο        Λύκειο 
  ΙΕΚ/ΚΑΤΕΕ      ΑΕΙ/ΤΕΙ   Μεταπτυχιακό  ∆ιδακτορικό  Άλλο………… 
 

7. Εκπαιδευτικό επίπεδο µητέρας:    ∆ηµοτικό   Γυµνάσιο      Λύκειο 
  ΙΕΚ/ΚΑΤΕΕ      ΑΕΙ/ΤΕΙ   Μεταπτυχιακό  ∆ιδακτορικό  Άλλο………… 
 
8. Γνώση ξένων γλωσσών:      Καθόλου            Λίγο        Μέτρια       Καλή         Πολύ καλή 
Αγγλικά 1 2 3 4 5                                            

Γαλλικά 1 2 3 4 5     

Γερµανικά 1 2 3 4 5 

Ιταλικά 1 2 3 4 5 

Ισπανικά 1 2 3 4 5 

Άλλη…………………………….. 1 2 3 4 5 

9. Γνώση χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών:    

  Καθόλου       Ελάχιστη      Μέτρια        Καλή      Άριστη 

     1                    2                3             4            5 

10. Υπάρχει Η/Υ στο σπίτι;                Ναι                       Όχι  
11. Στο σχολείο, όπου φοιτήσατε, συµµετείχατε σε πολιτιστικές δραστηριότητες; 

Ναι                       Όχι  
 
11Α Αν απαντήσατε ΝΑΙ αναφέρετε σε τι είδους δραστηριότητες 
συµµετείχατε.……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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12. Συνηθίζατε στην παιδική σας ηλικία να επισκέπτεστε τους παρακάτω χώρους; (Σπάνια= 
1-5 φορές το χρόνο, Μέτρια= 6-11 φορές το χρόνο, Συχνά= 12-17 φορές το χρόνο, Πολύ 
συχνά= περισσότερες από 18 φορές το χρόνο): 
 
                                                           Ποτέ         Σπάνια        Μέτρια      Συχνά        Πολύ συχνά 
Α. Θέατρο 1 2 3 4 5 

Β. Κινηµατογράφο 1 2 3 4 5 

Γ. Συναυλίες 1 2 3 4 5 

∆. Μουσεία 1 2 3 4 5 

Ε. Αρχαιολογικούς χώρους 1 2 3 4 5 

Στ. Εκθέσεις Ζωγραφικής 1 2 3 4 5 

Ζ. Εκθέσεις Γλυπτικής 1 2 3 4 5 

Η. Εκθέσεις φωτογραφίας 1 2 3 4 5 

Θ. Αρχαίο ∆ράµα 1 2 3 4 5 

Ι. Λυρική σκηνή 1 2 3 4 5  

Κ. Μέγαρο Μουσικής 1 2 3 4 5 

Λ. Χορευτικές εκδηλώσεις 1 2 3 4 5 
 

13. Στους παραπάνω χώρους πηγαίνατε: 

                                                           Ποτέ          Μερικές φορές        Πολύ συχνά 
Α. Με την Οικογένεια 1 2 3 

Β. Με το σχολείο 1 2 3 

Γ. Με φίλους 1 2 3 

∆. Μόνοι σας 1 2 3 

Ε. Άλλο………………………. 1 2 3 

Β΄ Μέρος: Πολιτιστικές ∆ραστηριότητες 
 
14. Συµµετέχετε σε κάποια πολιτιστική οµάδα του τόπου ή του Πανεπιστηµίου σας; 

                    Ναι                    Όχι   
14Α) Αν ναι αναφέρετε ποια:………………………………………………………. 
 
15. Έχετε διδαχθεί µαθήµατα χορού;   

                    Ναι                    Όχι   
16. Γνωρίζετε κάποιο µουσικό όργανο, αν απαντήσετε Ναι αναφέρετε ποιο: 

                    Ναι                    Όχι   
………………………………………………………………………………………….. 
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17. Θα θέλαµε να µας πείτε περίπου πόσο συχνά: 

 1 =Καθόλου,  2 =1-5 ώρες την εβδοµάδα,  3 =6-11 ώρες την εβδοµάδα, 4 =12-17 ώρες την 
εβδοµάδα, 5 = περισσότερες από 18 ώρες την εβδοµάδα 

