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Εισαγωγή  
 
Το µουσείο είναι ένας χώρος που διέπεται από δικούς του κώδικες και 

συµβάσεις οι οποίοι είναι άγνωστοι και πολλές φορές ακατανόητοι στο ευρύ κοινό. 
Έτσι σε πολλές των περιπτώσεων η ερµηνεία τους φαντάζει δύσκολη στα µάτια των 
επισκεπτών. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα πολλοί άνθρωποι ανάµεσά τους και 
εκπαιδευτικοί να δυσκολεύονται να «επικοινωνήσουν» µε µουσειακούς χώρους 
(Τρούλη, 2005). Προβλήµατα επικοινωνίας στους παραπάνω χώρους αντιµετωπίζουν 
και οι µαθητές εξαιτίας της αδυναµίας τους να κατανοήσουν τους αυστηρούς κανόνες 
λειτουργίας τους (Τρούλη, 2005). 

∆ιέξοδο σε αυτή την πραγµατικότητα δίνουν οι ξεναγήσεις καθώς και  τα 
εκπαιδευτικά προγράµµατα που προσφέρονται από τα διάφορα µουσεία. 

∆ηµιουργείται όµως το ερώτηµα : 
Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα και οι ξεναγήσεις βοηθούν τους µαθητές να 

έλθουν σε επαφή µε τον πολιτισµό; 
Πιστεύοντας ότι ο πολιτισµός δε διδάσκεται αλλά βιώνεται µέσα από 

δηµιουργική αναζήτηση των µαθητών µε τη βοήθεια του  εκπαιδευτικού 
(Μαρκαντώνης,1994; Πλακίτση, 2005) θα επιχειρήσω να παρουσιάσω διδακτικές 
προσεγγίσεις οι οποίες εδράζονται στη βιωµατική µάθηση καθιστώντας έτσι τους 
µουσειακούς χώρους «οικείους» σε  µαθητές και εκπαιδευτικούς.  

Επισηµαίνεται ότι οι προτεινόµενες πρακτικές δεν αποτελούν «τυποποιηµένες 
συνταγές». Το µόνο που επιδιώκουν  είναι να αποτελέσουν το έναυσµα για γόνιµο 
προβληµατισµό πάνω σε θέµατα µουσειακής αγωγής.  

Ως κατακλείδα αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι η επίσκεψη σε ένα 
µουσειακό χώρο οφείλει να συνδέεται µε τα ΑΠΣ των γνωστικών αντικειµένων και 
παράλληλα να  έχει ένα στόχο. Έτσι για παράδειγµα µια επίσκεψη στο Θεατρικό 
Μουσείο µπορεί να έχει ως στόχο  να ανακαλύψουν οι µαθητές µέσα από τα 
εκθέµατα τα µέρη του θεάτρου. Μια επίσκεψη σε Αρχαιολογικό Μουσείο µπορεί να 
έχει ως στόχο να περιγράφουν οι µαθητές  τον τρόπο ζωής των κατοίκων του 
χαλκολιθικής  εποχής µέσα από παρατήρηση και µελέτη των ευρηµάτων της Χ 
αίθουσας του µουσείου 

 
1. Η προετοιµασία  του εκπαιδευτικού 
 
Η επίσκεψη των µαθητών σε ένα µουσειακό χώρο  συνιστά έναν δηµιουργικό 

κύκλο, που  ξεκινά µε την προετοιµασία του ίδιου του εκπαιδευτικού και κλείνει µε 
την αξιολόγηση της επίσκεψης στο σχολείο. Ενδιάµεσες φάσεις αποτελούν η 
προετοιµασία των µαθητών και η επίσκεψη στο µουσειακό χώρο. 

Στην πρώτη τη φάση το επιδιωκόµενο είναι  ο εκπαιδευτικός να αναπτύξει ο 
ίδιος πρώτα από όλα θετικά συναισθήµατα για τους µουσειακούς χώρους.  

Πώς µπορεί να συµβεί αυτό; Είναι εύκολο για έναν εκπαιδευτικό να 
«εξοικειωθεί» µε τους κώδικες λειτουργίας ενός  µουσείου; 

Πρώτα από όλα ο εκπαιδευτικός οφείλει να «γνωρίσει» το χώρο που σχεδιάζει 
να επισκεφτεί. Η γνωριµία αυτή θα του δώσει τη δυνατότητα να έχει πλήρη εικόνα 



του χώρου, των εκθεµάτων και της λειτουργίας του µουσείου. Η «επαφή» αυτή 
προϋποθέτει  ένα  πλάνο του εκθεσιακού χώρου καθώς και  πληροφορίες για το 
µουσείο και τα αντικείµενα  που υπάρχουν στους χώρους του.  

