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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η  μουσειακή αγωγή δύναται να παρέχει εκπαίδευση  «έξω» από τις 

αίθουσες του σχολείου. Η κατάκτηση της γνώσης, η ανάπτυξη και 

καλλιέργεια δεξιοτήτων, η καλλιέργεια της ψυχής,  η βιωματική μάθηση, η 

δημιουργικότητα, η συνεργασία, η απουσία κριτικής σκέψης είναι κάποια 

από τα ελάχιστα χαρακτηριστικά και συγχρόνως πλεονεκτήματά της. Το 

παιδί βιώνει το παρελθόν και επιχειρεί σύζευξη με το παρόν, εκφράζεται 

δημιουργικά χωρίς δισταγμούς και περιορισμούς, η φαντασία του 

αναπλάθεται και δημιουργεί το δικό του κόσμο, με αντικείμενα του χτες και 

το δυναμικό του σήμερα.  

Κύριο μέλημα αποτελεί η ανάδειξη του Μουσείου ως μια εναλλακτική λύση 

αγωγής στην «πηγή του κακού» όπως υπογραμμίζει ο Dewey 

αναφερόμενος στην παθητική στάση του μαθητή απέναντι στην εκπαίδευση 

(Dewey, 1980). Έπειτα, ένα ακόμη μέλημα το οποίο αναπτύσσεται είναι η 

προβολή της μέγιστης σημασίας των μουσειακών προγραμμάτων στην 

προσχολική ηλικία και η ανάγκη τους για ενσωμάτωση στο εκπαιδευτικό 

σύστημα.  

 

 

Λέξεις κλειδιά : Μουσείο, Σχολείο, Εκπαίδευση, Μουσειακή εκπαίδευση, 

Επικοινωνία. 
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SUMMARY 
 

Museum pedagogy gives you the opportunity to provide education 

“outside” the classrooms. Acquisition of knowledge, the development of 

skills, cultivation of the spirit, learning by acting and doing, creativity 

and absence of critical thinking   are some of its characterists and 

benefits at the same time. The child lives the past and tries to connect it 

with the present, expresses himself creatively without any hesitations and 

limitations his imagination is reconstruded and he creates his own words 

with past objects and the dynamic of today. 

The main objective of the Museum is the alternative pedagogical solution 

to where the problem has started as Dewey refers to the passive attitude 

of the student towards education. Furthermore, another objective is the 

major importance of the museum programs   in  pre- school age and their 

need for integration in the educational system.  

 

 

 

Key - words: Museum, School, Education, Museum education, Communication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 7 ~ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

    Στην παρούσα εργασία κεντρικό άξονα αποτελεί το Μουσείο και η άμεση σύνδεση 

του με την αγωγή του παιδιού. Μελέτη περίπτωσης αποτελεί το Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης Φλώρινας.  

    Η μουσειακή αγωγή βρίσκεται στην προνομιακή θέση να προσφέρει μια μοναδική 

και εμπλουτισμένη εμπειρία μάθησης σε αντίθεση με αυτή που παρέχεται στο 

σχολικό περιβάλλον. Τα εκθέματα, τα αντικείμενα καθώς και τα προγράμματα δίνουν 

στο παιδί την ευκαιρία να εμπλακεί, παροτρύνοντας το να χρησιμοποιήσει τις 

αισθήσεις του προκειμένου να εξερευνήσει το περιβάλλον. Ο χώρος του Μουσείου 

εξυπηρετεί τις παγκόσμιες ανάγκες επισκεπτών ποικίλης παιδείας, ηλικίας ή και 

κοινωνικού επιπέδου.(Ρωκ Σ. • Ρόκκου Μ. 2010). 

    Στην συνέχεια, είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί η συνοπτική κατάταξη της δομής 

των κεφαλαίων, καθώς και των υποκεφαλαίων της εργασίας. Στο κεφάλαιο, λοιπόν, 

γίνεται λόγος για την γενικότερη φυσιογνωμία του μουσείου. Παρατίθενται κάποιοι 

από τους πιο διαδεδομένους ορισμούς της έννοιας του μουσείου καθώς επίσης 

αναλύεται η ιστορική εξέλιξη του μουσείο μέσα στους αιώνες. Ιδιαίτερη προσοχή 

δίνεται στους σκοπούς της λειτουργίας του καθώς και στη διαρρύθμιση του χώρου 

μέσα στον οποίο στεγάζεται κάθε φορά το επικείμενο μουσείο.  

Στο επόμενο κεφάλαιο, βασικό άξονα αποτελεί η μουσειακή εκπαίδευση στην 

προσχολική ηλικία. Αποσαφηνίζονται οι έννοιες «μουσειοπαιδαγωγική – μουσειακή 

εκπαίδευση» και «μουσειοπαιδαγωγός» και πραγματοποιείται μια ιστορική αναδρομή 

του θέματος.  Κατατίθενται οι θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί γύρω από την 

μουσειακή εκπαίδευση και γίνεται αναφορά στους σπουδαιότερους στόχους και 

λειτουργίες της. Σημαντική αναφορά αποτελεί επίσης η σχέση σχολείου – μουσείου, 

παρουσιάζοντας τα διάφορα μοντέλα που υπάρχουν, καθώς και τα είδη επικοινωνίας 

ανάμεσα σε αυτούς του δύο θεσμούς. Ακόμα, παρατίθεται ένας ενδεικτικός 

σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με κεντρικό άξονα την επίσκεψη σε ένα 

Μουσείο Σύγχρονης τέχνης.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται ανάλυση – γνωριμία της μελέτης περίπτωσης, την οποία 

αποτελεί το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας. Σε αυτήν συνέβαλε σημαντικά ο 

πρόεδρος του Μουσείου κύριος Θέμης Μυλώσης ο οποίος συνεργάστηκε και ήταν 

φιλικός ως προς την προσφορά υλικού που παρουσιάζεται αναλυτικά στο τελευταίο 

κεφάλαιο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ‘’ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ’’ 

1.1  : ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΜΟΥΣΕΙΟ».  
 

Σε μια προσπάθεια ορισμού για τι ακριβώς είναι το Μουσείο, ο οποίος θα ήταν σε 

θέση να καλύψει τα μεγάλα παραδοσιακά μουσεία τέχνης και αρχαιολογίας, όπως το 

Λούβρο, τα μικρά λαογραφικά μουσεία όπως στις Μηλιές Πηλίου, αλλά και τα 

μουσεία τεχνολογίας, επιστήμης, σχεδίου και ιστορίας, όπως το Powerhouse στο 

Σύδνεϋ, καθώς και το Μουσείο Σοκολάτας  στον Άγιο Στέφανο του Καναδά, δεν 

αποτέλεσε καθόλου εύκολο επίτευγμα. Έπειτα, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων 

(ICON) προτάθηκε το 1946 από την UNESCO και εμφανίζεται μα διαθέτει εθνικές 

επιτροπές σε πάνω από εκατό κράτη, παρουσιάζεται ως «όργανο το οποίο ασχολείται 

με όλες τις λειτουργίες των μουσείων, την μελέτη του παγκοσμίως και την προστασία 

της πολιτιστικής κληρονομιάς» (Οικονόμου, 2003) ύστερα από μακροσκελείς 

συζητήσεις, διαμάχες και διεθνή συνέδρια, κατέληξε στον εξής ορισμό του μουσείου :  

«Οργανισμός μόνιμος, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα, υποταγμένος στην υπηρεσία 

της κοινωνίας και της ανάπτυξης της και ανοικτός στο κοινό, ο οποίος αποκτά, 

συντηρεί, μελετά, κοινοποιεί αλλά και εκθέτει υλικές μαρτυρίες του ανθρώπου και 

του περιβάλλοντος του με σκοπό τη μελέτη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία» (6
ο
 

Περιφερειακό Σεμινάριο Καβάλας, 2002, σελ. 22). 

Παρ’ όλα αυτά, παρότι πολλά κράτη σε παγκόσμιο επίπεδο αποδέχτηκαν το 

παραπάνω ορισμό, οι εθνικοί οργασμοί ορισμένων χωρών έκαναν προτάσεις για 

δικούς τους ορισμούς. 

Στην συνέχεια, είναι αξιοσημείωτο, να γίνει αναφορά, στο Συνέδριο του 1984 όπου η 

Ένωση Μουσείων της Βρετανίας ενέκρινε τον ακόλουθο ορισμό : Το μουσείο είναι 

ένας οργανισμός που συλλέγει, τεκμηριώνει, διαφυλάσσει, εκθέτει και ερμηνεύει 

υλικές μαρτυρίες και σχετικές πληροφορίες για δημόσιο όφελος. Με το πέρας 14 

χρόνων ο ορισμός αναδιαμορφώνεται ως εξής : « Τα μουσεία δίνουν την ευκαιρία 

στους ανθρώπους να εξερευνούν συλλογές για έμπνευση, μάθηση και ψυχαγωγία. 

Κάνουν προσιτά αντικείμενα και δείγματα του φυσικού κόσμου τα οποία διαφυλάσσουν 

για την κοινωνία».  

Σε μια περιεκτική κατά κύριο λόγο σύγκριση των δύο ορισμών της Βρετανίας με 

αυτόν του ICOM διαπιστώνεται σε αυτόν του 1984 παρουσιάζονται αρκετές 

ομοιότητες με του ICOM, τονίζοντας τις συλλογές και τις λειτουργίες που είναι 

σχετικές με την επιμέλεια τους, αναφέροντας γενικά ότι αποσκοπεί στο δημόσιο 

όφελος. Στον αναδιαμορφωμένο ορισμό γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή η σημασία του 

ενεργητικού ρόλου του ανθρώπου, καθώς και η ανάγκη πρόσβασης στα μουσεία από 

το ευρύ κοινό.  

Σε μια αντίστοιχη περίπτωση, η Αμερικανική Ένωση Μουσείων ορίζει το Μουσείο 

ως εξής : «Ένας οργανωμένος και μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο κατ’ 
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ουσία εκπαιδευτικό ή αισθητικό με επαγγελματικό προσωπικό που κατέχει και 

χρησιμοποιεί απτά αντικείμενα, τα οποία επιμελείται και εκθέτει στο κοινό με κάποιο 

τακτό πρόγραμμα». (American Association of Museums, 1973, σελ. 8-9). 

Ένα κοινό στοιχείο που παρατηρείται με τον ορισμό του ICOM, αποτελεί η έμφαση 

στον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Υπογραμμίζει ωστόσο τον επαγγελματικό και 

οργανωμένο χαρακτήρα των μουσείων με το απαιτούμενο ειδικό προσωπικό και 

συνάμα ένα τακτό πρόγραμμα. Ο αμερικανικός ορισμός αντιτάσσεται στην άποψη 

πολλών εργαζομένων σε μουσεία, ότι τα μουσεία υπάρχουν για αισθητική απόλαυση 

αλλά και ανάπτυξη φαντασίας και προβάλλει τον αισθητικό και εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα του μουσείου και την απόκτηση γνώσεων κατά την επίσκεψη.  

Στον αντίποδα αυτής της άποψης, την εμφάνιση της έκανε μια καλλιτεχνική ομάδα, 

οι λεγόμενοι φουτουριστές, η οποία αρνιόταν να συνδέσει το μουσείο με οποιαδήποτε 

θετική επίδραση. Χαρακτηριστικά ο αρχηγός του Φουτουρισμού, Φίλιππο Τομάζο 

Μαρινέτι, χαρακτήρισε τα Μουσεία ως νεκροταφεία, θέλοντας να προβάλλει τον 

πολύ παραδοσιακό ρόλο του μουσείου, καθώς και ως «θησαυροφύλακα αντικειμένων 

και καλλιτεχνημάτων» (Οικονόμου, 2003, σελ. 21-22). Ακόμη, οι φουτουριστές 

οραματίζονταν μια νέα δυναμική εποχή, αποκομμένη από τους δεσμούς του 

παρελθόντος , υποστηρίζοντας  την κίνηση, την αλλαγή, την μηχανή και για αυτόν 

τον λόγο ο παραδοσιακός και συντηρητικός χαρακτήρας του μουσείου εναντιωνόταν 

στο όραμα τους.  

Πέρα από τους ορισμούς που έχουν δοθεί για να ορίσουν την έννοια του «μουσείου» 

το κύριο προνόμιο αποτελεί το ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος δύναται 

να προσφέρει απτή και άμεση γνώση, μέσω των αισθήσεων. Οι Scott Soren (2009) 

κάνουν λόγο για την σύσκεψη που έλαβε μέρος στο Institute of Museum and Library 

Services in the United States το 2009. Κατά την διάρκεια της ειπώθηκε πως η 

πλειοψηφία των μουσείων αντλεί το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης τους από 

το δημόσιο ταμείο του κάθε κράτους και όχι επιβαρύνοντας οικονομικά τους 

επισκέπτες τους.  

 

1.2 : Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ  
 

Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία μας έχει κληροδοτήσει ένα πλήθος από γραπτά 

καθώς και αρχιτεκτονικά τεκμήρια τα οποία αδιαμφισβήτητα αποτελούν αντικείμενο 

έρευνας και μελέτης επιστημόνων από όλον τον κόσμο, χάρη στην πολλαπλή 

σημασία των στοιχείων τους για τις ανθρώπινες κοινωνίες.  

Η έννοια «μουσείο» έχει τις ρίζες προέλευσης της από την αρχαιοελληνική λέξη 

«Μουσείον», έναν χώρο δηλαδή που αποτελούσε χώρο λατρείας και διαμονής 

Μουσών, των εννέα δηλαδή θεοτήτων οι οποίες εκπροσωπούσαν την επική ποίηση, 

την μουσική, την ιστορία, τη λυρική ποίηση, τη τραγωδία, το χορό, τη κωμωδία, την 
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αστρονομία και τους ύμνους. Κατά τον 2
ο
 αιώνα μ.Χ. ο περιηγητής Παυσανίας 

καταγράφει τα θέματα των πινάκων, τα οποία επισκέφτηκε στη βόρεια πτέρυγα των 

Προπυλαίων της αθηναϊκής Ακρόπολης, η οποία φιλοξενούσε τον χώρο της τον 5
ο
 

αιώνα π.Χ. μια Πινακοθήκη (Άλκηστις, 1995). 

Κατά την διάρκεια της Αναγέννησης, η έκθεση πολύτιμων αντικειμένων πλησιάζει 

περισσότερο τις απαρχές του σύγχρονου μουσείου, όπου κατά κύριο λόγο αποτελεί 

χώρο συγκέντρωσης έργων τέχνης, τα οποία στην συνέχεια εκτίθενται στο κοινό, το 

οποίο αποτελούσαν αποκλειστικά ευγενείς, βασιλείς και ισχυροί της εκκλησίας. 

Πρώτη η χώρα της Φλωρεντίας φιλοξενεί για πρώτη φορά τον όρο «Μουσείο» τον 

15
ο
 αιώνα. Στην συνέχεια, τους επόμενους δύο αιώνες στην Ευρώπη, βρίσκονται σε 

ανάπτυξη «προθήκες» αξιοπερίεργων αντικειμένων της τέχνης και της φύσης, τα 

γνωστά cabinets of curiosities (Οικονόμου, 2003, σελ. 32). Τα συγκεκριμένα ήταν 

διαφόρων ειδών αξιοπερίεργα αντικείμενα από όλον τον κόσμο, όπως εργαλεία, 

μουσικά όργανα, αποξηραμένα φυτά, ταριχευμένα ζώα, νομίσματα, μετάλλια, 

εικόνες, γλυπτά και εξωτικά αντικείμενα από μακρινές χώρες, όπως η Αφρική και η 

Ασία. Οι αίθουσες που φιλοξενούσαν αυτά τα αντικείμενα λέγονταν galleries, είχαν 

ιδιωτικό χαρακτήρα και το κοινό που φιλοξενούσαν ήταν περιορισμένο, καθώς 

αποτελούνταν κατά κύριο λόγο από ευγενείς ή και ξένους ταξιδιώτες. (Dierwing, 

1992). 

Έπειτα, τοποθετώντας το χρονοδιάγραμμα στα τέλη του 17
ου

 αιώνα και κυρίως τους 

18
ο
 και 19

ο
 αιώνες, κάνει την εμφάνιση του το πρώτο ανοιχτό μουσείο προς το κοινό. 

Πλέον η ιδιωτική συλλογή δίνει την θέση της στο δημόσιο μουσείο. Ο Διαφωτισμός 

είναι ο λόγος που προσδίδεται στο μουσείο επιστημονικός χαρακτήρας και 

ταυτόχρονα βοηθάει στη μελέτη φυσικών φαινομένων. Το περιβάλλον του επιτρέπει 

την ανάπτυξη επιστημονικών μεθόδων, όπως το πείραμα και η παρατήρηση, τα οποία 

με την σειρά τους συμβάλλουν και οδηγούν στην ανάπτυξη της επιστημονικής 

σκέψης.  