Βλέπετε τηλεόραση: 1 2 3 4 5 

Ακούτε ραδιόφωνο/ µουσική:  1 2 3  4 5 

∆ιαβάζετε εφηµερίδα:   1 2 3  4 5 

∆ιαβάζετε περιοδικά   1 2 3  4 5 

∆ιαβάζετε κόµικς:   1 2 3  4 5 

∆ιαβάζετε επιστηµονικά ή λογοτεχνικά βιβλία:  1 2 3 4 5  

18. Σε ποια κατηγορία ανήκει το αγαπηµένο σας βιβλίο (Επιλέξτε ΜΙΑ ΜΟΝΟ απάντηση: 

Α. Επιστηµονική   

Β. Λογοτεχνική   

Γ. Φαντασίας   

∆. Άλλο…………………………………………………………………… 
 
 
19. Πόσο συχνά επισκέπτεστε τους παρακάτω χώρους (Σπάνια= 1-5 φορές το χρόνο, µέτρια= 
6-11 φορές το χρόνο, συχνά= 12-17 φορές το χρόνο, πολύ συχνά= περισσότερες από 18 φορές 
το χρόνο): 
 
                                                           Ποτέ         Σπάνια        Μέτρια      Συχνά        Πολύ συχνά 
Α. Θέατρο 1 2 3 4 5 

Β. Κινηµατογράφο 1 2 3 4 5 

Γ. Συναυλίες 1 2 3 4 5 

∆. Μουσεία 1 2 3 4 5 

Ε. Αρχαιολογικούς χώρους 1 2 3 4 5 

ΣT. Εκθέσεις Ζωγραφικής 1 2 3 4 5 

Ζ. Εκθέσεις Γλυπτικής 1 2 3 4 5 

Η. Εκθέσεις φωτογραφίας 1 2 3 4 5 

Θ. Αρχαίο ∆ράµα 1 2 3 4 5 

Ι. Λυρική σκηνή 1 2 3 4 5  

Κ. Μέγαρο Μουσικής 1 2 3 4 5 

Λ. Χορευτικές εκδηλώσεις 1 2 3 4 5  
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20. Ποιος  είναι για εσάς ο σηµαντικότερος λόγος για τον οποίο πηγαίνετε ΠΟΤΕ ή 
ΣΠΑΝΙΑ σε κάποιον ή κάποιους από τους παραπάνω χώρους; (Σηµειώστε V στο 
αντίστοιχο τετραγωνάκι. Επιλέξτε ΜΙΑ ΜΟΝΟ απάντηση) 

Α. Υψηλό οικονοµικό κόστος  

Β. Έλλειψη ελεύθερου χρόνου  

Γ. Ιδέες  και θεµατολογία που δεν εκπροσωπούν τους νέους  

∆.. Έλλειψη κινήτρων από το σχολείο ή την οικογένεια  

Ε. Ελλιπές γνωστικό υπόβαθρο  
ΣΤ. Μικρή συχνότητα των εκδηλώσεων στην πραγµατικότητα   
Ζ. Άλλο………………………………………………………..  
21. Έχετε συµµετάσχει σε κάποιο από τα παρακάτω (Σηµειώστε V στο αντίστοιχο 
τετραγωνάκι. Μπορείτε να επιλέξετε ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ από µια απαντήσεις) 

Α. Οργάνωση καλλιτεχνικών εργαστηρίων  

Β. Σεµινάρια ή συνέδρια που αφορούν τον Πολιτισµό  

Γ. Συναντήσεις νεολαίας µε θέµατα Ιστορίας και Πολιτισµού  

∆. Εκπαιδευτικά Προγράµµατα για νέους πάνω σε θέµατα Πολιτισµού  

Ε. Άλλο…………………………………………………………………  
22. Σε ποιο βαθµό θεωρείτε ότι οι παρακάτω παράγοντες συµβάλλουν στη διαµόρφωση 
πολιτιστικής συνείδησης; 
 

Καθόλου         Λίγο             Μέτρια      Πολύ        Πάρα  Πολύ                       

Α. Οικογένεια 1 2 3 4 5 

Β. Σχολείο 1 2 3 4 5 

Γ. Πολιτιστικοί Φορείς και Σύλλογοι 1 2 3 4 5 

∆. Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 1 2 3 4 5 

Ε. Παραδειγµατικές πρωτοβουλίες ατόµων 1 2 3 4 5 

ΣΤ. ∆ήµοι-Τοπικοί Παράγοντες 1 2 3 4 5 

Ζ. Πολιτεία 1 2 3 4 5 

Η. Ηµερίδες-Συνέδρια 1 2 3 4 5 

Θ. Άλλο…………………………………… 1 2 3 4 5 
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Γ’ Μέρος: Εκπαίδευση 
 