Η συλλογή  των παραπάνω πληροφοριών µπορεί να γίνει επισκεπτόµενος ο 
εκπαιδευτικός το µουσειακό χώρο. Στις περιπτώσεις που η επίσκεψη είναι αδύνατη 
λόγω αντικειµενικών δυσκολιών η «γνωριµία» µπορεί να γίνει µέσω της ιστοσελίδας  
του µουσειακού χώρου . Για παράδειγµα  αν σχεδιάζει  να επισκεφτεί το νέο µουσείο 
της Ακρόπολης θα  πληκτρολογήσει την ηλεκτρονική διεύθυνση  του Μουσείου 
(http://www.theacropolismuseum.gr/) και επιλέγοντας από το µενού τις επιλογές 
«Μουσείο»,  «Συλλογές» και  « Χάρτης εσωτερικών Χώρων» θα έχει  τις 
πληροφορίες που του είναι απαραίτητες. Σε περίπτωση που δε  γνωρίζει την 
ηλεκτρονική διεύθυνση του µουσείου  µπορεί να πληκτρολογήσει την διεύθυνση της 
επίσηµης ιστοσελίδας του Υπουργείου Πολιτισµού (http://www.culture.gr) και στη 
συνέχεια να επιλέξει  από το µενού το µουσείο που θέλει  να επισκεφτεί. 
Εναλλακτικά η τηλεφωνική επικοινωνία µε κάποιον άνθρωπο του µουσείου µπορεί 
να αποβεί πολύτιµη καθώς θα µπορούσε να συνδυαστεί µε την  αποστολή έντυπου 
πληροφοριακού υλικού που θα σχετίζεται µε το χώρο και τα εκθέµατα.  

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός  σχεδιάζει και  προετοιµάζει την όλη επίσκεψη.  
Ο σχεδιασµός µπορεί να περιλαµβάνει αφενός πρακτικά ζητήµατα που θα αφορούν  
το ωράριο λειτουργίας του µουσείου, το αντίτιµο εισιτηρίων µέχρι και  το πώς θα 
φθάσουν και πώς θα κινηθούν οι µαθητές. Για παράδειγµα στην περίπτωση  του 
Μουσείου της Ακρόπολης  οι   επιλογές  « Επίσκεψη» και «Εισιτήρια»   από το µενού 
της ιστοσελίδας του Μουσείου παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. 
Παρόµοια µπορούµε να ενεργήσουµε και για τα άλλα µουσεία. 

 Σε ένα δεύτερο επίπεδο µπορούµε να ασχοληθούµε µε  ουσιαστικά ζητήµατα 
όπως είναι  η  επιλογή των εκθεµάτων που θα συµπεριληφθούν στην ανάπτυξη του 
θέµατος. Η «εικονική» επίσκεψη των εκθεµάτων –όπου είναι αδύνατη η επιτόπου 
επίσκεψη του εκπαιδευτικού – δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό της επιλογής  
αντικειµένων του µουσειακού χώρου που θα συµπεριλάβει στο σχεδιασµό του.  Κατά 
τη διάρκεια του σχεδιασµού  ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να µπει στη θέση των 
µαθητών και να προβλέψει τα ερωτήµατά τους.  Σηµαντικό στον όλο σχεδιασµό είναι 
και ο τρόπος προσέγγισης της παρουσίασης και θέασης των εκθεµάτων.  

Συνοψίζοντας ο εκπαιδευτικός « ιχνηλατεί» το χώρο επίσκεψης εντοπίζοντας 
τα προτερήµατα και τα µειονεκτήµατά του και παράλληλα οργανώνει µια 
«παράσταση» που πρέπει όχι µόνο  κερδίσει τους «θεατές» αλλά και να τους 
ενεργοποιήσει ώστε να βιώσουν και να απολαύσουν την ατµόσφαιρα του χώρου 
(∆ράκος,2003).  

 
2. Η προετοιµασία  των µαθητών 
 
Το επιδιωκόµενο σε αυτή τη φάση είναι το µουσείο ως χώρος να γίνει 

«οικείος και φιλικός»  και να δηµιουργηθεί η επιθυµία στους µαθητές να τον 
επισκεφτούν. 

Ενδεικτικά θα αναφερθούν πρακτικές που στοχεύουν στην επίτευξη του 
παραπάνω στόχου:  

Οι µαθητές ακούν από τη «Λιλιπούπολη» το τραγούδι  «Μες το Μουσείο». 
Περιγράφουν το στιγµιότυπο προφορικά, γραπτά ή µε εικόνα.  

Στη συνέχεια  ο εκπαιδευτικός   εντάσσει στη µαθησιακά διαδικασία την 
εµπειρία και το βίωµα προκαλώντας  συζήτηση στο πλαίσιο της ολοµέλειας της τάξης 
αναδεικνύοντας ερωτήµατα όπως:  

http://www.theacropolismuseum.gr/
http://www.culture.gr/


Έχετε διαβάσει για κάποιο µουσείο; Πώς περίγραφε το κείµενο το µουσείο; 
Έχετε επισκεφτεί κάποιο µουσείο; Τι είδατε , τι κάνατε, και τι νιώσατε κατά την 
επίσκεψή σας;  

Καταιγισµός ιδεών σχετικών µε το µουσείο δίνει τη δυνατότητα να 
διερευνηθούν οι συνιστώσες της έννοιας «µουσείο»  (Jaques, 2001).  