Με το πέρας των αιώνων, αποδεικνύεται πως το Μουσείο δημιουργήθηκε και 

αναπτύχθηκε στους κόλπους των ευρωπαϊκών κρατών. Πρώτο ευρωπαϊκό μουσείο 

που δημιουργείται είναι το Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου. Έπειτα από την 

γαλλική επανάσταση, στην Γαλλία, δημιουργήθηκε το Γαλλικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο, το οποίο εμπεριείχε γλυπτική και ζωγραφική. Ακολούθησε το Γαλλικό 

Μουσείο με έργα τέχνης προερχόμενα από γαλλικές εκκλησίες και μοναστήρια. 

Τέλος, κάνει την εμφάνιση του το μουσείου του Λούβρου με τις βασιλικές συλλογές. 

Πρώτο κρατικό μουσείο της Γερμανίας, αποτελεί η Γλυπτοθήκη του Μονάχου, ενώ 

αμέσως μετά ιδρύετε το Παλαιό Μουσείο του Σίνκελ, στο Βερολίνο 

(Βελισσαροπούλου, 1985). 

Τα πρώτα μουσεία της Ελλάδας δημιουργούνται έπειτα από την ίδρυση του 

νεοελληνικού κράτους και έχουν άμεση σύνδεση με την ανάγκη συγκρότησης 

εθνικής ταυτότητας. Το 1829, πρώτο μουσείο της Ελλάδας αποτέλεσε το 
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ορφανοτροφείο  της Αίγινας. Με την καθιέρωση της Αθήνας, ως πρωτεύουσα του 

κράτους, ιδρύεται το Κεντρικό Αρχαιολογικό Μουσείο (Κρόντιρα, 1985). 

Την γέφυρα ανάμεσα στο κοινό και το μουσείο αποτελεί ο 20
ος

 αιώνας. Η δομή τόσο 

του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού χώρου δομείται προκειμένου να επιτευχθεί η 

προσέλευση του ευρύτερου κοινού. Ο προσδιορισμός των εκθεμάτων γίνεται 

χρονολογικά και τοπικά, με απώτερο σκοπό την γνωστική πληροφόρηση του απλού 

κοινού. Έτσι, προκύπτει η ανάγκη για μια αλλαγή. Στόχος αυτής της αλλαγής είναι το 

μουσείο να χαρακτηρίζεται από λειτουργικότητα και ελαστικότητα στο χώρο του, σε 

αντίθεση με την αυστηρή οργάνωση της νεοκλασικής εποχής. Η δελεαστική 

ατμόσφαιρα καθώς και το ποικιλόμορφο υλικό το οποίο δομεί τους χώρους του 

μουσείου, θα οδηγήσουν σε καινούρια κίνητρα για προβληματισμό και δράση, θα 

προσελκύσουν το κοινό να αντλήσει πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία, να 

μελετήσει εξελίξεις και εφαρμογές και να ανακαλύψει νέες ιδέες, αξίες, αντιλήψεις 

και ενδιαφέροντα.  

 

1.3 : ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ – Η ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ  
 

Ο κοινωνικός και δημόσιος προορισμός των μουσείων δύναται να τα αποκλείσει από 

κάθε κερδοσκοπικό χαρακτήρα ή ακόμη και από την διανομή οικονομικού κέρδους ε 

μετόχους. Αξιοσημείωτο είναι ακόμη το γεγονός ότι η λειτουργία των Μουσείων δεν 

αποσκοπεί στο κέρδος. Η επιστήμη που μελετά τα μουσεία καθώς επίσης ασχολείται 

με τα διάφορα ζητήματα της λειτουργίας τους, ονομάζεται «Μουσειολογία». Βασικό 

αντικείμενο έρευνας αποτελεί η μελέτη της ιστορίας, το υπόβαθρο των Μουσείων, 

τον ρόλο τους στην κοινωνία και συστήματα για την έρευνα, την συντήρηση, την 

εκπαίδευση και την οργάνωση της αλληλεπίδρασης με το φυσικό περιβάλλον, και τον 

διαχωρισμό των ειδών των μουσείων. Συνοψίζοντας, η μουσειολογία είναι ο τομέας 

της γνώσης ο οποίος ασχολείται με την μελέτη των στόχων και την οργάνωση των 

Μουσείων. (Δαμαλά, 2011).  

Ένας χαρακτηρισμός που μπορεί να δοθεί για την λειτουργία των Μουσείων είναι ο 

ορισμός «διπλή» καθώς από την μια πλευρά βρίσκεται τοποθετημένη η παραδοσιακή 

έννοια του χώρου, ο τόπος για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, στον 

οποίο ταυτόχρονα  παρατηρείται η συντήρηση των αντικειμένων καθώς και η έρευνα 

(Knuston, 2012). Όμως από την άλλη πλευρά βρίσκεται ο χώρος όπου προσφέρεται η 

ευκαιρία στο κοινό  να έρθει σε επαφή με την τέχνη και την επιστήμη πριν ακόμη 

διδαχθεί στο σχολείο, αποκτά συνείδηση του τόπου και ωθείται στην δημιουργία.  

Πιο συνοπτικά η λειτουργία ενός μουσείου μπορεί να αναλυθεί στους παρακάτω 

άξονες (σκοπούς) :  

 Ο χώρος του μουσείου δύναται να προσφέρει σφαιρική γνώση στον επισκέπτη 

του, ανεξάρτητα από το μορφωτικό του επίπεδο. 
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 Προσφέρεται πνευματική και ψυχική ανανέωση καθώς και απόρροια 

βιωμάτων και εμπειριών με βασικό στόχο την αισθητική καλλιέργεια. 

 Δημιουργείται η αυτόβουλη κριτική άποψη. 

 Καλλιεργείται η φαντασία και η ευαισθησία. 

 Γίνεται προετοιμασία της νεολαίας ώστε να μην θεωρεί ότι ζει σε έναν ξένο 

κόσμο.  

Εν κατακλείδι, είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί αυτό που υποστηρίζει ο Oscar 

Wilde : « Τα πράγματα που αξίζει πραγματικά να μάθουμε, δεν μπορούν να διδαχθούν 

ή να εξηγηθούν, αλλά μπορούν να κατακτηθούν μέσω της βιωματικής εμπειρίας».  

 

1.4: Ο ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ  
 

Κύριο σκοπό ύπαρξης και λειτουργίας του χώρου του μουσείου είναι η διάθεση και η 

συντήρηση των έργων τέχνης με απώτερους στόχους τη γνωριμία με το ευρύ κοινό, 

την αισθητική καλλιέργεια και τη διάθεση έμπνευσης καινούριων δημιουργιών. Η 

έκθεση των συλλογών συνιστά το βασικό εκπαιδευτικό όργανο του μουσείου,  διότι 

βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν το ταξίδι από την παιδική ηλικία προς την 

ενηλικίωση. (Hicks, 2005).  

Στην συνέχεια, με βάση το είδος των εκθεμάτων ενός μουσείου, δημιουργούνται και 

οι αντίστοιχες κατηγορίες αυτών, οι οποίες έχουν και την ανάλογη διακόσμηση του 

χώρου. Οι κατηγορίες των Μουσείων που υπάρχουν είναι οι ακόλουθες : 

 Ιστορικά  

 Αρχαιολογικά  

 Πολεμικά 

 Μουσεία Γεωλογίας 

 Εθνογραφικά 

 Τεχνολογικά – Βιομηχανικά 

 Φυσικών Επιστημών 

 Φυσικής Ιστορίας 

 Τέχνης 

 Γενικά Μουσεία   

                                                          (Δάλκος, 2000)                        

Τα Μουσεία αποτελούν φυσικά περιβάλλοντα μάθησης, στα οποία τα εκθέματα δεν 

μπορούν να «μιλήσουν» από μόνα τους, ωστόσο μπορούν να «διηγηθούν» την 

ιστορία τους με εκφραστικό τρόπο. Η προσχολική ηλικία αποτελεί ένα εναρκτήριο 

λάκτισμα για την σχέση μουσείου – παιδιού. Η απουσία στερεοτύπων και 

προκαταλήψεων απέναντι στο χώρο του μουσείου, δίνει την ευκαιρία η πρώτη επαφή 

του παιδιού να είναι άμεση, εμπειρική αλλά και παιγνιώδης. Με αυτόν τον τρόπο το 

παιδί μπορεί να οδηγηθεί στην γνώση ευχάριστα και αβίαστα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : ‘’Η ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ’’ 
 

2.1 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ «ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – 

ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ»  
 

Η μουσειακή εκπαίδευση ή αλλιώς μουσειοπαιδαγωγική ορίζεται η πρακτική η οποία 

εφαρμόζεται σε συνδυασμό με την σχολική εκπαίδευση όπως οι αίθουσες των 

μόνιμων αλλά και περιοδικών εκθέσεων, οι αρχαιολογικοί τόποι, τα μνημεία, οι 

παραδοσιακοί οικισμοί, το αστικό – δομημένο και φυσικό περιβάλλον καθώς και 

κοινωνικούς θεσμούς ή καταστάσεις που άμεσα ή έμμεσα ακούν αγωγή, όπως η 

οικογένεια, το παράλληλο σχολείο και η δια βίου εκπαίδευση» (Νάκου, 2001). 

Έπειτα, ο χαρακτήρας της μουσειακής εκπαίδευσης έχει κατά κύριο λόγο διδακτικό 

ρόλο. Είναι συνειδητή παιδαγωγική πρακτική και ασκείται κάτω από προσωπικές 

συνθήκες μετάδοσης και βασικό αποδέκτη αποτελούν οι σχολικές ομάδες.  

Στα τέλη του 19
ου 

 αιώνα δημιουργήθηκε η ανάγκη για την ύπαρξη προοδευτικής 

παιδείας στον δυτικό κόσμο σε συνάρτηση με έρευνες που αφορούσαν την ανάπτυξη 

του παιδιού. Έτσι τον 20
ο
 αιώνα  γίνεται επιμόρφωση μιας εξειδικευμένης ομάδας 

πάνω σε μουσειακά θέματα. Η ομάδα μπορεί να συγκροτηθεί από τους 

επονομαζόμενους μουσειοπαιδαγωγούς, οι οποίοι είναι είτε σχετικοί με εκπαιδευτικά 

ζητήματα, είτε σχετικοί με μουσειακά ζητήματα.  Ένας εκπαιδευτικός μπορεί να γίνει 

μουσειοπαιδαγωγός, έχοντας λάβει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρίες σχετικές 

με την μουσειακή εκπαίδευση. (Κουβέλη, 2000).  

Αντικείμενο της μουσειοπαιδαγωγικής μπορεί να οριστεί η επιστημονική διερεύνηση 

αλλά και βελτίωση των όρων γόνιμης αξιοποίησης των μουσείων και ευρύτερα του 

υλικού πολιτισμού προς όφελος της κοινωνίας. (Νάκου, 2001). Σύμφωνα με την 

θεωρία του Vygotsky « Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης» υποστηρίζεται ότι το κάθε 

παιδί έχει τα δικά του όρια ανάπτυξης και εξέλιξης, αυτό έχει επηρεάσει σημαντικά 

τη μουσειοπαιδαγωγική. Ωθεί τους μουσειοπαιδαγωγούς να ασκούν διαρκώς κριτική 

και δυναμική αξιολόγηση της συνολικής μαθησιακής διαδικασίας και να μην 

λαμβάνουν στο μέγιστο το αποτέλεσμα της μαθησιακής διαδικασίας, διότι με αυτόν 

τον τρόπο προωθούν την ποιοτική σκέψη της γνώσης, τις δεξιότητες αλλά και τις 

ικανότητες των παιδιών. Αξιοσημείωτο είναι ακόμη ότι η μουσειοπαιδαγωγική 

λειτουργεί επιπρόσθετα στο μουσείο και όχι ως μια αυτόνομη λειτουργία.  

 

2.2 : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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Η επιρροή των μουσείων στον εκπαιδευτικό κλάδο κάνει την εμφάνιση της την ίδια 

εποχή που ανέρχεται το σύγχρονο μουσείο. Η πρώτη αξιόλογη προσπάθεια 

οργάνωσης και δόμησης της μουσειακής εκπαίδευσης τοποθετείται χρονολογικά το 

1977 από τον Rohmender. Ο Rohmender επιχείρησε να εντάξει την μουσειακή 

εκπαίδευση στον κλάδο της θεωρίας και επικοινωνίας, αφού έκανε πρόταση για 

διάφορα μέσα μετάδοσης, όπως οι επιγραφές, τα μαγνητόφωνα και τα αντικείμενα 

παρουσίασης. Κύριος στόχος της προσπάθειας του αυτής δεν ήταν άλλος από την 

εύκολη πρόσβαση του ευρύτερου κοινού στα μουσεία. (Κουβέλη, 2000). 

Κατά τον 19
ο
 αιώνα η μουσειακή εκπαίδευση διακρίνεται από την έλλειψη 

οργάνωσης και παροχής ιστορικών δεδομένων. Τα ίδια χαρακτηριστικά πλήττουν και 

τον εκπαιδευτικό τομέα. Τον ίδιο αιώνα γεννιέται και η ιδέα της ανοιχτής 

εκπαίδευσης στο κοινό. Την ανοιχτή εκπαίδευση πραγματοποιούσαν οι διευθυντές 

και οι έφοροι των μουσείων, καθώς δεν υπήρχε επίσημο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό 

προσωπικό.  

Η υπέρμετρη ανάπτυξη των μουσείων τόσο στον ευρωπαϊκό χώρο όσο και στον 

ελληνικό είναι εμφανής. Παρ’ όλα αυτά η μουσειακή εκπαίδευση στην Ελλάδα, έως 

και σήμερα, δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως. Τα τελευταία χρόνια, επιχειρείται μια 

προσπάθεια ένταξης της στα πανεπιστημιακά προγράμματα, όμως δεν διακρίνεται 

ακόμα έντονη αλληλεπίδραση του σχολείου με το μουσείο.  

 

2.3 : ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
 

 Θεωρία του Διδακτισμού 

 

Σύμφωνα με την θεωρία του διδακτισμού η μουσειακή γνώση δύναται να 

δομηθεί από την αντικειμενική πραγματικότητα, δεν επηρεάζεται από τα ίδια 

τα παιδιά, αλλά γενικότερα αποτελεί μια διαδικασία μάθησης συγκέντρωσης 

ποικίλων γνωστικών στοιχείων. Καθοριστικό παράγοντα στην θεωρία αυτή 

αποτελούν οι επαναλαμβανόμενες επισκέψεις, έτσι ώστε να επιτευχθεί η 

αφομοίωση και η ολοκληρωμένη μάθηση. (Νάκου, 2001).  

 

 Θεωρία του Συμπεριφορισμού 

 

Η εκπαιδευτική θεωρία του συμπεριφορισμού αναγνωρίζει διάφορους 

τρόπους γνώσης της πραγματικότητας, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο 

μέσω της διδασκαλίας. Κατά την διδακτική μέθοδο υπάρχει έντονη 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στο ερέθισμα – έκθεμα και την αντίστοιχη 

αντίδραση του παιδιού. Συνεπώς, παρέχοντας το κατάλληλο ερέθισμα –μ 

έκθεμα προκαλείται και η αντίστοιχα κατάλληλη αντίδραση του παιδιού. Για 
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την ενίσχυση της σχέσης «ερέθισμα – αντίδραση» χρειάζεται η συνεχής 

ανταμοιβή (Νάκου, 2001).  

 

 Θεωρία της Ανακάλυψης  

 

Με θεμέλιο την θεωρία αυτή οι υποστηρικτές της συμφωνούν με την αρχή της 

αντικειμενικής γνώσης, χωρίς όμως να αναιρούν την ενεργητική διαδικασία 

της μάθησης. Η αντικειμενική αυτή γνώση κατακτάται αργότερα από την 

παροχή κατάλληλου μουσειακού υλικού, το οποίο αφού υποστεί την ανάλογη 

επεξεργασία από τα ίδια τα παιδιά με ποικίλες δραστηριότητες και ασκήσεις 

δράσεων θα κατευθύνει σε αυτή. (Νάκου, 2001).  