23. Στο πλαίσιο των σπουδών σας σε ποια µαθήµατα έχετε διδαχθεί έννοιες σχετικές µε τον 
Πολιτισµό και Ιστορία του Πολιτισµού; (Πολιτισµικά µαθήµατα θεωρούνται: η Ιστορία, οι 
Εικαστικές Τέχνες, η Ιστορία Τέχνης,  η Αισθητική Αγωγή, η Μουσειακή Εκπαίδευση, η 
Πολιτισµική Τεχνολογία, µαθήµατα Αρχιτεκτονικής, Αρχαιολογίας, Πολιτισµού, Λαογραφίας και 
συναφή µε τα παραπάνω) 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
24. Τι είναι για εσάς η µουσειακή εκπαίδευση; ∆ώστε έναν ορισµό. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
25. Κατατάξτε τη γνωστική σας επάρκεια στην παρακάτω κλίµακα: 
                                                              Ανεπαρκής       Ελάχιστη           Μέτρια         Καλή    Άριστη  

Α. Σε θέµατα Ιστορίας του Πολιτισµού:   1                 2                  3            4           5 

Β. Σε θέµα εξοικείωσης µε τα µουσεία:    1                 2                  3            4           5   

26. Ποιες είναι οι σηµαντικότερες αρχές κατά τη γνώµη σας που θα πρέπει να προωθεί η 
Μουσειακή Εκπαίδευση και σε ποιο βαθµό; 

Α .Απόκτηση κριτικής σκέψης  
Καθόλου Λίγο                     Μέτρια           Πολύ            Πάρα πολύ 
 1 2 3 4 5 
  
Β. Κατανόηση προστασίας και διατήρησης της Πολιτισµικής Κληρονοµιάς 
 1 2 3 4 5  
 
Γ. Βιωµατική προσέγγιση 
 1 2 3 4 5 
 
∆. Απόκτηση γνωστικών δεξιοτήτων 
 1 2 3 4 5 
 
Ε. Κοινωνική αλληλεπίδραση  
 1 2 3 4 5 
 
ΣΤ. Προώθηση κλίµατος συνεργασίας 
 1 2 3 4 5 
 
Ζ. Η ψυχαγωγία των επισκεπτών 
 1 2 3 4 5 
 
Ζ. Άλλο……………………………………………………………… 
 1 2 3 4 5 
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27. Ποιοι κατά τη γνώµη σας είναι οι βασικότεροι στόχοι της Μουσειακής Εκπαίδευσης 
και σε ποιο βαθµό;       
Α.  Ο διεπιστηµονικός χειρισµός των πολιτισµικών θεµάτων 
 Καθόλου              Λίγο            Μέτρια  Πολύ            Πάρα πολύ 
 1 2 3 4 5 
Β.   Η απόκτηση θετικής στάσης απέναντι στα πολιτισµικά προγράµµατα    
 1 2 3 4 5 
Γ. Η διαµόρφωση κουλτούρας ενεργού επισκέπτη των µουσείων και των αρχαιολογικών χώρων 
 1 2 3 4 5  
∆. Η εκµάθηση νέων µεθόδων διδακτικής προσέγγισης των Πολιτισµικών Μαθηµάτων 
 1 2 3 4 5   
Ε. Η αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου µέσα από την επαφή µε άλλους λαούς και 
πολιτισµούς 
 1 2 3 4 5  
ΣΤ. Η ανάπτυξη αξιακού συστήµατος θετικού σε ανθρωπιστικές και πολιτισµικές αξίες 
 1 2 3 4 5 
Ζ. Η επαφή µε φορείς διαχείρισης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 
 1 2 3 4 5 
Η. δυνατότητα αυτογνωσίας, αυτοεπίγνωσης και αυτοµόρφωσης, που αναπτύσσεται µέσα από 
την εµπλοκή µε θέµατα Μουσειακής Εκπαίδευσης. 
 1 2 3 4 5 
Θ. Η ευαισθητοποίηση σε θέµατα ανάδειξης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς 
 1 2 3 4 5 
Ι. Η µετάδοση πληροφοριών 
 1 2 3 4 5  
Κ. Άλλο…………………………………………  
 1 2 3 4 5 

28. Κατά πόσο θεωρείτε αποτελεσµατικότερες τις παρακάτω µεθόδους για τη διδασκαλία 
των Πολιτισµικών Μαθηµάτων; 