Στο πλαίσιο αυτό ο εκπαιδευτικός µπορεί να ζητήσει από τους µαθητές να  
καταγράψουν µε µαρκαδόρους  σε χαρτί του µέτρου που είναι αναρτηµένο στον πίνακα 
οτιδήποτε έρχεται στο µυαλό τους ακούγοντας τη λέξη µουσείο. Εναλλακτικά θα 
µπορούσε να ζητήσει από τους µαθητές να καταγράψουν τι θα ήθελαν να µάθουν για τα 
µουσεία.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 1: Ιδέες των µαθητών για το Μουσείο  

Μια σηµαντική οµαδική δραστηριότητα που µπορεί να συµβάλλει στην 
κατανόηση της έννοιας του µουσείου είναι να ζητηθεί από τα µέλη των οµάδων να 
συζητήσουν και στη συνέχεια να φέρουν από τα σπίτια τους αντικείµενα που 
πιστεύουν ότι στο µέλλον θα έχουν θέση σε ένα µουσείο.  

Ο εκπαιδευτικός θέτει ερωτήµατα - προβληµατισµούς:  
Σε τι µουσείο θα µπορούσε να υπάρχει το αντικείµενο που φέρατε; Πιστεύετε ότι 

µετά από εκατό χρόνια το αντικείµενο που φέρατε θα ενδιαφέρει τους ανθρώπους; 
Γιατί; Τι θα µπορούσαν να µάθουν από το αντικείµενο; 

Στη συνέχεια ζητά από τους µαθητές να κάνουν µια τελική επιλογή των 
αντικειµένων που θα µπορούσαν να έχουν θέση σε ένα µουσείο.  

Παράλληλα στο παραπάνω  πλαίσιο µπορούν να υλοποιηθούν κάποιες από τις 
ακόλουθες δραστηριότητες:  

Ορισµός µουσείου - αρχαιολογικού χώρου (έρευνα  σε  λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, 
οδηγούς µουσείων και    αρχαιολογικών χώρων).  

Έρευνα - καταγραφή αρχαιολογικών χώρων της πόλης ή της χώρας µας. 
Γλωσσικά παιχνίδια: επεξεργασία λέξης µουσείο» - σχετικές ή παρεµφερείς λέξεις και 
εκφράσεις, παράγωγα, σύνθετες λέξεις (π.χ µούσες, µουσειοσκευή). 

Ένα από τα ζητούµενα στη φάση αυτή είναι οι µαθητές να συνειδητοποιήσουν 
ότι το µουσείο είναι ένας χώρος που επιβάλλει κάποιους  περιορισµούς στη 
συµπεριφορά µας. Με την  παρακάτω δραστηριότητα οι µαθητές µας υιοθετούν 
επιθυµητούς τρόπους συµπεριφοράς σε ένα µουσείο. 



Ο εκπαιδευτικός καλεί  τους µαθητές να σκεφτούν και στη συνέχεια να 
καταγράψουν σε χαρτί του µέτρου, ατοµικά ή οµαδικά, τι µπορούν/τι  δεν µπορούν να 
κάνουν σε ένα µουσείο. 

 
Στο µουσείο µπορούµε…  Στο µουσείο δεν µπορούµε…  
Να ρωτάµε  Να τρέχουµε  
Να ερευνούµε  Να µασάµε τσίχλα  
Να µαθαίνουµε  Να παίζουµε µπάλα  
Να συζητάµε  Να καταστρέφουµε  
Να παρατηρούµε  Να φωνάζουµε  
Να συνεργαζόµαστε  Να φεύγουµε από την οµάδα  
Να διασκεδάζουµε  Να αγγίζουµε  

Πίνακας 2: Ιδέες των µαθητών για το τι µπορούµε /δεν µπορούµε να κάνουµε 
στο µουσείο 

 Συντάσσεται  από  τα  ίδια  τα  παιδιά  οδηγός συµπεριφοράς για το µουσείο και 
τίθενται κάποιοι κανόνες όπως π.χ: 

§ Αγγίζουµε µε τα µάτια και όχι µε τα χέρια». 
§ Μιλάµε χαµηλόφωνα. 
§ ∆εν τρώµε µέσα στο µουσείο. 
§ Απαγορεύεται να φωτογραφίζουµε µέσα στο µουσείο 
Γίνεται συζήτηση πάνω σε υποθετικά ερωτήµατα.  
Τι θα συνέβαινε αν παίζαµε µπάλα µέσα στο µουσείο; Τι θα συνέβαινε αν 
µιλούσαµε στο κινητό µας τηλέφωνο; αν πετούσαµε τις τσίχλες µας; αν… 

Μετά από κάθε επίσκεψη συζητούν τι έκαναν στο µουσείο που επισκέφτηκαν 
και συµπληρώνουν τον κατάλογο µε το τι µπορούµε/δεν µπορούµε να κάνουµε. 