 

 Θεωρία του Κονστρουκτιβισμού  

 

Μια από τις πιο σημαντικές θεωρίες που αποτελούν ιδιαίτερα σημαντική 

επιρροή στον κλάδο της μουσειακής εκπαίδευσης είναι η θεωρία του 

Κονστρουκτιβισμού. Η συγκεκριμένη υποστηρίζει πως η μάθηση δύναται να 

αποκτηθεί από την συνεχή αλληλεπίδραση του παιδιού με το κοινωνικό 

περιβάλλον. Ο εκπαιδευτικός αποτελεί το μέσο διευκόλυνσης και ενίσχυσης 

έτσι ώστε το παιδί να οδηγηθεί στην ενεργητική μάθηση. Ένας από τους 

υποστηρικτές της θεωρίας ο George Hein υποστηρίζει πως τα ίδια τα παιδιά 

θα πρέπει να έχουν μια ελευθερία κινήσεων, άνεσης και ασφάλειας ως προς 

την διαμόρφωση του χώρου του μουσείου και των εκθεμάτων τους. Ακόμη 

δίνει έμφαση στη σημασία που έχει ο σωστός προσανατολισμός και η ήρεμη 

υποδοχή στην αρχή της επίσκεψης των παιδιών στον χώρο του Μουσείου. 

Κλείνοντας, οι δύο βασικές αρχές του Κονστρουκτιβισμού είναι ότι πρώτον  

αναγνωρίζει και παραδέχεται ότι το περιβάλλον του μουσείου παρέχει 

ποικίλες ερμηνείες, χωρίς να εκθέτει μια και μοναδική αλήθεια μόνο. 

Δεύτερον, επιτρέπει την προσωπική οικειοποίηση των μηνυμάτων των 

εκθεμάτων και την υποκειμενική μετάφραση τους. (Νικονάνου, 2010) 

 

 

 

2.4 : ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
 

Θα ήταν δυνατό να υποστηριχτεί πως απέναντι από την παραδοσιακή ξενάγηση 

δύναται να τοποθετηθεί η μουσειακή εκπαίδευση. Η δεύτερη επιδιώκει την 

δημιουργία μιας νέας δυναμικής διαδικασίας μάθησης , η οποία έχει θεμέλια στην 

αυτενέργεια των παιδιών με βάση τις δυνατότητες και ενδιαφέροντα τους. Η νέα 

αυτή πρωτοποριακή εκπαιδευτική διαδικασία αποσκοπεί :  
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 Στην συγκρότηση αρχών επιστημονικής φύσεως για  άσκηση γόνιμης και 

εποικοδομητικής κριτικής στα μουσεία. 

 Στην ερμηνεία αλλά και στην δημιουργική αξιοποίηση των πολιτισμικών 

στοιχείων, με απώτερο σκοπό την κοινωνικοποίηση, την πνευματική, 

σωματική αλλά και διανοητική και ψυχική καλλιέργεια.  

 Στην καλλιέργεια ευρύτερης και ολόπλευρης παιδείας και γνώσεων. 

 Στην ουσιαστικότερη παρατήρηση και κατανόηση των πολιτισμικών 

στοιχείων. 

 Στην παραχώρηση του απαιτούμενου χρόνου προς τα παιδιά έτσι ώστε να 

βρίσκονται σε θέση να προσεγγίζουν, να επεξεργάζονται, να αντιλαμβάνονται 

και να ερμηνεύουν τα όσα παρατηρούν. 

 

Ο Hummer δομεί τις λειτουργίας της μουσειακής εκπαίδευσης σε τέσσερις 

κατηγορίες : «Τον προσανατολισμό ανάλογα με το αντικείμενο», η 

«παιδαγωγικοποίηση της πρόσβασης», το «προσανατολισμό στη δραστηριοποίηση 

του επισκέπτη» και τη «διδακτικοποίηση του μουσείου» (Κουβέλη, 2000)  

Οι εκθέσεις που διαμορφώνονται με βάση τα επιστημονικά κριτήρια του χώρου, 

ανήκουν στην πρώτη κατηγορία. Η μουσειοπαιδαγωγική λειτουργία διακρίνεται μόνο 

στις ξεναγήσεις και στις πινακίδες των εκθεμάτων.  

Η παιδαγωγικοποίηση της πρόσβασης αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση της 

προσέγγισης της έκθεσης χρησιμοποιώντας διδακτικό υλικό. Στην λειτουργία αυτή, η 

παρουσία μουσειοπαιδαγωγού θεωρείται απαραίτητη. 

Στην τρίτη λειτουργία διακρίνεται η ανάγκη προσωπικής δραστηριοποίησης του 

επισκέπτη, με σκοπό την ενίσχυση της διαδικασίας της μάθησης.  

Στην διδακτικοποίηση του μουσείου οι μορφές μετάδοσης που χαρακτηρίζουν τις 

προηγούμενες λειτουργίες παύουν πια να ισχύουν. Πιο συγκεκριμένα, το διδακτικό 

υλικό και τα μέσα ενσωματώνονται στα εκθέματα.  

Συνοψίζοντας, η μουσειακή εκπαίδευση, απαιτεί έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και 

επιλογή κατάλληλων παιδαγωγικών μέσων ή τρόπων προσέγγισης προκειμένου  να 

επιτευχθεί η αρχική στοχοθεσία. Στον παρακάτω πίνακα γίνονται προτάσεις για 

μεθόδους διδασκαλίας αξιοποιώντας κατάλληλα τα μουσειακά εκθέματα :  

Πίνακας 1 : Μέθοδοι διδασκαλίας αξιοποιώντας μουσειακά εκθέματα 

               ΜΟΥΣΕΙΑΚΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

ΜΟΥΣΕΙΑΚΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ                

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Αυθεντικά, αντιγραφές Παρατήρηση, άγγιγμα Οπτική και αισθητική εκτίμηση 

Πίνακες, πορτρέτα, slides  Αναπαραγωγή, καταγραφή, 

περιγραφή, διάλογος 

Συμπεράσματα, ανάλυση και 

σύνθεση στοιχείων 
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Διάφορες γραπτές πηγές, 

φωτογραφίες 

Διάλεξη, σχόλια, συζήτηση σε 

ομάδες 

Κατανόηση, αξιολόγηση και 

ερμηνεία στοιχείων 

Κτήρια, ερείπια και λοιπά 

αξιοθέατα 

Γραπτός λόγος, κατασκευή 

μοντέλων και έργων τέχνης 

Γλωσσική, καλλιτεχνική και 

τεχνική δεξιότητα 

Πρόσθετο υλικό στην τάξη Δραματική αναπαράσταση Συμπαθητική κατανόηση και 

φαντασία 

 

2.6 : ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ – ΣΧΟΛΕΙΟΥ  
 

2.6.1. : ΕΙΔΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ – 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Κατηγοριοποιώντας τα είδη επικοινωνίας που δύνανται να αναπτυχθούν ανάμεσα στο 

σχολείο και το μουσείο είναι τρία : η συνεργασία, η αδιάφορη συνύπαρξη και η 

σύγκρουση.  

Αρχίζοντας από την σύγκρουση, αυτή επέρχεται όταν οι μουσειοπαιδαγωγοί 

απορρίπτουν την παθητική γνώση και το γράψιμο και παράλληλα προωθούν την 

αγωγή του βλέμματος και της παρατήρησης. Συνεπώς, υποβαθμίζουν τις σχολικές 

πρακτικές και ενστερνίζονται τις παιδαγωγικές. Έναν επιπρόσθετο λόγο σύγκρουσης 

αποτελεί η αξιολόγηση. Η γνώση των παιδιών τείνει να αξιολογείται από τους 

εκπαιδευτικούς σε αντίθεση με τους μουσειοπαιδαγωγούς  που δεν το θεωρούν 

πρωταρχικό στόχο. Τέλος, η αδιάφορη συνύπαρξη αλλά και η σύγκρουση μπορούν να 

σχηματιστούν λόγω της άποψης ότι το μουσείο αποτελεί έναν χώρο που διαφέρει 

ριζικά από το σχολείο. Βάση αυτής της άποψης είναι το χαλαρό κλίμα απόκτησης 

γνώσεων και σχέσεων στο μουσείο, αλλά και στη διαφορετική αντίληψη θέασης και 

βίωσης της πραγματικότητας (Νάκου, 2001). 

Μια αποτελεσματική, ολοκληρωμένη και εποικοδομητική συνεργασία δημιουργείται 

λόγω της ανάγκης του μουσείου από το σχολείο. Η συνεργασία αυτών των δύο 

συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των αναλυτικών προγραμμάτων, αλλάζοντας τα από 

περιορισμένα σε ευέλικτα. Βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχημένη συνεργασία 

αποτελούν ακόμα η συμμετοχή των γονέων αλλά και η συναίνεση των τοπικών 

αρχών ως προς την ένταξη του σχολείου σε μουσειακά προγράμματα.  

Τα μοντέλα στα οποία μπορεί να διαιρεθεί η σχέση μουσείου και σχολείου είναι δύο. 

Το πρώτο κρατά απόσταση από το σχολείο και τους στόχους του, αποτελείται από 

ποικίλα μουσειακά εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία αποσκοπούν στην 

καλλιέργεια της αισθητικής ανάπτυξης των παιδιών. Στην συνέχεια, το δεύτερο, 

αποτελεί τον αντίποδα της φιλοσοφίας που διέπει το πρώτο. Αυτό έρχεται να στηρίξει 

την ύπαρξη σχολικών στόχων και προγραμμάτων, χωρίς όμως να υποκαθιστά την 

εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου και του εκπαιδευτικού.  
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Επιλογικά, η επικοινωνία μουσείου και σχολείου μπορεί να οδηγήσει σε 

ολοκληρωμένες, σταθερές ακόμη και αποτελεσματικές συνεργασίες και για τους δύο 

φορείς. Δύναται ακόμη να εμπλουτίσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα, προκειμένου 

αυτά με τη σειρά τους να καταφέρνουν να ανταποκριθούν σε διαφορετικό και 

πολυπολιτισμικό κοινό ακόμη και σε παιδιά με ειδικές ικανότητες και σε όλες τις 

ηλικίες.  

 

2.6.2. : ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΟΥΣΕΙΟΥ – ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

 

 

 Κοινωνικό –συναισθηματικοί 

 

 Άμεση επαφή με την επιστήμη 

 Γόνιμη χρήση αισθήσεων 

 Ελευθερία έκφρασης 

 Αυτενέργεια 

 Καλλιέργεια παρατηρητικότητας, μνήμης και φαντασίας 

 

  Γνωστικοί 

 Διαμόρφωση κριτικής σκέψης 

 Ανάπτυξη νοητικών δεξιοτήτων 

 Αντίληψη του μουσείου ως πηγή έμπνευσης 

Στόχοι 

Για τον 
εκπαιδευτικό 

Γνωστικοί 

Κοινωνικο - 
συναισθημα

τικοί 
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 Εμπλουτισμός λεξιλογίου 

 Σύνδεση εκθεμάτων με αντικείμενα καθημερινότητας 

 

 Για τον εκπαιδευτικό 

 Ενίσχυση της κοινωνικότητας των παιδιών 

 Προσφορά νέων κινήτρων μάθησης 

 Καλλιέργεια συγκέντρωσης, παρατήρησης και δημιουργικότητας  

 Αισθητική και ιστορική ευαισθητοποίηση των παιδιών  

 Διευκόλυνση των παιδιών στην κατανόηση της εξέλιξης 

 

 

Η επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων θα ήταν ομαλότερη με την επικράτεια μιας 

συνεργατικής ατμόσφαιρας με διάθεση προσφοράς και μάθησης, θέληση για 

συμμετοχή από την πλευρά των μαθητών καθώς και την υποστήριξη από τις εκάστοτε 

τοπικές αυτοδιοικήσεις. 

 

2.6.3 Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

 

Ο εκπαιδευτικός,  οφείλει αν είναι έτοιμος να απλωθεί σε ένα εκτεταμένο και ρευστό 

φάσμα επιμέρους ρόλων και ευθυνών με κυμαινόμενες αποστάσεις από τη δράση. 

Αυτό το φάσμα των ρόλων προσδιορίζεται από δύο ακραίες μορφές εκπαίδευσης, την 

τραπεζική και την προβληματίζουσα εκπαίδευση. (Fiere,1977).  Στην πρώτη μορφή, 

καθήκον του διδάσκοντα είναι να σκέφτεται και οι μαθητές να είναι αντικείμενα της 

σκέψης του, να ομιλεί και παράλληλα οι μαθητές να υφίστανται τα μέτρα, να 

επιβάλλει την κρίση του και οι μαθητές να συμμορφώνονται με αυτές, να είναι το 

υποκείμενο της μαθησιακής διαδικασίας και οι μαθητές να είναι απλά αντικείμενα. 

Στον αντίποδα της παραπάνω άποψης ο εκπαιδευτικός, στην προβληματίζουσα 

μορφή, ο εκπαιδευτικός απορρίπτει τα ανακοινωθέντα και υιοθετεί την επικοινωνία. 

Δεν είναι σε ένα σημείο αναζητητής αλλά και σε άλλο σημείο αφηγητής, δεν παύει 

όμως να είναι πάντα αναζητητής, τόσο όταν καταρτίζει το πρόγραμμα όσο και όταν 

συμμετέχει σε διάλογο με τους μαθητές. Σε αυτή την περίπτωση, οι μαθητές παύουν 

να είναι πειθήνιοι ακροατές και γίνονται αυτόματα κριτικοί συν-ερευνητές. Με αυτόν 

τον τρόπο, η διδακτική ομάδα αναλαμβάνει μόνη της την ευθύνη της λειτουργίας της. 

Ακόμη, η εργασία των μαθητών σε ομάδες και η δημιουργία καταστάσεων οι οποίες 

προβληματίζουν τους μαθητές αλλάζει οριστικά τον ρόλο του εκπαιδευτικού. Αυτό 

όμως δεν σημαίνει πως ο εκπαιδευτικός καθίσταται περιττός. Είναι αυτός που 

αποφασίζει για την σύνθεση των ομάδων, την επιλογή των βιωμάτων και τις φάσεις 

οργάνωσης της τάξης. Σύμφωνα με τον  Vygotsky, ο εκπαιδευτικός ρίχνει σκαλωσιές 

οι οποίες πρόκειται να βοηθήσουν στην μαθησιακή πρόοδο των παιδιών. Υποβάλλει 
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την ιδέα ότι περιμένει τη συμβολή όλων των μαθητών, ότι έχει εμπιστοσύνη στις 

δυνατότητες τους, και με τη στάση του προσπαθεί να περιορίσει τους φόβους και 

τους δισταγμούς, να τονώσει το πεσμένο ηθικό, να ενισχύσει την αυτονομία των 

παιδιών και να δημιουργήσει ένα κλίμα ελευθερίας και ανεκτικότητας. Μέσα σε αυτό 

τα παιδιά δεν θα πρέπει να πιέζονται έτσι ώστε να μπορούν με άνεση να εκφράσουν 

τις αδυναμίες και τις δυσκολίες που νιώθουν. (Ζωγράφος, 2016) 

 

 

2.6.4 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

 

Το οικογενειακό περιβάλλον συντελεί στην αποδοτικότερη επικοινωνία των παιδιών 

μεταξύ τους καθώς παράλληλα προάγει το ομαδικό πνεύμα και την ομαδική 

συνεργασία, το παιχνίδι και την βιωματική εμπειρία. Επιπρόσθετα, αποτελεί το 

στήριγμα του παιδιού σε κάθε του επιθυμία, χωρίς όμως να περιορίζει την 

δημιουργικότητα του. Του παρέχει τα κατάλληλα ερεθίσματα για την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του και επιδιώκει παράλληλα να ενισχύσει την 

αυτογνωσία και την κατανόηση του δικού του πολιτισμού, έχοντας ως μέσο τις 

διανοητικές, σωματικές και άλλες ικανότητες του. Κύριος σκοπός της είναι να 

οδηγηθεί το παιδί στην εμψύχωση και παράλληλα επιζητά το παιδί να έχει την 

δυνατότητα να καταφέρει την κατάκτηση των δικών του τρόπων επικοινωνίας, μέσω 

της βιωματικής εμπειρίας. (Anderson, 2012). H ενεργή συμμετοχή  του 

οικογενειακού περιβάλλοντος σε παιχνίδια στον χώρο του μουσείου έχει θετικές 

επιδράσεις στις κοινωνικές σχέσεις του παιδιού, αλλά και στις σχέσεις ανάμεσα στην 

οικογένεια. Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι πως ενθαρρύνεται το αίσθημα ισότητας με 

τους γονείς και οδηγεί τα παιδιά να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους σε άλλα επίπεδα 

και μέσα από το παιχνίδι προσποίησης κατασκευάζουν αναπαραστάσεις του κόσμου.  