Α. ∆ιάλεξη στη τάξη 
 Καθόλου           Λίγο             Μέτρια           Πολύ           Πάρα πολύ 
 1 2 3 4 5  
Β. Χρήση Οπτικοακουστικών µέσων (π.χ. Video, CD-ROM κ.α.) 
 1 2 3 4 5 
Γ. Οµαδικές εργασίες 
 1 2 3 4 5 
∆. Ξεναγήσεις 
 1 2 3 4 5 
Ε. Εργαστήρια δηµιουργικής απασχόλησης 
 1 2 3 4 5 
ΣΤ. Προσωπική αναζήτηση υλικού από εφηµερίδες, περιοδικά, βιβλιοθήκες 
 1 2 3 4 5 
Ζ. Σεµινάρια από τοπικούς παράγοντες και πολιτιστικούς φορείς 
 1 2 3 4 5 
Η. Εργασία σε εικονικά περιβάλλοντα µε τη χρήση κατάλληλων λογισµικών 
 1 2 3 4 5 
Θ. Πολιτιστικές εκδηλώσεις (µουσικές, θεατρικές κ.α.) 
 1 2 3 4 5  
Ι. Παιχνίδια ρόλων, προσοµοιώσεων, δραµατοποίηση 
 1 2 3 4 5 
Κ. Άλλο…………………………………………………………………………. 
 1 2 3 4 5 
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29. Το ενδιαφέρον σας:  
                                                                                Ανύπαρκτο Λίγο    Μέτριο   Έντονο    Πολύ έντονο 

Α. Για τα  Πολιτισµικά Μαθήµατα είναι:            1          2         3            4               5 

Β. Για τις Επισκέψεις στα Μουσεία είναι:           1          2         3            4               5 
 
 
30. Η συµµετοχή σας στις εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Μουσεία στο πλαίσιο των 
Πολιτισµικών  Μαθήµατος αφορά; 

Α. Στο να περάσετε το µάθηµα 

 Καθόλου               Λίγο           Μέτρια        Πολύ             Πάρα πολύ 

 1 2 3 4 5 
  
Β. Στην εξασφάλιση µεγαλύτερου βαθµού στο µάθηµα 
 1 2 3 4 5 
Γ. Στη διεύρυνση των γνωστικών σας οριζόντων  
 1 2 3 4 5 
 
∆. Στη συµπλήρωση των γνώσεων της ειδικότητάς σας 
 1 2 3 4 5 
  
Ε. Στη γνωριµία µε την παράδοση και την πολιτιστική κληρονοµιά του τόπου µας 
 1 2 3 4 5 
  
Ζ. Στην ανάπτυξη  γνωστικών, συναισθηµατικών  και κοινωνικών δεξιοτήτων 
 1 2 3 4 5 
Η. Στον εµπλουτισµό της αισθητικής εµπειρίας σας  
 
 1 2 3 4 5 
Θ. Άλλο………………………………………………………………………… 
 1 2 3 4 5 
 
31. Ποιους τρόπους προτείνετε για να γίνουν πιο ελκυστικά τα Πολιτισµικά Μαθήµατα στο 
πλαίσιο της Μουσειακής Εκπαίδευσης; 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 

32. Ποια είδη Μουσείων άπτονται των ενδιαφερόντων σας; (1 = Καθόλου, 2 = Μέτρια, 3 
=Πάρα πολύ). 

Ανθρωπολογικό                          1  2   3            Φυσικής Ιστορίας  1  2  3 Εικονικό           1  2  3           

Ορυκτολογικό/Μεταλλευτικό    1  2  3 Ζωολογίας             1  2  3 Βοτανολογίας   1  2  3 

Παλαιοντολογίας/Γεωλογίας      1  2  3               Ναυτικό                1  2  3 Φωτογραφίας    1  2  3 

Αστρονοµίας/Αστροφυσικής      1  2  3 Κεραµικής             1  2  3 Κοσµηµάτων    1  2  3 

Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης  1  2  3              Νοµισµατικό         1  2  3 Πολεµικό          1  2  3 

Ιστορίας Αρχαιολογίας               1  2  3              Τεχνολογίας          1  2  3 Άλλο……….    1  2  3 

 
 



                                                                                                                   

 249 

 
33. Θα επιθυµούσατε να επεκταθούν οι επισκέψεις στα Μουσεία και σε άλλα µαθήµατα  
(πχ. Οικολογίας); 