Η καταγραφή των ανθρώπων που εργάζονται σε ένα µουσείο µπορεί να 
συµβάλλει στην οµαλότερη επικοινωνία του µαθητή µε το ανθρώπινο δυναµικό του 
µουσείου. Η παρακάτω δραστηριότητα στόχο έχει την καταγραφή των ανθρώπων που 
εργάζονται σε ένα µουσείο 
Στο µουσείο απασχολούνται συνήθως διάφορες ειδικότητες επαγγελµατιών. Παρακάτω 
αναφέρονται µερικές από αυτές συνοδευόµενες η καθεµιά από µία εικόνα. Συζητήστε για 
τις ειδικότητες αυτές.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Προέλευση εικόνων Dieulafait 2002, Mantegazza 2005. 



Κάθε ειδικότητα αποκτά µια καρτέλα όπου οι µαθητές µετά από έρευνα , 
περιγράφουν την εργασία που κάνουν.: Π.χ 

Είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του µουσείου. Φοράει 
στολή…………………………………………………………. 

 Η κάθε καρτέλα εµπλουτίζεται µετά την επίσκεψη στο µουσείο. 
Για την εισαγωγή των µαθητών στην έννοια του χρόνου ο εκπαιδευτικός 

εντάσσει στη µαθησιακή διαδικασία πρακτικές που ευνοούν τις διαχρονικές 
συγκρίσεις. Στο πλαίσιο αυτό προκαλεί συζήτηση µε στόχο να αναδειχτούν οι 
διαφορές της σηµερινής εποχής µε άλλες εποχές µε βάση εικονιστικό υλικό. Υλικό 
µπορούν να αποτελέσουν  για παράδειγµα φωτογραφίες που απεικονίζουν µια πόλη 
σε τρείς διαφορετικές χρονικές περιόδους (πριν από 30 χρόνια,  πώς  είναι σήµερα και  
πώς θα είναι  µετά από µια δεκαετία). Στο πλαίσιο της  συζήτησης µπορεί ο 
εκπαιδευτικός να επισηµάνει ότι η δική µας εποχή είναι το παρόν και ταυτόχρονα να 
κολλήσει ένα καρτελάκι µε την ένδειξη παρόν στη φωτογραφία του σήµερα , η εποχή 
που έζησαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες  µας το παρελθόν και να κολλήσει ένα 
καρτελάκι µε την ένδειξη παρελθόν στην αντίστοιχη φωτογραφία  και τέλος να 
αναφέρει ότι αυτό που θα έλθει και θα ζήσουµε είναι το µέλλον κολλώντας την 
ένδειξη µέλλον στην τελευταία φωτογραφία. Σηµειώνεται ότι πρέπει να αποφεύγεται 
η γραµµική αναπαράσταση του χρόνου. 
 Τέλος ο εκπαιδευτικός χορηγεί υλικό από το µουσείο που θα επισκεφτούν και 
µέσα από συζήτηση αναλύονται το τι θα κάνουν και το τι θα δουν στο µουσείο σε 
σχέση µε το στόχο ή τους στόχους που έχει θέσει.  

3.  ∆ραστηριότητες  στο µουσείο 
 
Η επίσκεψη στο µουσείο εµπεριέχει το στοιχείο της προσωπικής ανακάλυψης. 

∆εν έχει να κάνει µε λίστες  ονοµάτων και ηµεροµηνιών, αλλά µε το να µαθαίνεις να 
αναγνωρίζεις κατά τρόπο οπτικό και παραστατικό χαρακτηριστικά που 
διαφοροποιούν αιώνες, χώρες και άτοµα µεταξύ τους (Marcousi,1973).  

Σε αυτή τη φάση οι µαθητές πρέπει να βιώσουν το χώρο, καθένα µε το δικό 
του τρόπο και τις δικές του ικανότητες. Σε αυτή την προσπάθεια ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού ως αγωγού ευαισθητοποίησης των µαθητών είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικός. Μέσα από το ρόλο του συντονιστή δίνει την αφορµή για διάλογο, 
τροφοδοτεί τη συζήτηση και προωθεί την αλληλεπίδραση των µαθητών µε το χώρο 
και τα εκθέµατα. 

Για λόγους καθαρά πρακτικούς το στάδιο αυτό µπορεί να περιλαµβάνει 
επιµέρους στάδια τα  οποία είναι: 

§  ενηµέρωση πριν από την επίσκεψη,  
§  εµπλοκή µαθητών σε δηµιουργικές δραστηριότητες αναζήτησης, 

εξερεύνησης και εικαστικής δηµιουργίας και έκφρασης  
Ακολουθούν ενδεικτικές οδηγίες και δραστηριότητες οι οποίες καλύπτουν όλο 

το φάσµα των προαναφερόµενων  δοµικών συστατικών του σταδίου αυτού 
Ενηµέρωση πριν την επίσκεψη 
Όταν  οι µαθητές φτάσουν  στο µουσείου χωρίζονται σε ολιγοµελείς οµάδες 

και ο εκπαιδευτικός τους υπενθυµίζει αφενός το θέµα της επίσκεψης καθώς και  το 
βασικό τους σκοπό που δεν είναι άλλος από το  να µάθουν µέσα από το παιχνίδι. 
Επισηµαίνεται  ότι παρόλο που είναι ένα παιχνίδι υπάρχουν και κάποιοι κανόνες  που 
αφορούν το χώρο, τα εκθέµατα και τους υπόλοιπους επισκέπτες.  