 

 

2.6.5 ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

 

Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται διάφορες κινητοποιήσεις αναφορικά με το 

ζήτημα της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στα πολιτισμικά αγαθά της 

κοινωνίας, των ατόμων με ειδικές ικανότητες. Οι πολιτισμικοί θεσμοί και οι φορείς 

όπου εμπεριέχονται τα μουσεία οφείλουν να μεριμνούν για την ένταξη της 

κοινωνικής αυτής ομάδας. Η συμμετοχή στην εκπαίδευση αποτελεί δικαίωμα όλων 

των παιδιών χωρίς να μπαίνουν σε στόχαστρο τα ιδιαίτερα ατομικά τους 

χαρακτηριστικά. Ακόμη το δικαίωμα της ισότιμης πρόσβασης στα εκπαιδευτικά και 

πολιτισμικά αγαθά για παιδιά με αναπηρίες έχει διεκδικηθεί από διακηρύξεις 
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σπουδαίων οργανισμών όπως της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων (1948), της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Παιδιού (1989),  του 

Παγκοσμίου έτους Αναπήρων (1981) και της Διακήρυξης της Σαλαμάνκα ( 

UNESCO, 1994). Η σημαντικότερη των προαναφερθέντων, είναι αυτή της 

Σαλαμάνκα, η οποία συντέλεσε στο να οριστεί ως θεμελιώδες το δικαίωμα της 

εκπαίδευσης όλων των παιδιών, αναγνωρίζοντας την διαφορετικότητα τους και 

εφαρμόζοντας παιδοκεντρικές παιδαγωγικές.  

Οι συλλογές των μουσείων ήταν τυπικά «ανοικτές» για όλο το κοινό στην 

πραγματικότητα όμως η πρόσβαση των παιδιών με ιδιαιτερότητες δεν ήταν δυνατή.  

Από την δεκαετία του 1960 και έπειτα καταβάλλονται προσπάθειες για την άμεση 

πρόσβαση των παιδιών αυτών στα εκθέματα των μουσείων. Πλέον ειδικό προσωπικό 

προσλαμβάνεται στα μουσεία και αναλαμβάνει τον ρόλο προσέγγισης της κοινότητας 

και της επικοινωνίας με μειονότητες, παιδιά με διανοητικές ή φυσικές ανάγκες και 

τους παροτρύνουν – ενθαρρύνουν να επισκεφτούν τον χώρο του μουσείου. 

Αξιοσημείωτη είναι η δράση του Βρετανικού Μουσείου (1980) η οποία ήταν μια 

οργάνωση έκθεσης που έφερε τον τίτλο «Παρακαλώ Αγγίξτε» (“please touch”). Κατά 

την διάρκεια αυτής τα παιδιά με προβλήματα όρασης είχαν την δυνατότητα να 

ψηλαφίσουν μακέτα του κτηρίου, ορισμένα πρωτότυπα αντικείμενα αλλά ακόμα και 

να διαβάσουν κείμενο γραμμένο με το σύστημα Braille. Οι αισθήσεις του παιδιού 

οδηγούν στη συζήτηση και η συζήτηση με την σειρά της επιφέρει την ενσυναίσθηση, 

την φαντασία και το παιχνίδι. Συνεπώς, οι αισθήσεις είναι τα εργαλεία των παιδιών, 

έτσι ώστε να ανοίξουν οι πόρτες του μουσείου.  

Συνοψίζοντας, τα μουσειακά προγράμματα μπορούν να φιλοξενήσουν τα παιδιά με 

αναπηρίες καθώς όπως υποστηρίζει η Ζώμιου – Σιδέρη, η ξεχωριστή αυτή ομάδα δεν 

διαφέρει από την γενική παιδαγωγική, διότι και οι δύο έχουν στόχο την ολόπλευρη 

εκπαίδευση των παιδιών έχοντας ως μέσο τα ίδια εκπαιδευτικά εργαλεία  και 

μεθόδους. Η μόνη διαφοροποίηση είναι ότι οι ειδικοί παιδαγωγοί κατέχουν 

συγκεκριμένες γνώσεις και τεχνικές, οι οποίες οδηγούν σε διαφορετικούς τρόπους 

έκφρασης καθώς και επικοινωνίας. 

  

2.7 : ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ : ΜΙΑ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
 

2.7.1 Προσέγγιση έργων τέχνης 
 

Έχοντας ως μελέτη περίπτωσης ένα Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που βρίσκεται στην 

πόλη της Φλώρινας, θα ήταν αξιοσημείωτο να γίνει λόγος για την διαδικασία της 

προσέγγισης των έργων. Η διαδικασία αποτελεί το «κλειδί» της διδακτικής 

παρέμβασης. Σε γενικά πλαίσια η γνώση των εικαστικών στοιχείων, κρίνεται 

αναγκαία, διότι βοηθάει το παιδί να αιτιολογήσει μια εικόνα, το παροτρύνει στη 
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δημιουργία δικών του οπτικών μηνυμάτων, ασκώντας την αντίληψη, την μνήμη και 

την κριτική του ικανότητα (Μαγουλιώτης, 1994). Στην συνέχεια, προσεγγίζοντας ένα 

έργο τέχνης το παιδί , άλλοτε ως δημιουργός και άλλοτε ως θεατής, χρησιμοποιεί την 

εικαστική γλώσσα, την οποία αποτελούν τα εικαστικά και τα μορφικά στοιχεία 

(σημείο, γραμμή, σχήμα, μορφή, φως, τόνος, υφή και διάστημα) και αρχές του 

design (σύνθεση, θέμα, χώρος, χρόνος, επανάληψη, ύφος) που είναι οργανωμένα 

κατάλληλα σε κάθε εικόνα με στόχο την αποτύπωση σκέψεων, ιδεών και 

συναισθημάτων του δημιουργού της. Σύμφωνα με την Σταματοπούλου (1998), είναι 

δόκιμο τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με ποικίλα και διαφορετικά είδη εικόνων, να 

ενθαρρύνονται, να παρατηρούν έργα τέχνης και να εκφράζονται με το δικό τους 

προσωπικό ύφος. Επίσης, η επαφή με τα έργα τέχνης, καλλιτέχνες και μουσεία, 

εμπλουτίζει τις εμπειρίες των παιδιών και ενεργοποιεί γνωστικές διαδικασίες που 

συντελούν στην μετέπειτα κριτική απόλαυση των έργων τέχνης. Όταν τα παιδιά 

καλούνται να συμμετέχουν στη διαδικασία προσέγγισης ενός έργου τέχνης :  

 Εξασκούνται στην προσεκτική παρατήρηση και ανακαλύπτουν ποικίλες 

λεπτομέρειες σε μια εικόνα. 

 Προβληματίζονται, αναζητούν απαντήσεις και αποκτούν κριτική σκέψη.  

 Έρχονται σε επαφή με τον περιγραφικό λόγο, εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιο 

τους σε εικαστικούς και μαθηματικούς όρους. 

 Γνωρίζουν έργα τέχνης, μορφές τέχνης και καλλιτέχνες και αποκτούν 

σταδιακά εικαστική παιδεία και πολιτιστική κουλτούρα. 

 Καλλιεργούν την υπομονή και την εγκράτεια ακολουθώντας και 

εφαρμόζοντας κανόνες και μια συγκεκριμένη πορεία δράσης. 

 Αποκτούν καλλιτεχνικές εμπειρίες και μαθηματικές γνώσεις και μέσα από τις 

πολύπλευρες περιγραφές αντικειμένων, φαινομένων εικόνων κ.α. 

(Μιχαλοπούλου, 2009). 

Όπως υποστήριζε ο Matisse, το να κοιτάς και μόνο ένα έργο, μια εικόνα, είναι 

ήδη μια δημιουργική λειτουργία, η οποία απαιτεί προσπάθεια. 

                                                                       (Ζωγράφος, 2016) 

 

2.7.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

  

       ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ: Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

ΚΥΡΙΑ 

ΜΑΘΗΑΣΙΑΚΗ 

Παιδί και Εικαστικά 
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ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Παιδί και Γλώσσα, Μαθηματικά, Πληροφορική, Φυσικό & 

Ανθρωπογενές περιβάλλον. 

ΜΕΘΟΔΟΣ Βιωματική προσέγγιση της γνώσης, ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλίας, παρατηρήσεις, διερευνήσεις, αναστοχασμός, 

αξιολόγηση, διασκέδαση. 

ΣΚΟΠΟΙ Προσέγγιση και γνωριμία με μουσεία και εκθέματα. 

Πειραματισμοί και δημιουργίες. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1
η
 Δραστηριότητα Περιήγηση σε Μουσεία μέσα από το Διαδίκτυο 

Στόχοι  Οι μαθητές : Να αναφέρουν διάφορα εκθέματα που θυμούνται από 

επισκέψεις τους σε Μουσεία. Να επισκεφθούν διάφορα μουσεία με 

την βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Να παρατηρήσουν και 

να περιγράψουν τα μουσεία που επισκέπτονται.  

Υλικά-μέσα Ηλεκτρονικός υπολογιστής, χαρτόνι, μαρκαδόροι, γράμμα. 

Περιγραφή  Ένα πρωινό, η εκπαιδευτικός, μετά την προσέλευση όλων των 

μαθητών, τους ανακοινώνει πως ήρθε ένα γράμμα στο σχολείο τους 

από το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της περιοχής τους (Φλώρινα) 

και τους καλεί να το επισκεφτούν. Τα παιδιά αρχίζουν τις ερωτήσεις 

και έτσι η εκπαιδευτικός συγκεντρώνει τα παιδιά στην παρεούλα και 

προκαλεί συζήτηση για τα Μουσεία. Ρωτάει τα παιδιά αν έχουν 

επισκεφτεί κάποιο μουσείο και οι μαθητές με την σειρά τους 

καταθέτουν τις εμπειρίες τους. Ανταποκρίνονται με ενδιαφέρον και 

αναφέρουν διάφορα εκθέματα που θυμούνται (αγάλματα, νομίσματα 

εργαλεία, πίνακες ζωγραφικής κ.α.) Την ίδια ώρα η νηπιαγωγός 

καταγράφει τις ιδέες τους στο χαρτί του μέτρου. Στη συνέχεια, 

προτείνει στα παιδιά να επισκεφτούν διάφορα μουσεία μέσα από 

τον υπολογιστή και να περιηγηθούν σε αυτά. Οι μαθητές 

παρατηρούν και ταυτόχρονα περιγράφουν τα μουσεία που βλέπουν 

και η νηπιαγωγός καταγράφει τα διάφορα είδη μουσείων που 

επισκέπτονται. Κάθε φορά που επισκέπτονται διαφορετικό είδος 

μουσείου η νηπιαγωγός ρωτά τα παιδιά τι είδους εκθέματα 

παρατηρούν στο εκάστοτε μουσείο και ταυτόχρονα καταγράφει τις 

απαντήσεις τους.  

2
η
 Δραστηριότητα Προετοιμασία επίσκεψης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

Φλώρινας. 

Στόχοι   Να διαμορφώσουν τους κανόνες συμπεριφοράς μέσα στο 

Μουσείο.  
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Υλικά-μέσα Χαρτόνι, μαρκαδόροι. 

Περιγραφή Αφού έχει αποφασιστεί η επίσκεψη στο Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης, η εκπαιδευτικός αναφέρει στους μαθητές πως για την 

επίσκεψη που θα κάνουν, πρέπει πρώτα να συμφωνήσουν όλοι μαζί 

σε ορισμένους κανόνες συμπεριφοράς που πρέπει να τηρήσουν. Για 

αυτόν τον λόγο συγκεντρώνονται όλοι στην «παρεούλα» και αρχίζει 

συζήτηση γύρω από την διαμόρφωση των κανόνων. Τα παιδιά 

κάνουν διάφορες προτάσεις και η εκπαιδευτικός καταγράφει στο 

χαρτόνι τις ιδέες τους.  

3
η
 Δραστηριότητα Επίσκεψη στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας. 

Στόχοι Να επισκεφτούν το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Να παρατηρήσουν 

τα εκθέματα του. Να κατασκευάσουν τα δικά τους έργα.  

Υλικά – Μέσα  Χαρτόνια, φύλλα Α4, πηλός, μαρκαδόροι.  

Περιγραφή Μετά την συγκέντρωση των μαθητών στον προαύλιο χώρο του 

Μουσείου, η εκπαιδευτικός υπενθυμίζει στα παιδιά τους κανόνες 

που έχουν φτιάξει και η περιήγηση ξεκινά. Τα παιδιά 

εγκλιματίζονται στον χώρο του μουσείου και η εκπαιδευτικός τα 

παροτρύνει να παρατηρήσουν καλά τα έργα καθώς και το πως είναι 

διαμορφωμένοι οι χώροι. Μόλις τελειώσει η περιήγηση 

συγκεντρώνονται όλοι μαζί σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο και 

εκεί τους γίνεται πρόταση να φτιάξουν ένα δικό τους κολάζ, 

ζωγραφίζοντας σε κόλλες Α4 το αγαπημένο τους έκθεμα. Μόλις το 

κολλάζ ολοκληρωθεί η εκπαιδευτικός προτείνει στα παιδιά να 

κατασκευάσουν ένα δικό τους αγαλματάκι από πηλό με βάση τα 

εκθέματα που είδαν στον χώρο του μουσείου.  

 

(Κωτσαλίδου, 2011) 

 

 

 

 

Στο Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης, ο μικρός θεατής 

έρχεται σε επαφή με έργα 

τέχνης, γνωρίζει νέους 

τρόπους έκφρασης και 

δημιουργίας, νέα υλικά και 

τεχνοτροπίες και μοντέρνα 

καλλιτεχνικά ρεύματα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ «ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ    ΤΕΧΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» 
 

3.1 : ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ 
 

 

 

                                     ΣΤΕΓΗ ΦΙΛΟΤΕΧΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ “ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΗ-ΜΙΧΑΗΛ” 

 

 

 

Σύντομη Περιγραφή 

της φυσιογνωμίας και της δραστηριότητας του φορέα 

 

 

 

Επωνυμία φορέα: ΣΤΕΓΗ ΦΙΛΟΤΕΧΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  (Ίδρυση 1975) 

Έδρα: ΦΛΩΡΙΝΑ 

Για την επίτευξη των καταστατικών σκοπών: 

    1977. Ίδρυση-Διαχείριση Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. 

    1985. Ίδρυση- Διαχείριση Πινακοθήκης Καλλιτεχνών της Φλώρινας. 

    1985. Ίδρυση- Διαχείριση Βιβλιοθήκης Τέχνης (Εικαστική) 
    1992. Ίδρυση-Λειτουργία Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Νέων. 

Ταχυδρομική διεύθυνση: 
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1. ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ και ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΧΝΗΣ: 
Λεωφ. Ελευθερίας 103, 53100, Τηλ/Fax (0385) 29444 

2. ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ:  

Σιδ. Σταθμός, 53100, Τηλ.(0385) 45205 

 

Νομική Μορφή: Πολιτιστικός Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

 

 

Διοίκηση:  Επταμελές (7) Διοικ.Συμβούλιο και Τριμελής (3) Ελεγκτ. Επιτροπή, 

εκλεγόμενα ανά διετία    από τη Γεν.Συνέλευση των Μελών του Συλλόγου. Η 

σημερινή σύνθεση του Δ.Σ. περιλαμβάνει πέντε  καλλιτέχνες, έναν ιστορικό-

αρχαιολόγο και έναν εκπαιδευτικό. 
 

Δραστηριότητα: Ανήκει και εκδηλώνεται στο χώρο του σύγχρονου πολιτισμού. 

 

Ι. ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

 

Στεγάζεται σε ιστορικό και διατηρητέο διώροφο οίκημα, στον κεντρικό τομέα της 

πόλης. Διαθέτει στον όροφο ενιαίο εκθεσιακό χώρο 180 τ.μ. Στο ισόγειο του είναι 

εγκατεστημένοι οι χώροι της Εικαστικής Βιβλιοθήκης, των Διοικητικών Υπηρεσιών 

και της αποθήκευσης των έργων.  

Σε εξέλιξη βρίσκεται το θέμα μεταστέγασης του σε ένα νεοκλασικό και 

διατηρητέο κτίριο που παραχωρήθηκε από το ΥΠ.ΠΟ στη Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Φλώρινας και τώρα αναστηλώνεται και  διαμορφώνεται για το σκοπό 

αυτό ( Το έργο καθυστερεί. Οι εργασίες έχουν διακοπεί εδώ και ένα χρόνο ). 

Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης:  

1) Προβάλλει τη σύγχρονη ελληνική, κυρίως, τέχνη και καλλιεργεί το αισθητικό 

κριτήριο του φιλότεχνου κοινού με θεματικές εκθέσεις της αξιόλογης εικαστικής 

συλλογής του καθώς και με εκθέσεις (ατομικές και ομαδικές) επώνυμων  ή και νέων 

δημιουργών που χειρίζονται νέα υλικά, εκπροσωπούν νέες τεχνοτροπικές τάσεις  και 

προτείνουν νέα εικαστικά πρότυπα. 

2) Παρέχει την αναγκαία καλλιτεχνική παιδεία στη μαθητευόμενη νεολαία με 

εκθέσεις συλλογών ιστορικής και αισθητικής αξίας που περιλαμβάνουν έγκυρο και 

διδακτικό εικαστικό έργο, συνεργαζόμενο με την Εθνική Πινακοθήκη και τα 

εικαστικά κέντρα της Ελλάδος καθώς και με τις μορφωτικές αποστολές των 

ευρωπαϊκών χωρών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας ( Γαλλικό Ινστιτούτο, 

Ινστιτούτο Γκαίτε, Βρετανικό Συμβούλιο κλπ) 

3)Επιδιώκει και προωθεί τις ανταλλαγές και τη συνεργασία με τα συγγενή 

σχήματα και τους ανάλογους εξωκυβερνητικούς φορείς της Ευρώπης, προκειμένου 

να παρακολουθεί τα σύγχρονα καλλιτεχνικά ρεύματα και να συμμετέχει στις 

εξελίξεις που συμβαίνουν στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. 
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ΙΙ. ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ της ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 

Στεγάζεται σε ιστορικό και διατηρητέο διώροφο οίκημα του ΟΣΕ στο χώρο του 

Σιδηροδρομικού Σταθμού Φλώρινας. Διαθέτει εκθεσιακούς χώρους συνολικής 

επιφάνειας 160 τ.μ.  

1) Συγκεντρώνει, αναδεικνύει και προβάλλει σε διευρυμένη κλίμακα το έργο που 

παράγει το αξιοσήμαντο καλλιτεχνικό δυναμικό της Φλώρινας  

2) Με εκθέσεις της αξιόλογης συλλογής της  αναδεικνύει το καλλιτεχνικό 

παρελθόν της περιοχής και προβάλλει  το σύγχρονο καλλιτεχνικό της πρόσωπο και 

την εικαστική ιδιαιτερότητα της.  

3) Προδιαθέτει τους νέους να στραφούν προς τις τέχνες και τους προκαλεί να 

συνεχίσουν την παράδοση. 

4) Αποτελεί πηγή μελέτης και έρευνας της καλλιτεχνικής παράδοσης και ιστορίας 

της περιοχής 

 

ΙΙΙ. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΝΕΩΝ. 

 

Παρέχει την αναγκαία εικαστική προπαιδεία σε νέους που διαθέτουν αξιοποιήσιμο 

ταλέντο και ενδιαφέρονται για την ακαδημαϊκή αναβάθμιση τους.  

Λειτούργησε επιτυχημένα και είχε ουσιαστική συμβολή στην παιδεία αρκετών 

νέων καλλιτεχνών.  

Σήμερα, εξαιτίας ιδιαίτερων προβλημάτων, βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Η 

επαναλειτουργία του εξαρτάται από την εξασφάλιση ορισμένων προϋποθέσεων 

(μεταστέγαση του Μουσείου – εξασφάλιση οικονομικής αυτοδυναμίας).  

Σταθερή, όμως, αντίληψη των διοικούντων τον φορέα παραμένει η δημιουργία 

ενός και μόνου οργανωμένου εργαστηρίου εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών 

στην πόλη, ενταγμένου στο υπάρχον εθνικό δίκτυο της χώρας μέσα από μια 

συμβατική σχέση Δήμου και Υπουργείου Πολιτισμού. 
 

IV. ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ και ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ. 

 

Παρέχουν την αναγκαία θεωρητική καλλιτεχνική παιδεία στους μαθητές και 

σπουδαστές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Νομού και αποτελούν μοναδική 

πηγή άντλησης αντίστοιχης πληροφόρησης.  

Σήμερα η εξειδικευμένη Εικαστική Βιβλιοθήκη αριθμεί 4.620 τίτλους 

αποκλειστικά καλλιτεχνικού περιεχομένου από τους οποίους το 90% είναι εικαστικού 

ενδιαφέροντος.  

Διαθέτει επίσης και οπτικό-ακουστικό υλικό  (slides, video, cd-rom κλπ), για την 

υποστήριξη προγραμμάτων καλλιτεχνικής αγωγής.  
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Το Αρχείο Αποδελτιωμένου Τύπου αριθμεί πάνω από χίλιους ατομικούς φακέλους 

καλλιτεχνών καθώς και ειδικών και γενικών θεμάτων τέχνης και πολιτισμού που 

συνεχώς εμπλουτίζονται με στοιχεία και θέματα της επικαιρότητας, προερχόμενα από 

τον αποδελτιωμένο ημερήσιο και περιοδικό τύπο. Το πολύτιμο αυτό αρχείο καλύπτει 

το χρονικό διάστημα της τελευταίας 25ετίας.  

Στη βιβλιοθήκη με το μικρό της αναγνωστήριο και στο αρχείο  Α.Τ. έχει ελεύθερη 

πρόσβαση το βιβλιόφιλο και φιλότεχνο κοινό καθώς και ο κάθε ενδιαφερόμενος 

ερευνητής. 

 

 

V. ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΤΕΧΝΗΣ. 

Είναι εκδηλώσεις λόγου, υποστηρικτικές του εκπαιδευτικού ρόλου που – κατά 

κύριο λόγο –διαδραματίζουν τα δύο  εικαστικά κέντρα και τα οποία με λόγο, οπτικό-

ακουστικό και έντυπο υλικό, καλλιεργούν τη θεωρητική γνώση του κοινού  για την 

καλύτερη προσέγγιση του με το εικαστικό έργο. 
 

VI. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. 

Και στα δύο εικαστικά κέντρα της «Στέγης» που είναι μοναδικά του είδους στην 

Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας (Μουσείο, Πινακοθήκη) εφαρμόζονται τα 

προγράμματα καλλιτεχνικής αγωγής όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης καθώς και 

όλων των φορέων επιμόρφωσης που αφορούν τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα.  

Στο Μουσείο, επίσης, διεξάγονται και τα μαθήματα μουσειακής αγωγής των 

φοιτητών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του ΑΠΘ, όπως επίσης και τα 

προγράμματα για την «τέχνη και το παιδί» της Σχολής των Νηπιαγωγών.  

Στο χώρο του Μουσείου,ο οποίος παραχωρείται σε φορείς του πολιτισμού, της 

παιδείας και της ανάλογης επιστημονικής έρευνας, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις 

λόγου και ποίησης, μουσικές συναυλίες, συμπόσια τέχνης  και   επιστημονικές 

διαλέξεις και συναντήσεις. 

 

 

VII. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί με επιτυχία: 

 82 εκθέσεις εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών  

 32 Συμπόσια Τέχνης  

 20 Διάφορες εκδηλώσεις (Μουσικά και λογοτεχνικά βραδινά, επιστημονικές 

ημερίδες κλπ) . 
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Ενδεικτικοί της δραστηριότητας του Μουσείου είναι οι παρακάτω πίνακες 

εκδηλώσεων: 

 

 

                                       1. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ και 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Θεματικές επιλογές από τη Μόνιμη Συλλογή 

 

1977. Έναρξη 1
ης

 Περιόδου Λειτουργίας Μουσείου. 

1979. Έναρξη  2
ης

 Περιόδου Λειτουργίας Μουσείου. 

1984. Έναρξη 3
ης

 Περιόδου Λειτουργίας Μουσείου. 

1985. Έναρξη 1
ης

 Περιόδου Λειτουργίας Πινακοθήκης Κ.Φ. 

1989. Έναρξη 4
ης

 Περιόδου Λειτουργίας Μουσείου. 

΄Εναρξη 2
ης

 Περιόδου Λειτουργίας Πινακοθήκης Κ.Φ. 

1990. ΄Εναρξη 3
ης

 Περιόδου Λειτουργίας Πινακοθήκης Κ.Φ. 

1992. ΄Εναρξη 5
ης

 Περιόδου Λειτουργίας Μουσείου. 

΄Εναρξη 4
ης

 Περιόδου Λειτουργίας Πινακοθήκης Κ.Φ. 

          ΄Εναρξη λειτουργίας Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Νέων. 

1994. ΄Εναρξη 6
ης

 Περιόδου Λειτουργίας Μουσείου. 

1996. ΄Εναρξη 7
ης

 Περιόδου Λειτουργίας Μουσείου. 

1997. ΄Εναρξη 8
ης

 Περιόδου Λειτουργίας Μουσείου.  

 Έναρξη 9
ης

 Περιόδου Λειτουργίας Μουσείου. 

1999.  Έναρξη 10ης Περιόδου Λειτουργίας Μουσείου  
2000.  Έναρξη 11

ης
 Περιόδου Λειτουργίας Μουσείου 

 

 

2. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  
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1981. Στερίκας Κούλης. Ζωγραφική 

1984. Κώστας Λούστας. Ζωγραφική 

1991. Κώστας Κοντογιάννης. Ζωγραφική 

1992. Δημήτρης Καλαμάρας. Γλυπτική 

1993. Σωτήρης Λιούκρας. Ζωγραφική 

1994. Ξενής Σαχίνης. Ζωγραφική 

Κώστας Ξανθόπουλος. Ζωγραφική 

Francis Rollet. Ζωγραφική 

Νικόλαος Γύζης. Ζωγραφική 

1995. Julio Villani. Κατασκευές 

Κώστας Ντιός. Ζωγραφική 

Κώστας Λαχάς. Ζωγραφική 

1996. Στερίκας Κούλης. Ζωγραφική (Αναδρομική). 

1998. Γιώργος Ρακοβαλής. Ζωγραφική (Αναδρομική) 

1999. Βασίλης Μιχαήλ. Πρέσπες 1999 / Εγκατάσταση 

Georg Brandt. Εμπλουτισμός του Σακουλέβα / Εγκατάσταση 

2000. Νίκος Μπλιάτκας. Ζωγραφική 

          Βασίλης Μιχαήλ. Χωροθέτηση γλυπτού «Πρέσπες» στον Άγιο Αχίλλειο Πρεσπών  

2003. Θέμης Μηλώσης. Ζωγραφική 1942-2003 

 

3. ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  
 

1978. Ν.Γκίκας-Π.Τέτσης-Δ.Μυταράς-Δ.Κοκκινίδης. Ζωγραφική 

1980. 33 βορειοελλαδίτες ζωγράφοι. Ζωγραφική 

19 ΄Ελληνες χαράκτες του 20ου αιώνα. Χαρακτική 

15 Καλλιτέχνες της Φλώρινας. Ζωγραφική / Γλυπτική. 
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1981. 56 Βρετανοί ζωγράφοι. Ζωγραφική 

1982. 9 Καλλιτέχνες της Φλώρινας. Ζωγραφική  

17 Καλλιτέχνες της Φλώρινας. Ζωγραφική / Γλυπτική 

1983. 12 Σπουδαστές της ΑΣΚΤ Αθήνας. Ζωγραφική 

 16 Ζωγράφοι της Φλώρινας . Ζωγραφική 

1985. 9 Ζωγράφοι της Φλώρινας. Ζωγραφική 

1986. Αφιέρωμα στο Γιώργο Σικελιώτη. Χαρακτική 

Αφιέρωμα στο λαϊκό ζωγράφο Θεόφιλο. Χαρακτική 

1987. Θωμάς Ζωγράφος & Σωτήρης Λιούκρας. Ζωγραφική 

1988. 4 ζωγράφοι της Φλώρινας στη «Filoxenia ‘88». Ζωγραφική 

1989. 16 Καλλιτέχνες της Φλώρινας στη Θεσσαλονίκη. Ζωγραφική / Γλυπτική 

18 Καλλιτέχνες της Φλώρινας για το Γιάννη Τσαρούχη. Ζωγραφική / Γλυπτική 

1990. 12 Ζωγράφοι της Φλώρινας για το έτος V.V.Gogh. Ζωγραφική 

1991. Συλλογή Νίκου Ψημμένου. Χαρακτική (γκραβούρες).  

1992. Συλλογή Εθνικής Πινακοθήκης «Ελληνική Ζωγραφική, 19
ος

 αιώνας». 

Ζωγραφική 

1993. Συλλογή Εθνικής Πινακοθήκης «Ελληνική Ζωγραφική, αρχές 20ου αιώνα». 

Ζωγραφική 

17 Καλλιτέχνες της Φλώρινας στη Δημοτική Πινακοθήκη Κοζάνης. Ζωγραφική 

/ Γλυπτική 

1994. Οι Αγιογράφοι του Βιτσίου. Αγιογραφία. 

1995. Συλλογή  Εθνικής Πινακοθήκης «Δεκαετία του ‘30». Ζωγραφική / Γλυπτική 

Συλλογή του ΜΣΤ Φλώρινας «Φόρος τιμής στον Γκρέκο». Ζωγραφική / 

Γλυπτική / Κατασκευές 

1996. 59 ξυλογραφίες του ΄Αλμπρεχτ Ντύρερ. Χαρακτική.  

Γερμανική Χαρακτικής της 10ετίας ‘70. Χαρακτική 

1997. 11 Βορειοελλαδίτες Καλλιτέχνες, μέλη του ΣΚΕΤΒΕ. Ζωγραφική / Γλυπτική / 

Κατασκευές 
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1999. ΄Εκθεση παιδικής εικαστικής δημιουργίας με θέμα  «GUERNICA…..ήμουν κι 

εγώ εκεί» 

Θωμάς Ζωγράφος & Σωτήρης Λιούκρας. Κατασκευές   

Έκθεση Μαθητικών Εικαστικών Δραστηριοτήτων  «Πρόγραμμα «ΜΕΛΙΝΑ» 39 

Καλλιτέχνες της Φλώρινας « 80 χρόνια δημιουργίας».  Ζωγραφική / Γλυπτική / 

Αγιογραφία 

8 Σπουδαστές Σχολών Καλών Τεχνών,  «ΦΛΩΡΙΝΑ. Νέοι Καλλιτέχνες». Ζωγραφική 

/ Κατασκευές 

Συλλογή χαρακτικών ΜΚΕ «ΤΕΧΝΗ» Θεσσαλονίκης. Χαρακτική 

2000. 36 νέα αποκτήματα της Μόνιμης Συλλογής του Μουσείου. Ζωγραφική / 

Κατασκευές 

2000. Έκθεση Μαθητικών Εικαστικών Δραστηριοτήτων  «Πρόγραμμα «ΜΕΛΙΝΑ» 
2003. Έκθεση « Φλώρινα – Νέοι καλλιτέχνες 2003» 

2003. Συλλογή Εθνικής Πινακοθήκης « Η γενιά του ‘ 30 μετά τον πόλεμο και η 

κατάκτηση της αφαίρεσης». Ζωγραφική 

 

4. ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΥΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  

 

1983. Έκθεση της ΜΣ (επιλογή) σε 21 χωριά του Νομού Φλώρινας. Ζωγραφική 

1992. Έκθεση του γλύπτη Δημήτρη Καλαμάρα στο Βελλίδειο Π. Κ. Θεσσαλονίκης. 

Γλυπτική 

1998. Έκθεση της ΜΣ (επιλογή) στη Μακρινίτσα (Πήλιο/Βόλος). Ζωγραφική  

1999. Έκθεση της ΜΣ (Α΄ Μέρος) στο Βαφοπούλειο Π.Κ. Θεσσαλονίκης. Ζωγραφική 

2001. Έκθεση της ΜΣ (Β΄ Μέρος) στο Βαφοπούλειο Π.Κ. Θεσσαλονίκης. 

Ζωγραφική/Γλυπτική/Κατασκευές 

2003. Έκθεση «Εναλλακτικές όψεις της Βαλκανικής Αρχιτεκτονικής». (ΤΕΕ τμ. Δυτ. 

Μακεδονίας -         

          Apare) 

2004. Έκθεση « Οι γείτονές μας». Ζωγραφική. Πρέσπεια 
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5. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

1980.΄Εκθεση φωτογραφίας των πρώτων φωτογράφων της Φλώρινας με θέμα την 

παλιά πόλη 

1985.΄Εκθεση φωτογραφικών ντοκουμέντων για τα 10 χρόνια δράσης της Στέγης 

Φιλοτέχνων 

1994.΄Εκθεση φωτογραφίας του Γ.Κατσάγγελου με θέμα «Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης» 

1995.΄Εκθεση φωτογραφίας της Μ. Γιαννοπούλου με θέμα «Οδοιπορικό στις Πρέσπες 

‘94» 

΄Εκθεση φωτογραφίας του Κ. Μπαλάφα με θέμα «Διασχίζοντας την Ελλάδα» 

1997.΄Εκθεση φωτογραφίας του Jean Michel Aucler με θέμα «Des Voluptes». 