Ναι                               Όχι                              ∆εν γνωρίζω/ ∆εν απαντώ   

34. Κατά πόσο πιστεύετε ότι η επιτυχία ενός προγράµµατος µουσειακής εκπαίδευσης 
οφείλεται σε καθένα από τους παρακάτω παράγοντες;  

Α. Στη προσωπικότητα του διδάσκοντα εκπαιδευτικού 

             Καθόλου              Λίγο            Μέτρια          Πολύ        Πάρα πολύ 

 1 2 3 4 5 
Β. Στην οργάνωση του Μουσείου 
 1 2 3 4 5 
Γ. Στην εσωτερική διαρρύθµιση/αρχιτεκτονική και αισθητική του χώρου 
 1 2 3 4 5 
∆. Στο είδος  της ξενάγησης/προσωπικότητα ξεναγού 
 1 2 3 4 5 
Ε. Σε θεµατολογία που άπτεται των ενδιαφερόντων των επισκεπτών 
 1 2 3 4 5 
Στ. Στη σύντοµη παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράµµατος κατά την ηµέρα της επίσκεψης 
 1 2 3 4 5 
Ζ. Στη χρήση κατάλληλων οπτικοακουστικών µέσων  
 1 2 3 4 5 
Η. Στη σύµπραξη της Τεχνολογίας (πολυµεσικές εφαρµογές, εικονικά περιβάλλοντα) 
 1 2 3 4 5 
Θ. Στο είδος της έκθεσης και στον τρόπο τοποθέτησης των εκθεµάτων 
 1 2 3 4 5 
Ι. Άλλο……………………………………………………………………… 
 1 2 3 4 5  
 
35. Στη διάρκεια της παρακολούθησης των Πολιτισµικών Μαθηµάτων στο Πανεπιστήµιο 
αντιµετωπίσατε δυσκολίες στην εκµάθηση θεµάτων που αφορούν τον Πολιτισµό. 

Ναι                                   Μερικές φορές                                 Όχι   
 
35Α. Αν απαντήσατε ΝΑΙ ή ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ τι είδους δυσκολίες αντιµετωπίσατε από 
τις παρακάτω; 

Α. Έλλειψη γνωστικής υποδοµής σε θέµατα Πολιτισµού 

 Καθόλου               Λίγο          Μέτρια         Πολύ               Πάρα πολύ 

 1 2 3 4  5  
Β. ∆υσνόητη/ Εκτενής ύλη 
 1 2 3 4 5  
Γ. Απουσία συνεργατικού κλίµατος µεταξύ διδάσκοντα και φοιτητών 
 1 2 3 4 5  
∆. Απουσία πολιτισµικής κατεύθυνσης από το οικογενειακό περιβάλλον 
 1 2 3 4 5 
Ε. Μάθηση αποκοµµένη από τα προσωπικά βιώµατα 
 1 2 3 4 5  
Στ. Άλλο………………………………………………………………………… 
 1 2 3 4 5 
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36. Πώς κρίνετε τη χρησιµότητα των Πολιτισµικών Μαθηµάτων και της Μουσειακής 
Εκπαίδευσης που παρακολουθήσατε σε σχέση µε την επαγγελµατική σας αποκατάσταση; 

Καθόλου χρήσιµο                 Πιθανώς χρήσιµο                   Λίγο  χρήσιµο                       Χρήσιµο              Πολύ χρήσιµο 

           1                            2                             3                           4                       5 
 
37. Σε ποιο βαθµό συµφωνείτε: 
 
Α. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Μουσεία βοηθούν στην κατανόηση της ορολογίας που 
χρησιµοποιείται στα πλαίσια των Πολιτισµικών Μαθηµάτων 

Καθόλου    Λίγο       Μέτρια      Πολύ          Πάρα πολύ 

 1 2 3 4 5 
 
Β. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στα µουσεία συµβάλλουν στην κατανόηση και εµπέδωση της 
ύλης των Πολιτισµικών Μαθηµάτων. 
 1 2 3 4 5  
 
Γ. Η Μουσειακή Εκπαίδευση αποτελεί µορφή εναλλακτικής µεθόδου διδασκαλίας των 
Πολιτισµικών Μαθηµάτων. 
 1 2 3 4 5 
 
∆. Η Μουσειακή Εκπαίδευση πρέπει να εφαρµόζεται στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση µε την 
ενεργητική συµµετοχή εκπαιδευτικών-µαθητών. 
 1 2 3 4 5 
  