Οι ενδεικτικές ερωτήσεις που ακολουθούν µπορούν να χρησιµοποιηθούν από 
τον εκπαιδευτικό µε στόχο να  τροφοδοτηθεί  η  συζήτηση στο χώρο υποδοχής και 
παράλληλα να γίνει µια γνωριµία µε το  µουσειακό χώρο 

Ποιος από σας έχει ξαναεπισκεφτεί αυτό το µουσείο; Πώς ονοµάζεται ; Τι 
καταλαβαίνετε από αυτή την ονοµασία; Τι κάνουν οι άνθρωποι που επισκέπτονται αυτό 
το µουσείο; Τι µπορούµε να κάνουµε µέσα σε ένα µουσείο; Τι δεν µπορούµε να 
κάνουµε;  

Κοιτάξτε γύρω σας. Τι βλέπετε; Πώς νοµίζετε ότι βρέθηκαν όλα αυτά τα 
πράγµατα εδώ; 

 
∆ηµιουργικές δραστηριότητες αναζήτησης, εξερεύνησης και εικαστικής 
δηµιουργίας και έκφρασης  

 
Τα αντικείµενα στο µουσείο πέρα από υλικά αντικείµενα «κουβαλάνε»  και 

µηνύµατα αλλοτινών εποχών. Έτσι η επίσκεψη µπορεί να γίνει παιχνίδι ανακάλυψης .  
Η προσέγγισή των µηνυµάτων γίνεται από τους ίδιους τους µαθητές µε 
δραστηριότητες αναζήτησης και εξερεύνησης. Έτσι για παράδειγµα αφορµή της 
εξερεύνησης µπορεί να είναι κάποιος προβληµατισµός που ξεκινά από το σήµερα.  

Ας υποθέσουµε ότι θέµα µας είναι «Κοσµήµατα στην Βυζαντινή εποχή» Η 
συζήτηση µπορεί να τροφοδοτηθεί µε ερωτήµατα: 

Τι κοσµήµατα φοράνε οι γυναίκες σήµερα ; Γιατί τα φοράνε; Στη συνέχεια γίνεται η 
γέφυρα µε το παρελθόν. Φόραγαν στη βυζαντινή εποχή οι γυναίκες κοσµήµατα; Τι 
είδους; Από τι υλικό ήταν φτιαγµένα; Πώς γίνεται να πάρουµε απαντήσεις για όλα αυτά 
τα θέµατα.; 

Στη συνέχεια κάθε οµάδα παίρνει  µια σακουλίτσα που περιέχει εικόνες από τα 
εκθέµατα και καρτέλες µε ερωτήµατα. Οι µαθητές καλούνται να αναζητήσουν τα 
αντικείµενα που υπάρχουν στην καρτέλα τους, να τα ανακαλύψουν, να τα 
παρατηρήσουν και να συζητήσουν τα ερωτήµατα  

Ένα άλλο εύρηµα για να αρχίσει η εξερεύνηση των ευρηµάτων είναι το παιχνίδι 
του «κρυµµένου θησαυρού». Έτσι για παράδειγµα σε µια επίσκεψη στο Μουσείο των 
∆ελφών δίνεται σε µια  οµάδα µαθητών µια καρτέλα µε τις παρακάτω οδηγίες:  

Στην αίθουσα της Σφίγγας (Μουσείο ∆ελφών) «κρύβονται» αγαπηµένοι σας ήρωες 
από την Ιστορία. Ανακαλύψτε τους.  

Στη συνέχεια καλούνται να ανακοινώσουν στις υπόλοιπες οµάδες ποια 
χαρακτηριστικά των ηρώων τούς βοήθησαν να τους ανακαλύψουν.  

Τέλος καλούνται να διηγηθούν µύθους που σχετίζονται µε τους ήρωες που 
ανακάλυψαν.(Αγγελόπουλος et al.,2002) 

Εναλλακτικά, σε µια επίσκεψη σε Βυζαντινό Μουσείο θα µπορούσε κάθε οµάδα 
να παίρνει  κάρτες µε µικρούς γρίφους - αινίγµατα και να  αρχίζουν την εξερεύνηση 
στην αίθουσα του µουσείου. Όταν βρουν τις απαντήσεις, κάθε οµάδα κάνει µια µικρή 
παρουσίαση. 

 
 

 
 
 

Κοιτάξτε το κύπελλο που έχετε στην κάρτα 
σας και θα µας δείτε! Εµείς είµαστε οι 
νεόνυµφοι. Ζήσαµε στα χρόνια τα 
Βυζαντινά. Αυτό το κύπελλο µας το 
έκαναν δώρο τη µέρα του γάµου µας… 
Φάγαµε µέσα σ΄ αυτό, στο γαµήλιο γλέντι 
και µετά το φυλάξαµε για πάντα! Ψάξτε 
και θα µας βρείτε στην προθήκη.  