2000. Έκθεση φωτογραφίας Γ. Βλασσά, Α. Κοντογεώργη, Σ. Κώτσιου με θέμα 

«Φωτογραφικός χειμώνας»  

          Έκθεση φωτογραφίας 21 Ελλήνων φωτογράφων με θέμα 

“Transphotometafores” 

2001. Έκθεση φωτογραφίας  α) Sean Kernan/Τα κρυφά βιβλία  

β) Αλ.Αβραμίδη/Μετανάστες, οι δικοί μας ξένοι 

2004. Έκθεση φωτογραφίας « Μεταπολεμική Φλώρινα». Επιλογή από το 

φωτογραφικό αρχείο του Ι.    Γραζιώτη 

 

6. ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΤΕΧΝΗΣ 

 

1975. 1
ο
 Συμπόσιο. «Η εποχή του Ιμπρεσιονισμού». 

1978. 2
ο
 Συμπόσιο. «Τα γράμματα του Β.Β.Γκόγκ στον αδελφό του Τεό (Ι). 

3
ο
 Συμπόσιο. «Τα γράμματα του Β.Β.Γκόγκ στον αδελφό του Τεό (ΙΙ). 

4
ο
 Συμπόσιο. «Ο άνθρωπος και η τέχνη στην προϊστορική εποχή»  

5
ο
 Συμπόσιο. «Η Αιγυπτιακή Τέχνη». 

6
ο
 Συμπόσιο. «Η Μινωϊκή Τέχνη». 

7
ο
 Συμπόσιο. «Η Μυκηναϊκή Τέχνη». 
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1979. 8
ο
 Συμπόσιο. «Η Αρχαϊκή Τέχνη». 

9
ο
 Συμπόσιο. «ΒΡΥΖΑΚΗΣ,ο ζωγράφος της Επανάστασης του ‘21» 

10ο Συμπόσιο. «Ο χρυσός αιώνας του Περικλή». 

11
ο
 Συμπόσιο. «Μεγαλουργήματα των αρχαίων από μαθηματική άποψη» 

1980.12
ο
 Συμπόσιο. «Η χαρακτική μέχρι σήμερα». 

13
ο
 Συμπόσιο.»Η σημασία των αριθμών στην αρχαία τεχνική». 

1981.14
ο
 Συμπόσιο. «Η τέχνη στους ελληνιστικούς χρόνους’. 

15
ο
 Συμπόσιο. «Η Ρωμαϊκή Τέχνη». 

16
ο
 Συμπόσιο. «Η Βυζαντινή Τέχνη». 

17
ο
 Συμπόσιο. «ΠΟΝΤΟΣ, Ιστορία και Τέχνη». 

18
ο
 Συμπόσιο. «Μεσαιωνική Δυτική Τέχνη». 

19
ο
 Συμπόσιο. «Αναγέννηση» (Μέρος Α’). 

20ο Συμπόσιο. «Αναγέννηση» (Μέρος Β’). 

21
ο
 Συμπόσιο. «Η τέχνη του Μπαρόκ». 

22
ο
 Συμπόσιο. «Ο Ρομαντισμός στην Τέχνη». 

23
ο
 Συμπόσιο. «Ο Ρεαλισμός στην Τέχνη». 

24
ο
 Συμπόσιο. «100 χρόνια από τη γέννηση του Pablo Picasso». 

1982. 25
ο
 Συμπόσιο. «Ο φιλέλληνας ζωγράφος Eugene Delacroix». 

1983. 26
ο
 Συμπόσιο. «Από τον Ιμπρεσιονισμό μέχρι τη Σύγχρονη Εποχή». 

1990. 27
ο
 Συμπόσιο. «100 χρόνια από το θάνατο του Β.Β.Γκόγκ» 

1992. 1
ο
 Συμπόσιο (Β’Κύκλος). «Ο ζωγράφος Β.Καντίνσκι και το έργο του» 

2
ο
 Συμπόσιο (Β’Κύκλος). «Paul Klee. Ο δάσκαλος, ο ζωγράφος». 

1994. 3
ο
 Συμπόσιο (Β’Κύκλος). «Η χαρακτική». 

4
ο
 Συμπόσιο (Β’Κύκλος). «Προσέγγιση στην κοινωνικήφωτογραφία» 

1995. 5
ο
 Συμπόσιο (Β’Κύκλος). «Η Δεκαετία του ‘30» 

 

7. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΠΟΙΗΣΗΣ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
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1982. Καλλιτεχνικό Βραδυνό. «Μνήμη Ηλία Βυζάντη». 

1984. Λογοτεχνικό Πρωινό με τον Γ.Βαλέτα. «Ο ποιητής Κώστας Βάρναλης» 

1986. Μουσικό Βραδινό με τον Γ.Δάνη. «Ακρόαση-Ανάλυση της 7
ης

 Συμφωνίας του 

Σοστακόβιτς» 

1991. Μουσικό Βραδινό κλασικής κιθάρας από 11 μαθητές του Ωδείου Λαμίας  

1993. Μουσικό Βραδινό μουσικής δωματίου με το Quartetto Θεσσαλονίκης. «Μνήμη 

Χ.Κ.Ρόζα» 

1994. Μουσικό Βραδινό ελαφρής μουσικής με την Μ.Θωϊδου. «Της αγάπης το 

μετάξι» 

1995. Μουσικό Βραδινό / Ρεσιτάλ κλαρινέτου με το Στ.Μοσχογιάννη και την Αννα 

Δάνη 

 Μουσικό βραδινό μουσικής δωματίου με τους Α. Δάνη, Χρ.Δάνη, Δ. 

Κούντουρα 

1996. Μουσικό βραδινό α/  Μουσική Δωματίου (Α.Δάνη, Μ.Χατζή)  

        β/ 5+1 κιθάρες (Λ.Κούλης με 5 μαθητές του). 

1997. Μουσικό βραδινό για τα 100χρονα του J.Brahms 

(Ι.Πολυζωϊδου,Τ.Μισυρλής,Χ.Γραονίδης) 

Χριστουγεννιάτικο μουσικό βραδυνό ελληνικής λαίκής μουσικής με 

φλωριναίους μουσικούς 1998. Μουσικό βραδινό / Ρεσιτάλ κλαρινέτου με τον 

Δημήτρη Παπαϊωακείμ. 

Εθιμική Χριστουγεννιάτικη μουσική γιορτή της Φωτιάς με φλωριναίους 

μουσικούς 

1999. Χριστουγεννιάτικη Συναυλία μουσικής δωματίου με το Quartetto Medico 

Θεσσαλονίκης 

Βραδιά βαλκανικής ποίησης με το Σέρβο ποιητή Ιβάν Γκατζάνσκι  

2002. Βραδιά βουλγάρικης ποίησης με 5 βούλγαρους ποιητές. 

2003. Χριστουγεννιάτικες Φωτιές/Συναυλία για φωνή και πιάνο με έργα J. Brahms, 

Cl. Debussy, Μ. Χατζηδάκη.(Γίουλα Μιχαήλ φωνή, Ιωάννα Πολυζωϊδου πιάνο)  

2004. Μουσικό βραδινό «Μουσική από την Αναγέννηση και το Μπαρόκ».(Θεοδώρα 

Μπάκα- τραγούδι, Δημήτρης Κούντουρας-ξύλινο φλάουτο με ράμφος, Φανή 

Βοβώνη-μπαρόκ βιολί.,Δημήτρης Ιωάννου-λαούτο).30 χρόνια Στέγη 

Φιλοτέχνων Φλώρινας, 1974-2004 
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8. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

 

1993. Επιστημονική Ημερίδα. «Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΄Οψεις του λαϊκού πολιτισμού» 

(Συνδιοργάνωση με ΑΠΘ) 

1995. Διάλεξη του Λ. Μέλλιου.»Η συμμετοχή της Φλώρινας στο 1821» 

1998.Επιστημονική Ημερίδα. «Α’ Αρχαιολογική συνάντηση».  Συνεργασία με τις 

Εφορίες Αρχαίων και             Βυζαντινών Μνημείων 

2003.Παρουσίαση του βιβλίου του καθηγ. Ν. Μουτσόπουλου «Εκκλησίες του νομού 

Φλώρινας».( Πρέσπεια). 

2003.Διάλεξη του προέδρου της Διοικ. Επιτρ.του Πανεπηστημίου Δυτ. Μακεδονίας, 

Χρ. Μασσαλά. «Ιχνηλατώντας την ανθρώπινη περιπέτεια». 

2005. Οδοιπορικό στα χνάρια του μικρού θεού της Μουσικής από τον Γιώργο 

Σταυριανό. « Η περίπτωση Μότσαρτ»  

2006. Αφιέρωμα στον « Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη».Ομιλητής Άγγελος Μαντάς. 

Οργάνωση Ένωσης Φιλολόγων Ν. Φλωρίνης.  

  

9. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

2003. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το τοπίο στη σύγχρονη Ελληνική Τέχνη» 

2003. «Παιδί και περιβάλλον».Δημιουργική συνεργασία παιδιών από την Φλώρινα, 

το Μοναστήρι     και την Κορυτσά 

2004. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα φοιτητών παιδαγωγικού τμήματος «Μαθήματα 

κουκλοθέατρου»  

 

10. ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΗ-ΜΙΧΑΗΛ» 

 

1998. Έναρξη τακτικής λειτουργίας Εικαστικής Βιβλιοθήκης “Άρτεμις Τσαγκαρίδη-

Μιχαήλ”. 

1999. Δημιουργία πτέρυγας Βιβλιοθήκης Τέχνης  “Γ. Καρφή -.Ε. Κώη”.  

          Δημιουργία πτέρυγας Παιδικής Βιβλιοθήκης Τέχνης “Χρυσάνθης Καρφή”. 
 

 

10. ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ. 

 

 Η αρχή δημιουργίας της μόνιμης συλλογής του Μουσείου χρονολογείται από το 

1977 με 21 έργα που εξασφάλισε  ο Δημήτρης Καλαμάρας από φίλους καλλιτέχνες 

και συναδέλφους του καθηγητές της ΑΣΚΤ Αθήνας ( Γκίκας, Μόραλης, Μαυροϊδης, 
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Τέτσης, Μυταράς, Κοκκινίδης, Περαντινός, Ζογγολόπουλος  κ.α.). Προοδευτικά, 

ενισχύθηκε από προσωπικές προσφορές καλλιτεχνών και το 1995 αυξήθηκε 

εντυπωσιακά με την απόκτηση 137 έργων σύγχρονης ελληνικής τέχνης που είναι 

γνωστά ως συλλογή «Φόρος τιμής στο Γκρέκο», καθώς και με 44 χαρακτικά που 

πρόσφεραν 31 διεθνείς καλλιτέχνες της Φλωρεντίας (Ιταλία).  

Σήμερα η συλλογή αριθμεί συνολικά 529 (Μουσείο 415 + Πινακοθήκη 114) έργα 

275 καλλιτεχνών (ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, κατασκευές, εγκαταστάσεις, 

ολογράμματα, καλλιτεχνική φωτογραφία).   

Καλύπτει την περίοδο της σύγχρονη τέχνης (1960 μέχρι σήμερα) και 

συγκαταλέγεται μεταξύ των καλυτέρων  της χώρας. Είναι μοναδική του είδους στην 

ελληνική περιφέρεια.  

Από το 1998 άρχισε η διακίνηση και η παρουσίαση της σε διάφορες πόλεις της 

Ελλάδας. 

Η καλλιτεχνική διαχείριση της συλλογής γίνεται από την ιστορικό Τέχνης και 

καλλιτεχνική υπεύθυνη του Μουσείου, κ. Ζωή Γοδόση με την ευγενική συνεργασία 

της επίσης ιστορικού της Τέχνης – Μουσειολόγου και καθηγήτριας του ΑΠΘ κ. 

Ευθυμίας Γεωργιάδου-Κούντουρα. 

 

11. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία η επισκεψιμότητα και των δύο 

εικαστικών κέντρων κατά την παρελθούσα 10ετία έχει ως εξής:  

 Ετήσιος μέσος όρος επισκεπτών (όλων των κοινωνικών τάξεων & 

επαγγελμάτων): 6.000 

 Ποσοστό επισκεπτών νέας ηλικίας (10-30 ετών): 60% 

 Ποσοστό προερχομένων από τον εικαστικό χώρο (καλλιτέχνες, ιστορικοί 

τέχνης,  
μουσειολόγοι, επιμελητές εκθέσεων, συντηρητές έργων τέχνης κλπ): 25%  

 Στους επισκέπτες συγκαταλέγονται προσωπικότητες της πνευματικής και 

πολιτικής ζωής της χώρας καθώς και όλοι οι Έλληνες Υπουργοί Πολιτισμού της 

τελευταίας 10ετίας (1990-2000). 

 

 Ο ετήσιος μέσος όρος αναγνωστών της εξειδικευμένης βιβλιοθήκης τέχνης 

είναι 200, από τους οποίους 20 είναι τακτικοί. Οι αναγνώστες, στην 

πλειοψηφία τους (90%), είναι μαθητές, σπουδαστές και ντόπιοι καλλιτέχνες. 
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3.2 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 

3.2.1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

 

1975.     1.  1ο Συμπόσιο. "Η εποχή του Ιμπρεσιονισμού".  

1977.     2.  Εγκαίνια 1ης Περιόδου Λειτουργίας Μουσείου. 

1978.     3.  2ο Συμπόσιο. "Τα γράμματα του Β.Β.Γκόγκ στον Τεό (Ι).  

              4.  3ο Συμπόσιο. "Τα γράμματα του Β.Β.Γκόγκ στον Τεό (ΙΙ). 

              5.  4ο Συμπόσιο. "Ο άνθρωπος & η τέχνη στην προϊστορική εποχή" 

              6.  5ο Συμπόσιο. "Η Αιγυπτιακή Τέχνη". 

              7.  6ο Συμπόσιο. "Η Μινωϊκή Τέχνη". 

              8.  7ο Συμπόσιο. "Η Μυκηναϊκή Τέχνη". 

              9.  Εκθεση ζωγραφικής. "4 δάσκαλοι της ελληνικής τέχνης". 

1979.   10.  8ο Συμπόσιο. "Η Αρχαϊκή Τέχνη". 

            11.  9ο Συμπόσιο. "ΒΡΥΖΑΚΗΣ,ο ζωγράφος της Επανάστασης του '21" 

            12. 10ο Συμπόσιο. "Ο χρυσός αιώνας του Περικλή". 

            13. 11ο Συμπόσιο. "Μεγαλουργήματα των αρχαίων από μαθημ. άποψη" 

            14. Εγκαίνια 2ης Περιόδου Λειτουργίας Μουσείου. 

1980.   15. Εκθεση ζωγραφικής 33 βορειοελλαδιτών ζωγράφων.  

            16. Εκθεση 15 Φ.Κ. "ΦΛΩΡΙΝΑ,30 χρόνια ζωγραφική-γλυπτική. 

            17. Εκθεση χαρακτικής. "19 Ελληνες χαράκτες του 20ου αιώνα". 

            18. 12ο Συμπόσιο. "Η χαρακτική μέχρι σήμερα". 

            19. 13ο Συμπόσιο."Η σημασία των αριθμών στην αρχαία τεχνική".  

            20. Εκθεση φωτογραφίας. "ΦΛΩΡΙΝΑ,τι έμεινε και τι χάθηκε". 

1981.   21. 14ο Συμπόσιο. "Η τέχνη στους ελληνιστικούς χρόνους'.  

            22. 15ο Συμπόσιο. "Η Ρωμαϊκή Τέχνη". 

            23. 16ο Συμπόσιο. "Η Βυζαντινή Τέχνη". 

            24. 17ο Συμπόσιο. "ΠΟΝΤΟΣ, Ιστορία και Τέχνη". 
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            25. 18ο Συμπόσιο. "Μεσαιωνική Δυτική Τέχνη". 

            26. Εκθεση 56 Βρεττανών ζωγράφων. "Τα τραπουλόχαρτα". 

            27. 19ο Συμπόσιο. "Αναγέννηση" (Μέρος Α'). 

            28. 20ο Συμπόσιο. "Αναγέννηση" (Μέρος Β'). 

            29. 21ο Συμπόσιο. "Η τέχνη του Μπαρόκ". 

            30. 22ο Συμπόσιο. "Ο Ρομαντισμός στην Τέχνη". 