Ε. Ο τρόπος µε τον οποίο προσεγγίστηκε η ύλη των Πολιτισµικών Μαθηµάτων σας επέτρεψε να 
έρθετε σε επαφή µε νέες διδακτικές/ µαθησιακές εµπειρίες. 
 1 2 3 4 5 
 
 
ΣΤ. Θεωρείτε ότι η συµµετοχή σας  στις εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Μουσεία σας προσέφερε 
τα εφόδια να ανταποκριθείτε αποτελεσµατικά στη διδασκαλία των Πολιτισµικών Μαθηµάτων, 
ως µελλοντικοί εκπαιδευτικοί. 
 1 2 3 4 5  
 
Ζ. Η µουσειακή εκπαίδευση αποτελεί κατάλληλη διδακτική µέθοδο των Πολιτισµικών 
Μαθηµάτων για άτοµα µε ειδικές  εκπαιδευτικές ανάγκες. 
 1 2 3 4 5 
 
Η. Τα µουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι προσφέρουν εύκολη πρόσβαση σε άτοµα µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. 
 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας! 
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Παράρτηµα III  
 

∆ηµογραφικά στοιχεία της έρευνας 
 

Φύλο

11%

89%

Άντρας

Γυναίκα

 
Σχήµα 1 
 

Ηλικία

46%

40%

4%

5% 5%

18-20 

21-25 

26-30 

31-40 

40 ετών και άνω 

 
Σχήµα 2 
 

Επίπεδο Σπουδών

81%

15% 4% Βασικό Πτυχίο
Πανεπιστηµίου 

Μεταπτυχιακό εύτερο∆  
Πτυχίο

∆εύτερο Πτυχίο

 
Σχήµα 3 
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Τόπος µόνιµης κατοικίας

44%

52%

4%

Αττική

Επαρχία

Κύπρος

 
Σχήµα 4 
 
 

. Σχολείο αποφοίτησης

5%

95%

Ιδιωτικό      

 ∆ηµόσιο 

 
Σχήµα 5 
 

Εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα

16%

14%

30%

12%

24%

2%

1%

1%

∆ηµοτικό

Γυµνάσιο

Λύκειο

ΙΕΚ/ΚΑΤΕΕ

ΑΕΙ/ΤΕΙ

Μεταπτυχιακό

∆ιδακτορικό

Άλλο

 
Σχήµα 6 
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Εκπαιδευτικό επίπεδο µητέρας:    

10%

14%

39%

13%

23%

1%
0%

∆ηµοτικό

Γυµνάσιο

Λύκειο

ΙΕΚ/ΚΑΤΕΕ

ΑΕΙ/ΤΕΙ

Μεταπτυχιακό

∆ιδακτορικό

 
Σχήµα 7 
 

Αγγλικά

3%

3%

19%

43%

32% Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Πολύ

Πάρα πολύ

 
Σχήµα 8 
 

Γαλλικά

45%

27%

18%

6% 4%

Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Πολύ

Πάρα πολύ

 
Σχήµα 9 
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Ιταλικά

78%

14%

6%

2%

0%
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Πολύ

Πάρα πολύ

 
Σχήµα 10 
 

Ισπανικά

89%

7%

4% 0%

0% Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Πολύ

Πάρα πολύ

 
Σχήµα 11 
 

Η/Υ

2%

98%

Ναι

Όχι

 
Σχήµα 12 

Γνώση χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών

5%

0%

23%

55%

17%

Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Πολύ

Πάρα πολύ

 
Σχήµα 13 
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Παράρτηµα ΙV 
Φωτογραφίες εκπαιδευτικών επισκέψεων σε µουσεία 
 

 
Εικ.1 
Φωτογραφίες από την εκπαιδευτική επίσκεψη στην Εθνική Γλυπτοθήκη (15/12/2008) 
 

 
Εικ.2 
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          Εικ.3: Εθνική Πινακοθήκη (1/12/2008) 
 

 
                                      Εικ.4: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (22/10/2008) 
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Εικ.5 
Φωτογραφίες από την εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά-Στοά του Αττάλου 
(5/11/2008) 
 

 
Εικ.6 
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Εικ.7 
Φωτογραφίες από την εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ακρόπολη (15/10/2008) 
 

 
Εικ.8 
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Εικ.9 
  
Φωτογραφίες από την εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο Ισλαµικής Τέχνης 
        (12/11/2008) 
 

 
Εικ.10 
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