 
 

 Ένα άλλο εύρηµα είναι την ξενάγηση να την αναλαµβάνει ένα πρόσωπο ή ένα 
αντικείµενο που είναι συνδεδεµένο µε το µουσειακό χώρο που επισκεπτόµαστε. Έτσι 
για παράδειγµα στο Μουσείο των Αθηνών τις οδηγίες στις κάρτες µπορεί να τις δίνει 
µια κουκουβάγια. Σε µια επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο των ∆ελφών τις 
οδηγίες µπορεί να τις δίνει η Πυθία 

 
 

                                                                                           
 
 

 
 
 
 
Στην «αίθουσα των κούρων» συναντάµε δυο διάσηµους κούρους. ∆ιαβάστε τις 

πληροφορίες  που υπάρχουν στις επιγραφές και ανακαλύψτε σε ποιους   µυθικούς νέους 
αποδίδεται η ταυτότητα των αγαλµάτων;  

Μετά ψάξτε στις αίθουσες του µουσείου, ανακαλύψτε και καταγράψτε αγάλµατα 
που είναι «κούροι» και «κόρες» (Αγγελόπουλος et al.,2002) 
  
 Στο χώρο του µουσείου οι µαθητές µας παρατηρούν, διακρίνουν, 
αντιλαµβάνονται τις ιδιότητες και τα γνωρίσµατα των εκθεµάτων (χρώµα, σχήµα, 
µέγεθος). Με τον τρόπο αυτό από την κατ’ αίσθηση αντίληψη περνούν στην εποπτική 
παράσταση. Τα πλούσια ερεθίσµατα που καλλιεργούνται µε την παρατήρηση, 
βοηθούν τους µαθητές να οξύνουν την αντιληπτικότητά τους, να εµπλουτίσουν τη 
φαντασία τους και να αναπτύξουν τη σκέψη και τη µνήµη τους.( Νικονάνου,  2005) 
 Τα παιδιά µπροστά στα έργα, µε απλές ερωτήσεις, µαθαίνουν να βλέπουν, να 
ευαισθητοποιούνται και να χαίρονται την τέχνη. Παρατηρούν, υποθέτουν, 
ανακαλύπτουν, φαντάζονται και εκφράζουν συναισθήµατα. Ο δάσκαλος ενθαρρύνει 
την έκφραση των πρώτων αυθόρµητων αντιδράσεων, δε σχολιάζει ο ίδιος τις 
κουβέντες των παιδιών και αποφεύγει την πολυλογία. Ο εκπαιδευτικός ενεργοποιεί 
τις αισθήσεις των µαθητών. Τους ρωτάει να του πουν πέρα από τι βλέπουν, τι 
µυρίζουν, πώς  αισθάνονται, τι ακούνε. (Καλεσοπούλου, 2002. Άλκηστις, 1995).  
 Για παράδειγµα η εξερεύνηση του αγάλµατος του «Ηνίοχου» επιτυγχάνεται µε 
ερωτήσεις όπως: Λείπουν κάποια µέρη από το άγαλµα; Γιατί φορά κορδέλα; Τι 
φαίνεται να κρατά στο χέρι; Οι νικητές αγώνων φορούσαν κορδέλα ; Σε τι αγώνισµα 
νίκησε ο Ηνίοχος; Κλείστε τα µάτια φανταστείτε ότι είστε στον ιππόδροµο µαζί µε τον 
Ηνίοχο. Τι ακούτε; Πώς αισθάνεστε; 

 
∆ηµιουργικές δραστηριότητες εικαστικής δηµιουργίας 
 
Το µουσείο έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις πολλαπλές όψεις της 

νοηµοσύνης έτσι οι  δραστηριότητες εικαστικής δηµιουργίας έρχονται να 
επιβεβαιώσουν την παραπάνω παραδοχή. Έτσι για παράδειγµα καλούνται οι µαθητές 
να σχηµατίσουν το περίγραµµα του ζώου και του λουλουδιών από αντίγραφο 
ψηφιδωτού  και στη συνέχεια να ανακαλύψουν το ψηφιδωτό στις αίθουσες του 
µουσείου. 
 

Γεια σας φίλοι µου! Με 
γνωρίζετε; 
Είµαι η………………. 

Ελάτε µαζί µου να κάνουµε µια 
εξερεύνηση, ένα ταξίδι στο 
χρόνο,  ! Τι θα χρειαστούµε; 
Μπόλικη φαντασία, 
παρατηρητικότητα και πολύ 
κέφι!  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προέλευση εικόνας από το «10 µικροί διάλογοι για ένα µουσείο».Κλειδάριθµος 

 Τέλος η παντοµίµα, η δραµατοποίηση, η υπόδυση ρόλων, η παγωµένη εικόνα, 
το κολλάζ,  είναι ακόµα µερικές ενδεικτικές δραστηριότητες που συµβάλλουν στην 
καλύτερη αξιοποίηση όλων των πτυχών της νοηµοσύνης του µαθητή. ( Σέργη, 1991)  

 
4. ∆ραστηριότητες µετά την επίσκεψη. Αξιολόγηση 
 
Οι δραστηριότητες µετά την επιστροφή από το µουσειακό χώρο σκοπό έχουν 

να βοηθήσουν τους µαθητές να ανασυνθέσουν, να ερµηνεύσουν και να δώσουν 
προεκτάσεις σε όσα επεξεργάστηκαν στην τρίτη φάση. Παράλληλα ο εκπαιδευτικός 
αξιολογεί µαζί  τους την επίσκεψη στο µουσείο και προετοιµάζει µε βάση τις 
εµπειρίες τους την επόµενη επίσκεψη. 