            31. 23ο Συμπόσιο. "Ο Ρεαλισμός στην Τέχνη". 

            32. Εκθεση ζωγραφικής του Στερίκα Κούλη. 

            33. 24ο Συμπόσιο. "100 χρόνια από τη γέννηση του P.Picasso". 

1982.   34. 25ο Συμπόσιο. "Ο φιλέλληνας ζωγράφος Ευγ.Ντελακρουά". 

            35. Εκθεση ζωγραφικής και Αφίσας. "Ειρήνη και ζωγραφική". 

            36. Εκθεση ζωγραφικής Φ.Κ. "Πολιτιστικός Αύγουστος '82". 

            37. Καλλιτεχνικό Βραδυνό. "Μνήμη Ηλία Βυζάντη". 

1983.   38. 26ο Συμπόσιο. "Ιμπρεσιονισμός-Σύγχρονη Εποχή". 

            39. Εκθεση ζωγραφικής 12 σπουδαστών της ΑΣΚΤ Αθήνας. 

            40. Εκθεση ΜΣ Μουσείου."Περιοδεία σε 21 χωριά του Νομού.  

            41. Εκθεση 16 φλωρινιωτών ζωγράφων. "Ειρήνη-Αδελφοποίηση" 

1984.   42. Εκθεση ζωγραφικής του Κώστα Λούστα. "Τρεις χειμώνες".  

            43. Εγκαίνια 3ης Περιόδου Λειτουργίας Μουσείου. 

            44. Λογοτεχνικό Πρωϊνό με τον Γ.Βαλέτα. "Ο Κώστας Βάρναλης" 

1985.   45. Εκθεση Μ/Φ & 9 Φ.Κ. "Επιστροφή των Ελγινείων στην Ελλάδα".  

            46. Εγκαίνια 1ης Περιόδου Λειτουργίας Πινακοθήκης Φ.Κ. 

            47. Εκθεση ντοκουμέντων. "Στέγη Φιλοτέχνων,10 χρόνια δράσης".  

1986.   48. Εκθεση χαρακτικής. "Μνήμη Γιώργου Σικελιώτη". 

            49. Εκθεση χαρακτικής. "Αφιέρωμα στο λαϊκό ζωγράφο Θεόφιλο".  

            50. Μουσικό Βραδυνό. "Ακρόαση της 7ης Συμφωνίας του Σοστακόβιτς  

1987.   51. Εκθεση ζωγραφικής των Θωμά Ζωγράφου & Σωτήρη Λιούκρα.  
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1988.   52. Εκθεση ζωγραφικής φλωρινιωτών ζωγράφων."FILOXENIA '88". 

1989.   53. Εναρξη 2ης Περιόδου Λειτουργίας Πινακοθήκης Φ.Κ. 

            54. Εγκαίνια 4ης Περιόδου Λειτουργίας Μουσείου. 

            55. Εκθεση 16 Φ.Κ. "Συμμετοχή στο Δ'Παμμακεδονικό Συνέδριο".  

            56. Εκθεση ζωγραφικής Φ.Κ. "Μνήμη Γ.Τσαρούχη". 

1990    57α.Εναρξη 3ης Περιόδου Λειτουργίας Πινακοθήκης Φ.Κ. 

            58. Εκθεση 12 Φ.Κ. "100 χρόνια από το θάνατο του Β.Β.Γκόγκ".  

            59. 27ο Συμπόσιο. "100 χρόνια από το θάνατο του Β.Β.Γκόγκ" 

1991.   60. Εκθεση ζωγραφικής του Κ.Κοντογιάννη."Επιστροφή στη Φλώρινα.  

            61. Έκθεση εικόνων και γκραβούρων. Συλλογή Νίκου Ψημμένου 

            62. Μουσικό Βραδυνό κιθάρας από 11 μαθητές του Ωδείου Λαμίας.  

1992.   63. 1ο Συμπόσιο (Β'Κύκλος). "Ο ζ/φος Β.Καντίνσκι & το έργο του"  

           64. Εγκαίνια νέου Μουσείου. Συλλ."ΕΛΛΗΝ. Ζ/ΦΙΚΗ, 19ος αιώνας 

           65. Εναρξη 5ης Περιόδου Λειτουργίας Μουσείου. 

           66. Πανηγυρική συμμετοχή του Μουσείου στις εκδηλ. ΠΡΕΣΠΕΣ '92 

           67. Εγκαίνια κτιρίου ΠΦΚ. Εναρξη 4ης Περιόδου Λειτουργίας  

           68. Εναρξη λειτουργίας Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Νέων. 

           69. 2ο Συμπόσιο (Β'Κύκλος). "Paul Klee, Ο δάσκαλος,ο ζωγράφος". 

           70. Έκθεση του Δ.Καλαμάρα. "Ο ανδριάντας του Μ.Αλεξάνδρου" 

1993.  71. Έκθεση του Δ.Καλαμάρα στο Βελλίδειο Π.Κ. Θεσ/νίκης 

           72. Έκθεση ζωγραφικής του Σωτήρη Λιούκρα. 

           73. Έκθεση Συλλογής ΕΠΜΑΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ,αρχές 20ου αι." 

           74. Επ/μονική Ημερίδα. "Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Οψεις του λαϊκού πολ/σμού"  

           75. Μουσικό Βραδυνό. "Μνήμη Χ.Κ.Ρόζα" 

           76. 17 Φ.Κ. στη Δημοτική Πινακοθήκη Κοζάνης 

1994.  77. Εναρξη 6ης Περιόδου Λειτουργίας Μουσείου. 

           78. Εκθεση του έργου του Ν.Γύζη  "Το κρυφό σχολειό". 
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           79. Εκθεση ζωγραφικής του Ξενή Σαχίνη. "Ιχνη και μνήμες". 

           80. Εκθεση ζωγραφικής του Κώστα Ξανθόπουλου. 

           81. 3ο Συμπόσιο (Β'Κύκλος). "Η χαρακτική". 

           82. Εκθεση ζωγραφικής του Francis Rollet. 

           83. Εκθεση φ/φίας Γ.Κατσάγγελου. "Το ψυχιατρικό νοσοκομείο" 

           84. 4ο Συμπόσιο (Β'Κύκλος). "Προσέγγιση στην κοιν.φωτογραφία" 

           85. Μουσικό Βραδυνό με την Μ.Θωϊδου. "Της αγάπης το μετάξι" 

           86. Εκθεση Αγιογραφίας. "Αγιογράφοι του Βιτσίου" 

1995.  87. Διάλεξη του Λ. Μέλλιου."Η συμμετοχή της Φλώρινας στο 1821" 

           88. Εκθεση ζωγραφικής του Julio Villani. 

           89. Μουσικό Βραδυνό με το Στ.Μοσχογιάννη και την Αννα Δάνη 

           90. Εκθεση φ/φίας της Μ.Γιαννοπούλου. "Οδοιπορικό,Πρέσπες '94" 

           91. Εκθεση ζωγραφικής του Κ.Λαχά. "Μετείκασμα-Μεταίσθημα" 

           92. Εκθεση συλλογής ΕΠΜΑΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ.Δεκαετία του '30 

           93. Εκθεση φ/φίας του Κ.Μπαλάφα. "Διασχίζοντας την Ελλάδα" 

           94. 5ο Συμπόσιο (Β'Κύκλος). "Η Δεκαετία του '30" 

           95. Εκθεση ζωγραφικής του Κ.Ντιό. "Μνήμη Στερίκα Κούλη" 

           96. Εκθεση συλλογής "Φόρος τιμής στον Γκρέκο" 

           97. Μουσικό βραδυνό με τους Α.Δάνη,Χρ.Δάνη & Δ.Κούντουρα 

1996.  98. Εκθεση γερμανικής χαρακτικής. "Χαρακτικά της 10ετίας '70" 

           99. Εναρξη 7ης Περιόδου Λειτουργίας Μουσείου. 

         100. Ατομική έκθεση του Στερίκα Κούλη.  "Αναδρομή". 

         101. Εκθεση χαρακτικής. "Αλμπρεχτ Ντύρερ", 59 ξυλογραφίες.  

                 (Με παράλληλη παρουσίαση της ζωής και του έργου του). 

         102. Μουσικό βραδινό με Μουσική Δωματίου (Α.Δάνη, Μ.Χατζή) 

                 και 5+1 κιθάρες (Λ.Κούλης+5 μαθητές του). 

1997.103. Εναρξη 8ης Περιόδου Λειτουργίας Μουσείου. 
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         104. Εκθεση φωτογραφίας. Jean Michel Aucler, "des Voluptes". 

         105. Μουσικό βραδινό. "Μνήμη Π.Γιασημακόπουλου" 

                (Ιωάννα Πολυζωϊδου, Τάσος Μισυρλής, Χρήστος Γραονίδης). 

         106. Ομαδική έκθεση εικαστικών τεχνών 11 μελών ΣΚΕΤΒΕ.  

         107. Έναρξη 9ης Περιόδου Λειτουργίας Μουσείου. 

         108. Χριστουγεννιάτικο βραδυνό-Εορτασμός 20χρονων Μουσείου. 

1998.109. Επιστημονική Ημερίδα (Α' Αρχαιολογική συνάντηση)  

         110. Αναδρομική έκθεση του ζωγράφου Γιώργου Ρακοβαλή. 

         111. Εγκαίνια εγκατάστασης Εικαστικής Βιβλιοθήκης. 

         112. Μουσικό βραδινό. Ρεσιτάλ κλαρινέτου Δημήτρη Παπαϊωακείμ. 

         113. Εθιμική Χριστουγεννιάτικη γιορτή της Φωτιάς. 

1999.114. Εκθεση παιδικής εικαστικής δημιουργίας. «GUERNICA…..ήμουν κι εγώ 

εκεί» 

         115. Ίβαν Γκατζάνσκι. Βραδιά βαλκανικής ποίησης 

         116. Έκθεση Θωμά Ζωγράφου και Σωτήρη Λιούκρα   

         117. Έκθεση Μαθητικών Εικαστικών Δραστηριοτήτων  «Πρόγραμμα 

«ΜΕΛΙΝΑ» 

         118. Έναρξη 10ης Περιόδου Λειτουργίας Μουσείου «Μόνιμη Συλλογή 

Χαρακτικών» 

         119. Έκθεση ζωγραφικής-γλυπτικής «ΦΛΩΡΙΝΑ. 80 χρόνια εικαστικής 

δημιουργίας» 

         120. Βασίλης Μιχαήλ. Παρουσίαση του έργου «Πρέσπες» 

         121. Έκθεση ζωγραφικής «ΦΛΩΡΙΝΑ. Νέοι Καλλιτέχνες» 

122. Έκθεση Georg Brandt «ΦΛΩΡΙΝΑ. Εμπλουτισμένος ποταμός» 

123. Έκθεση συλλογής χαρακτικών ΜΚΕ «ΤΕΧΝΗ» Θεσσαλονίκης  

124. Έκθεση ΜΣ (Α΄ Μέρος) ΜΣΤ Φλώρινας στο ΒΠΚ Θεσσαλονίκης 

125. Έκθεση φωτογραφίας «Φωτογραφικός χειμώνας» (Συνδιοργάνωση με 

ΛΠΦ) 

126. Χριστουγεννιάτικη Συναυλία με το Quartetto Medico Θεσσαλονίκης 
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2000.127. Έκθεση ΜΣ (Β΄Μέρος) ΜΣΤ Φλώρινας στο ΒΠΚ Θεσσαλονίκης  

128. Έκθεση Νέων Αποκτημάτων Συλλογής ΜΣΤ Φλώρινας 

129. Έναρξη 11
ης

 Περιόδου Λειτουργίας ΜΣΤ Φλώρινας 

130. Έκθεση ζωγραφικής Νικόλα Μπλιάτκα 

131. Χωροθέτηση έργου «ΠΡΕΣΠΕΣ 1999» του Βασίλη Μιχαήλ  

132. Έκθεση φωτογραφίας “TRANSPHOTOMETAFORES” 

133. Εθιμική γιορτή της Χριστουγεννιάτικης φωτιάς & 25χρονα Στέγης 

Φιλοτέχνων 

2001.134. Έκθεση μαθητικών εικαστικών δραστηριοτήτων 2
ου

 Π.Δ.Σχολείου 

Φλώρινας 

135. Έκθεση φωτογραφίας Sean Kernan «Τα κρυφά βιβλία» 

         Στέλιου Αβραμίδη «Μετανάστες, οι δικοί μας ξένοι» 

136. Έκθεση 10 σπουδαστών & αποφοίτων ΑΣΚΤ Αθήνας με θέμα 

«Ζωολογικοί   κήποι»  

137. Παρουσίαση εκδόσεων Ιδρύματος Δημήτρη Καλαμάρα 

138. Έναρξη 12
ης

 Περιόδου Λειτουργίας Μουσείου  

2002.139.Χριστουγεννιάτικη Συναυλία για πιάνο και φωνή (Ιωάννα Πολυζωίδου, 

Γιούλα      Μιχαήλ) με έργα  Brahms, Debussy, Χατζηδάκι. 

2003. 140.Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σε συνεργασία με το Δήμο Φλώρινας «Το Τοπίο 

στη       Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη». 

          141.Έκθεση Αφίσας – Multimedia ( APARE – ΤΕΕ Δυτ. Μακεδονίας) 

«Εναλλακτικές       Όψεις της Βαλκανικής Αρχιτεκτονικής. 

          142.«Παιδί και Περιβάλλον» Δημιουργική συνεργασία παιδιών από τη 

Φλώρινα,                       Μοναστήρι, Κορυτσά στις όχθες του Σακουλέβα. 

Συνεργασία του Δήμου          Φλώρινας και ΜΣΤΦ. 

          143.Έκθεση Ζωγραφικής «Θέμης Μηλώσης 1942 – 2003» Πρέσπες 2003 

          144.Παρουσίαση του βιβλίου «Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μνημεία της 

        Μακεδονίας – Εκκλησίες του Νομού Φλώρινας» Καθηγ. Ν. 

Μουτσόπουλος 

          145.«Ιχνηλατώντας την ανθρώπινη περιπέτεια» Διάλεξη του Πρ. Διοικ. Επιτρ. 

         Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδ. κ. Χρ. Μασσαλά (ΝΑΦ & ΜΣΤΦ)  
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          146.Έκθεση Ζωγραφικής « Φλώρινα – Νέοι Καλλιτέχνες 2003» 

          147.Έκθεση Συλλογής Εθνικής Πινακοθήκης « Η Γενιά του ’30 μετά τον 

πόλεμο και η       κατάκτηση της αφαίρεσης» 

2004. 148.Έκθεση με έργα της μόνιμης Συλλογής του ΜΣΤΦ «Γυναίκα» 

          149.«Η Περίπτωση Μότσαρτ. Προσεγγίσεις της μουσικής του» Καθηγ. 

Γιώργος              Σταυριανός 

          150.Έκθεση Φωτογραφίας – Επιλογή από το Αρχείο του Ιωάννη Γραζιώτη 

«Μεταπολεμική Φλώρινα» 

151. Εικαστική Έκθεση ( Πρέσπεια 2004 & Εταρ. KINTEC A.E.) 

         «Οι γειτονές μας» 

         «Μέσα από την Ελλάδα» 

                    « Η Ευρώπη μας» 

152.΄Εκθεση Χαρακτικών Συλλογής ΜΣΤΦ 

         «Συλλογή FIRENZE|» 

           «Χαρακτικά Νίκου Χατζηκυριάκου – Γκίκα» 

153. Αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη (Ένωση Φιλολόγων Φλώρινας 

Ομιλητης Άγγελος Μαντάς) 

154.Χριστουγεννιάτικες Φωτιές «Μουσική από την Αναγέννηση και το 

Μπαρόκ» (Χρ. Κούντουρας Φλάουτο , Δ. Ιωάννου Λαούτο, Φ. Βοβώνη 

Μπαρόκ Βιολί, Θ. Μπάκα Τραγούδι) 

2005.155. Παρουσίαση βιβλίου του Μίμη Ανδρουλάκη «Βαμπίρ και Κανίβαλοι»  

156. Έκθεση Φλωρινιωτών Καλλιτεχνών για την ενίσχυση των πληγέντων 

κατοίκων της  Ν.Α. Ασίας (Δήμος Φλώρινας) 

157. Παρουσίαση βιβλίου του Γεωργίου Μόδη «Αναμνήσεις» (Μ. Πυροβέτση, 

ΝΑΦ, ΠΔΜ τμ. Βαλκαν. Σπουδ.) 