Ενδεικτικές δραστηριότητες: 
 
Α. Θέλεις να κάνεις µια µικρή έρευνα; 

 
Ετοίµασε τόσα χαρτάκια όσα οι µαθητές τις τάξης σου. Γράψε στο καθένα την 

ερώτηση. 
 Ποιο από τα παρακάτω αντικείµενα του Μουσείου βρήκες πιο συναρπαστικό; 
Αιτιολόγησε την απάντησή σου 
 
• Την Σκεπτόµενη Αθηνά  
• Οι υδριαφόροι 
• Tο παιδί του Κριτία   
 

Μοίρασε τα χαρτάκια 
στους συµµαθητές σου και 
κράτησε ένα και για σένα Όταν τα 
συµπληρώσουν, µάζεψέ τα 
σύγκρινε τις απαντήσεις και συµπλήρωσε τον παραπάνω πίνακα. Πρότεινε στο 
δάσκαλο/α σου να τον συζητήστε στην τάξη σου. 
 

 
Β. Συζητάµε για το µουσείο 
 
Ζητάµε από τους µαθητές ανά οµάδα να συζητήσουν και στη συνέχεια να 

καταγράψουν τι δεν τους άρεσε στο µουσείο , τι τους δυσκόλεψε, ποιες αλλαγές θα 
έκαναν. Με βάση την καταγραφή αυτή να γράψουν ένα γράµµα προς το ∆ιευθυντή 
του µουσείου αναπτύσσοντας τα επιχειρήµατά τους  και προτείνοντας λύση. 

ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
Σκεπτόµενη Αθηνά 

 
 

Παιδί του Κριτία 
 

 

Οι υδριαφόροι 
 

 



 
Γ. ∆ίνω προεκτάσεις σε ένα 

αντικείµενο του µουσείου. 
 
Η Αθηνά µε σκυµµένο το κεφάλι µπροστά 

της φαίνεται να κοιτάζει κάτι. Πολλές ερµηνείες 
δόθηκαν από τη µεριά των αρχαιολόγων.  

Μπορείς να σκεφτείς κάποια εξήγηση; 
Στη συνέχεια γράψε ένα γράµµα όπου θα λες τις 
σκέψεις σου και στείλτε το ηλεκτρονικά  στη 
διεύθυνση http://www.theacropolismuseum.gr/  

 
∆. Συζητώ για την αρχαιοκαπηλία 
 
Ζητώ από τους µαθητές µου να 

πληκτρολογήσουν την διεύθυνση http://www.yppo.gr/4/marm/mindex5.jsp του 
Υπουργείου Πολιτισµού η οποία αναφέρεται στο ιστορικό της κλοπής των µαρµάρων 
από τον Έλγιν (εναλλακτικά µπορεί να δοθεί σε φωτοτυπία) Παράλληλα τους δίνεται 
το παρακάτω κείµενο παρµένο από τα Αποµνηµονεύµατα του Μακρυγιάννη. 

«Είχα δυο αγάλµατα περίφηµα, µια γυναίκα κι ένα βασιλόπουλο, ατόφια - φαίνονταν οι 
φλέβες, τόση εντέλειαν είχαν. Όταν χάλασαν τον Πόρο, τα΄ χαν πάρει κάτι στρατιώτες, 
και στ΄ Άργος θα τα πουλούσαν κάτι Ευρωπαίων· χίλια τάλαρα γύρευαν… Πήρα τους 
στρατιώτες, τους µίλησα: Αυτά, και δέκα χιλιάδες τάλαρα να σας δώσουνε, να µην το 
καταδεχτείτε να βγουν από την πατρίδα µας. Γι΄ αυτά πολεµήσαµε» 

Προκαλείται διάλογος για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 
Συντάσσεται ψήφισµα διαµαρτυρίας προς το Βρετανικό Μουσείο για την 
παρακράτηση των γλυπτών του Παρθενώνα. 

 

Ε. Παίζουµε Ανασκαφή 

Σε πρώτη φάση  γίνεται συζήτηση για τα αντικείµενα του παρελθόντος και 
πώς αυτά φτάνουν έως σήµερα, για την αρχαιολογική πρακτική και την ανασκαφή. 
Για την καλύτερη κατανόηση αυτών των εννοιών τα παιδιά συµµετέχουν σε παιχνίδι 
ρόλων, µέσα από το οποίο προσεγγίζουν βιωµατικά τα διάφορα ζητήµατα. Στη 
συνέχεια τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες και οδηγούνται στον υπαίθριο χώρο του 
Σχολείου , όπου υποδύονται τους αρχαιολόγους και συµµετέχουν σε "ανασκαφή", 
που γίνεται σε ειδικά διαµορφωµένα ξύλινα κουτιά µε χώµα. Εκεί τα παιδιά 
ανακαλύπτουν ολόκληρα και σπασµένα αντικείµενα, αντίγραφα αυθεντικών, τα οποία 
καθαρίζουν και έπειτα τοποθετούν σε σακουλάκια, όπως γίνεται και σε µια 
πραγµατική ανασκαφή. Κατόπιν τα παιδιά συµµετέχουν σε δηµιουργικές-εικαστικές 
δραστηριότητες και τέλος συζητούν για τη δουλειά του αρχαιολόγου και του 
συντηρητή, αφού πλέον έχουν προσωπική γνώση της διαδικασίας.. 

ΣΤ. Γλωσσικές ∆ραστηριότητες 

http://www.theacropolismuseum.gr/
http://www.yppo.gr/4/marm/mindex5.jsp


Λένε λέξεις που τους έρχονται στο νου από την επίσκεψή τους, τις γράφουν 
σε µεγάλο χαρτόνι και µετά δηµιουργούν ιστορίες χρησιµοποιώντας όσες απ’ αυτές 
θέλουν.   

Γράφουν µια ερώτηση σχετική µε την εµπειρία τους από την επίσκεψη  και τη 
βάζουν σ’ ένα κουτί. Μετά το κάθε παιδί παίρνει µίαν ερώτηση, τη διαβάζει δυνατά 
και την απαντά. Μπορεί η δραστηριότητα να γίνει και σαν διαγωνισµός κατά οµάδες 

Γίνονται δηµοσιογράφοι και ετοιµάζουν ρεπορτάζ για το εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα. Μπορούν να πάρουν συνεντεύξεις από παιδιά που συµµετείχαν στην  
επίσκεψη  και να προβάλλονται φωτογραφίες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή (αν ο 
εκπαιδευτικός έχει υλικό από την επίσκεψή τους).  

Συµµετέχουν σε τηλεοπτική εκποµπή µε θέµα π.χ «Το Νέο Μουσείο της 
Ακρόπολης .Εµπειρίες, συναισθήµατα». Ένα παιδί αναλαµβάνει το ρόλο του 
δηµοσιογράφου (συζητά από το διάλειµµα ο εκπαιδευτικός για το ρόλο του) και τρία 
ως τέσσερα παιδιά είναι προσκεκληµένοι. Τ’ άλλα παιδιά είναι έτοιµα για 
τηλεφωνική παρέµβαση 

Τηλεφωνούν σ’ ένα φίλο τους και του περιγράφουν την εµπειρία τους στο 
Μουσείο. 

  
Ετοιµάζουν ενηµερωτικό φυλλάδιο ή αφίσα µε τα οποία µπορούν να κάνουν 

µια παρουσίαση του µουσείου ή του εκπαιδευτικού προγράµµατος. 
 
Κάνουν Φωτορεπορτάζ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή από την επίσκεψή τους 
 
Φτιάχνουν σκάλες / ακροστιχίδες / σταυρόλεξα / κρυπτόλεξα σχετικά µε τις 

γνώσεις που απέκτησαν από το εκπαιδευτικό πρόγραµµα. ∆ηµιουργούν παιχνίδι 
λαβύρινθου 
Οι πιο πάνω εργασίες µπορούν: 

• να αποτελέσουν υλικό για τη δηµιουργία µιας εφηµερίδας ή περιοδικού 
• να παρουσιαστούν σε µια εκδήλωση προς τους γονείς τους ή τους συµµαθητές 

τους. Ενδιαφέρον είναι να οργανωθεί µια δεύτερη επίσκεψη σ και να γίνουν 
τα ίδια τα παιδιά ξεναγοί των γονιών τους. Εκεί µπορεί ακόµη να οργανωθεί 
παιχνίδι µε τους γονείς ή να συνεργαστούν γονείς και παιδιά, για να 
ζωγραφίσουν εκθέµατα του µουσείου 

 
Αντί επιλόγου  

Σήµερα στη κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης τα Μουσεία δεν 
αποτελούν χώρους αυτόµατης µάθησης (∆άλκος, 2001). Ακόµα  και  στα 
προσφερόµενα εκπαιδευτικά προγράµµατα υπάρχουν περιθώρια για βελτιώσεις, 
προσαρµογές και καινούργιες ιδέες (Χαλκιά, 2002). Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων 
είναι οι πλέον κατάλληλοι για να φέρουν τα παιδιά σ’ επαφή µε τον κόσµο των 
µουσείων. Απαιτείται όµως ευαισθητοποίηση των ίδιων και συνεργασία µε τα 
µουσεία έτσι ώστε να γίνει η επίσκεψη µια εποικοδοµητική εµπειρία που θα 
θελήσουν να επαναλάβουν.  
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