158. Παρουσίαση βιβλίου της Μαριάνθης Αλειφεροπούλου – Χαλβατζή 

«Μάναααα…» 

159. Παρουσίαση της Συλλογής του ΜΣΤΦ στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και 

Παράδοσης 

160. Έκθεση με έργα της μόνιμης Συλλογής του ΜΣΤΦ «Η Ανθρώπινη 

Κατάσταση» 
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161. Συναυλία Μουσικής Δωματίου του Ωδείου Νομαρχ. Αυτοδ. Φλωρ. (Τρίο 

από την Αλβανία) 

162. Έκθεση Ζωγραφικής Βασίλη Κύρκου «Περιπλάνηση και Επιστροφή» 

Πρέσπεια 2005 

163. Επίσκεψη Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. 

Βαρθολομαίου και Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. 

Χριστόδουλου. επίσημη τελετή υποδοχής, απόδοση τιμών από το Δ.Σ του 

ΜΣΤΦ 

164. Συνέδριο Νομαρχ. Αυτοδ. Φλωρ. «Η Δημιουργία του Δρόμου του 

Πολιτισμού στη Ν.Α. Ευρώπη» Πρώτη παρουσίαση του νέου μουσείου – 

Κτίριο Εξάρχου - με έργα  της μόνιμης Συλλογής 22/9/2005 

165. 400 Χρόνια Δον Κιχώτης – Θερβάντες. Προσέγγιση στο πρώτο σύγχρονο 

μυθιστόρημα, Ομιλητής Carlos Grida, Παρουσίαση Διεθνών Εκδόσεων 

(Ένωση φιλολόγων Φλώρινας 

166. Ημερίδα Νομαρχ. Αυτοδ. Φλώρινας «Έτος Καπετάν Κώττα» 

167. «Λεωνίδας Παπάζογλου» Φωτογραφικά Πορτραίτα από την Καστοριά και 

την περιοχή της την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα. Συλλογή Γ. 

Γκολομπία, ΜΦΘ, ομιλητής Κ. Αντωνιάδης 

168. Χριστουγεννιάτικες Φωτιές Ρεσιτάλ Πιάνου του Λάμπη Βασιλειάδη  

2006.169. «Χανς Χολμπάιν, ένας ζωγράφος του 16
ου

 αιώνα. Το έργο τέχνης ιστορική 

μαρτυρία στη διδασκαλία της Ιστορίας της Γ’ Γυμανσίου (Ζωή Γοδόση – 

Ένωση Φιλολόγων Φλώρινας) 

 170. Παρουσίαση βιβλίου του Γ. Λιάνη «Ανταποκρίσεις από τη Λογοτεχνία» 

 171. «Φιλολογία ή λογοτεχνία στο σχολείο;» Ομιλία του καθηγητή λογοτεχνίας 

στο ΠΔΜ Μίμη Σουλιώτη για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης 

 172. Έκθεση με έργα της μόνιμης Συλλογής του ΜΣΤ «Μνήμη – Παράδοση – 

Ιστορία» 

 173. Έκθεση Φωτογραφίας ΜΦΘ «Δημήτρης Λέτσιος – Οδοιπορία στο φως και 

τη σκιά της Ελλάδος» 

 174. «Η Φλώρινα των Χρωμάτων» Έκθεση Καλλιτεχνών της Φλώρινας στην 

Κωνσταντινούπολη – Σισμανόγλειο Προξενικό Ίδρυμα 

 175. Ημερίδα με θέμα: «Μανιτάρια τα κοσμήματα της φύσης» Λέσχη 

Πολιτισμού Φλώρινας Σύλλογος Μανιταρόφιλων Δ. Μακεδονίας 
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 176. Εγκαίνια νέου Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας με έργα Συλλογής 

ΜΣΤ. Δεξίωση και συναυλία ,με το μουσικό σύνολο «Ακριτικό Τρίο». 

Κτήριο Εξάρχου 

 177. Παρουσίαση βιβλίου του καθ. Συμεών Κωνσταντόπουλου « Η Οικολογική 

κρίση και η Περιβαλλοντική Εκπαιδευση» ΝΑΦ. Κτήριο Γούναρη 

 178. Πρόγραμμα EQUAL Μεθόριος. Ολοκληρωμένη παρέμβαση στη Φλώρινα. 

Διακρατική συνάντηση εταίρων του έργου BCSI. Κτήριο Εξάρχου 

 179. Α’ Βαλκανικό Βυζαντινολογικό Συνέδριο – Πρέσπα. Έκθεση με έργα 

Συλλογής ΜΣΤ & ΠΚΦ 

 180. Συναυλία Γιώργου Σταυριανού  με το έργο «Εισαγωγές». Πρέσπεια 2006 – 

Κτήριο Εξάρχου (Λ. Κούλης, Β. Λούστα, Κοραλλία Καράντη)  

 181. Έκθεση Βασίλη Μιχαήλ «Ένα όνειρο της Πολιτείας ως φως και ως σκιά» - 

Κτήριο Εξάρχου 

 182. «Σκέψη Οξεία» Χαρακτικά – Σχέδια Νίκου Χατζηκυριάκου – Γκίκα. 

ΜΣΤΦ, ΕΠΜΑΣ, Μουσείο Μπενάκη,Gallery Ειρμός Θες/νίκης, Πρέσπεια 

2006. Κτήριο Γούναρη 

 183. Συναυλία «Από την Σαπφώ στον Ελύτη» (Σπ. Σακκάς, Γ. Κουρουπός, 

Ιουλίτα Ηλιοπούλου) – Πρέσπεια 2006. Κτήριο Εξάρχου 

 184. « Αναζήτηση Ταυτότητας»  Έκθεση έργων Συλλογής Μακεδονικού 

Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Κτήριο Γούναρη 

 185. Έναρξη Λειτουργίας Εικαστικού Εργαστηρίου στο ΜΣΤ. Καθηγητές: 

Άννα Τσουλφίδου, Μπάμπης Χρυσοχοΐδης. Κτήριο Γούναρη 

 186. Έκθεση Ζωγραφικής Αντώνη Μπαλάκα «Σώμα ως μέσο έκφρασης» 

Κτήριο Γούναρη 

 187. Έκθεση κατασκευών μαθητών Β’ Γυμν. Φλώρινας. Χριστουγεννιάτικο 

Βazaar. Καθηγήτρια: Άννα Τσουλφίδου 

 188.Παρουσίαση βιβλίου της Βούλας Μάστορη «Το παραμύθι των ψυχών» 

2007.189. Ο Εικαστικός Γιάννης Ζιώγας μιλάει για το βιβλίο του «Ο Ταρκόφσκι στη 

Χαλκίδα» Κτήριο Γούναρη 

 190.  Έκθεση Θωμά Ζωγράφου «Ουδέ εκ του παντός κενεού πέλει ουδέ 

περισσού» Εμπεδοκλής. Κτήριο Εξάρχου. 

 191. Έκθεση με έργα Συλλογής του ΜΣΤ «Α - όπως αφαίρεση» Κτήριο 

Γούναρη 
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 192. Έκθεση Γλυπτικής Χρήστου Τσώτσου «Αφήστε τη γραμμή να ονειρεύται 

– Paul     Klee» Κτήριο Γούναρη 

 193. «Crossing borders through art». Ανταλλαγή νέων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.   Συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΜΣΤΦ 

 194. Έκθεση Φωτογραφίας του Χάρη Κωτσίδη «Ομφάλιος Τόπος» Κτήριο 

Γούναρη 

 195. Έκθεση με έργα Συλλογής του ΜΣΤ «Διαδρομές» 

 196. Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών ΝΕΟΛΑΙΑ της Ευρώπης «Σπάζοντας τους 

φραγμούς μέσω της μουσικής». Εκδήλωση στο ΜΣΤ  

 197. ΑΜΥΝΤΑΙΑ 2007 Έκθεση έργων Συλλογής ΜΣΤ & ΠΚΦ στο Αμύνταιο 

 198. Έναρξη εικαστικού εργαστηρίου προετοιμασίας για Σχολή Καλών Τεχνών 

& Αρχιτεκτονική Καθηγητές: Όλγα Κερκέζη, Μπάμπης Χρυσοχοΐδης, 

Χρήστος Τσώτσος & Αντώνης Μπαλάκας. Κτήριο Γούναρη 

 199. Έκθεση έργων Εικαστικού Εργαστηρίου ΜΣΤ σε συνεργασία με την 

ΤΕΔΚ Φλώρινας. Διαγωνισμός & βράβευση τριών μαθητών. Καθ. Α. 

Τσολφίδου 

2008.200. Έκθεση Φωτογραφίας «Φωτογραφίες μιας ξεχωριστής μέρας» Παιδικά 

πορτραίτα από τη Συλλογή Ν. Πολίτη 1880 – 1950. Συνεργασία ΜΦΘ 

 201. Συναυλία Νομαρχιακού Ωδείου Φλώρινας (Φωνή, Πιάνο. Κλαρινέτο). 

Κτήριο Γούναρη 

 202. Έκθεση Λάζαρου Σπύρου. «Σχέδιο, Ζωγραφική, Γλυπτική». 

 203. Παρουσίαση  βιβλίου της φιλολόγου Δήμητρας Μήττα «Θυμάσαι τ’ 

ονειρό σου…» Κτήριο Γούναρη 

 204. «Art Clash» Έκθεση Ζωγράφων Πτυχιούχων Σχολών Καλών Τεχνών 

Φλωρεντίας. Συμμετοχή Τμ. Σχ. Εικ. Εφαρμ. Τεχνών Φλώρινας. 

Διαγωνισμός, βράβευση και προσφορά έργων στο ΜΣΤ. Συνέχιση 

συνεργασίας ΜΣΤ & California State University. 

 205. Έκθεση ζωγραφικής Κώστα Ξανθόπουλου 

 206. Α’ Διπλωματικές Εξετάσεις Μονωδίας του Νομαρχ. Ωδείου Φλώρινας – 

Βιολέτα Λούστα. Κτήριο Γούναρη 

 207. « Μαρία Κάλλας – 30 χρόνια μετά» Έκθεση προσωπικών αντικειμένων, 

φωτογραφιών κ.α. του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων του Δήμου 

Αθηναίων & του συλλέκτη Νίκου Χαραλαμπόπουλου. Πρέσπεια 2008. 

Κτήριο Εξάρχου 
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 208. Έκθεση Κώστα Κουλεντιανού. Κτήριο Εξάρχου 

 209. 3 Θεματικές Εκθέσεις  

 Η ζωγραφική παράδοση στη Φλώρινα 

 Οι δημιουργοί της σύγχρονης Εικαστικής Φλώρινας 

 Η νέα γενιά Φλωρινιωτών Καλλιτεχνών  

Πρόγραμμα Interreg ΑΝΦΛΩ, ΜΣΤΦ 

210. Έκθεση Φωτογραφίας « Ο φωτογράφος Ι. Γραζιώτης» Πρόγραμμα 

Interreg                 ΑΝΦΛΩ, ΜΣΤΦ 

211. Παρουσίαση  βιβλίου του Πέτρου Τατσόπουλου « Η καλοσύνη των 

ξένων» Λέσχη        ανάγνωσης 1
ου

 ΓΕΛ Φλώρινας. Κτήριο Γούναρη 

212. Μουσική Εκδήλωση αφιερωμένη στην μελοποιημένη ποίηση «Ποίηση με 

                μουσική» Φοιτητές τμ. Βαλκανικών Σπουδών. Κτήριο Γούναρη 

213. Πρώτα Χριστούγεννα στο καινούργιο Μουσείο Μουσικό Βραδινό Χ. 

Κούντουρας,        Κ. Ράπτης, Μ. Θωίδου & Θ. Ατζακάς. 

2009.214. Έκθεση Γιάννη Ζιώγα «Μεσονήσι: τόσο μακριά…τόσο κοντά» 

 215. Συμπόσιο Τέχνης από τον Γιάννη Ζιώγα με αφορμή την έκθεση του.  

        Τοπίο: Πρόσχημα - Προβολή – Καταγραφή; 

 216. Ο ζωγράφος Γιάννης Ζιώγας συνομιλεί με τα μέλη της Ένωσης Φιλολόγων                 

       Φλώρινας για το έργο του και γενικά την τέχνη. 

 217. Έκθεση της Άλεξ Μυλωνά «Τέχνη και Ζωή» Συμμετοχή του ΜΣΤΦ στον          

       γιορτασμό για τα 30 χρόνια του ΜΜΣΤΘ 

 218. Έκθεση « Η Γελοιογραφία στην Ευρώπη των 27» Βουλή των Ελλήνων, 

Λέσχη        Ελλήνων Γελοιογράφων, ΜΣΤΦ Πρέσπεια 2009 

 219. – ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ –  Έκθεση του εργαστηρίου χαρακτικής του Τμήματος 

         Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών 

του               Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

2010.220. Συμμετοχή του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας με την Έκθεση                               

      -Χαρακτική -  της Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ στο Συνέδριο Χαρακτικής  

στη       Φλώρινα 

         20 – 24 /2/2010 «Χαρακτική & Πολιτισμός Παρελθόν & Παρόν» 

 221. Έκθεση 2
ο
 Εργαστήρι Ζωγραφικής Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ 

222. Έκθεση 3
ο
 Εργαστήρι Ζωγραφικής Σχολής Καλών Τεχνών  ΑΠΘ 
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223. Έκθεση με έργα της μόνιμης Συλλογής του Μ.Σ.Τ.Φ « Η Ανθρώπινη 

Μορφή» 

 224. Τιμητική Βραδιά για τον Νίκο Γκάτσο. ΜΣΤΦ Πρέσπεια 2010 

 225. Έκθεση ζωγραφικής Κυριάκου Κατζουράκη «σώμα ευάλωτο»  

 226. Κυριάκος Κατζουράκης Κινηματογράφος («Ο δρόμος προς τη δύση», 

«Γλυκιά      μνήμη», «Μικρές εξεργέσεις»)  Λέσχη Πολιτισμού Φλώρινας 

 227. Συναυλία Πέτρου Σατραζάνη. Κύκλος τραγουδιών από την ποιητική 

συλλογή «Πότε μίλα πότε φίλα» του Διονύση Καρατζά. 

 228.Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Χάλκιων Πνευστών. 2010 

 229.Έκθεση ζωγραφικής Γιάννη Καστρίτση « Η αμφιβολία του Σεζάν» 2010 

2011.230.Έκθεση ζωγραφικής Ξενής Σαχίνης « εικαστικές εκτυπώσεις» 2011  
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Ο τομέας της μουσειακής εκπαίδευσης δύναται να χαρακτηριστεί ως ένας 

«ευαίσθητος» τομέας καθώς ασχολείται με θέματα του παρελθόντος, «άπιαστος» 

καθώς οι μουσειακοί χώροι δεν συντελούν στην εύκολη και δυνατή επίσκεψη παιδιών 

προσχολικής ηλικίας, «διαχρονικός» αφού αποτελεί τον συνδετικό κρίκο του 

παρόντος με το παρελθόν, του σχολείου, με το μουσείο. Όμως, σε καμία περίπτωση 

δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «περιττός» ως προς την ένταξη του στα 

σχολικά προγράμματα.  

Ακόμα, η μουσειακή αγωγή προσφέρει στο παιδί μια ανεκτίμητη βιωματική εμπειρία 

διότι το παιδί έχει την δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά στην μάθηση, ενεργοποιεί 

όλες του τις αισθήσεις, αποκτά επαφή με άλλα παιδιά και συνεργάζεται αβίαστα μαζί 

τους, εκφράζεται ελεύθερα, χωρίς τον φόβο της κριτικής σκέψης. Το περιβάλλον του 

μουσείου και τα εκθέματα του, φέρνουν το παιδί σε επαφές με τις τέχνες της 

γλυπτικής, της ζωγραφικής κ.α. Η ιστορία βρίσκεται μπροστά στο οπτικό του πεδίο 

και αντιλαμβάνεται την εξελικτική πορεία των πραγμάτων. Οι δραστηριότητες που 

πραγματοποιούνται φέρνουν παιγνιώδη μορφή, με αποτέλεσμα το παιδί να 

συμμετέχει με την έγκριση του και να οδηγείται στη μάθηση ακούραστα και 

ευχάριστα.  

Εν κατακλείδι, έπειτα από τις βιβλιογραφικές έρευνες, τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν η μουσειολογία και η μουσειακή εκπαίδευση δεν έχουν αναπτυχθεί στην 

χώρα μας όσο θα ήταν δυνατόν. Ιδίως όσον αφορά την προσχολική ηλικία, στην 

οποία έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρούσα εργασία. Τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα των μουσείων είναι ελάχιστα και ίσως θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν και επιφανειακά, χωρίς να τους δίνεται η σημασία που τους αξίζει.  
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