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Περίληψη 
 

       ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηψληαη νη αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπνίεζε 

ηζηνξηθψλ ρψξσλ, κλεκείσλ θαη κνπζείσλ ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο. ην πιαίζην ηεο 

εξγαζίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε πνηνηηθή έξεπλα θαη ε εξεπλεηηθή κέζνδνο, πνπ 

αμηνπνηήζεθε, ήηαλ ε ζπλέληεπμε. 

          ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο πξνζεγγίδνληαη νη έλλνηεο ηνπ κνπζείνπ θαη 

ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπίνπ θαη ε κάζεζε ζην κνπζείν. Παξάιιεια, κειεηάηαη ε ζρέζε 

κνπζείνπ θαη ηζηνξίαο θαη πψο δηακνξθψλνληαη ε ηζηνξηθή εθπαίδεπζε, ε ηζηνξηθή 

ζθέςε, ε κλήκε θαη ε εζληθή ηαπηφηεηα. ηε ζπλέρεηα, ζηελ εξγαζία πεξηγξάθεηαη ν 

ξφινο θαη ε ζεκαζία ησλ ζρνιηθψλ επηζθέςεσλ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. 

         ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο παξαηίζεληαη θαη αλαιχνληαη ε κεζνδνινγία 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Γηεμήρζε πνηνηηθή έξεπλα κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ζπλεληεχμεσλ ζε 15 εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ ππεξεηνχζαλ 

ζε ζρνιεία ζην Ννκφ Πέιιαο. πγθεθξηκέλα, δηεξεπλήζεθαλ νη αληηιήςεηο θαη νη 

πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξηλ απφ κηα επίζθεςε ζε έλαλ ηζηνξηθφ ρψξν, κλεκείν 

ή κνπζείν, θαηά ηε δηάξθεηά ηεο θαη κεηά απφ απηή, αιιά, επίζεο, κειεηήζεθε θαη ην 

επίπεδν κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

         Απφ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο εμήρζεζαλ ζπκπεξάζκαηα, πνπ αθνξνχλ, ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ θαη νξγαλψλνπλ ηηο 

ζρνιηθέο επηζθέςεηο ζε ηζηνξηθνχο ρψξνπο. 
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 Μλήκε 

 Δζληθή Σαπηφηεηα 

 Μάζεζε  
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Abstract 
 

               This study concerns the perceptions and the practices of the Primary 

Education teachers about the utilization of historical sites, monuments and museums 

to the history lesson. Moreover, a qualitative research was carried out and the research 

method used was the interview. 

               The theoretical part of the study approaches the concepts of the museum and 

of the historical site as well as the learning at the museum. Moreover, it is studied the 

relationship between museum and history and how historical education, historical 

thinking, memory and national identity are shaped. The study also describes the role 

and the importance of school visits in the teaching process. 

              In the research part of the study the methodology and the results of the 

research are presented and analyzed. A qualitative research was carried out by 

interviewing 15 Primary Education teachers serving in schools in the prefecture of 

Pella. In particular, teachers’ perceptions and practices prior to a visit to a historical 

site, monument or museum, during and after this visit were investigated. Furthermore, 

the level of museum education of teachers was studied. 

             Based on the survey data, conclusions were drawn regarding the ways in 

which teachers organize and deal with the school visits to historical sites. 

 

Keywords 
 Museum 

 Historical Site 

 Monument 

 Perceptions 

 Practices 

 Historical Education 

 Historical Thinking 

 Memory 

 National Identity 

 Learning 

 School Visits 
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Πρόλογοσ 
 

            Μηα ζρνιηθή επίζθεςε ζε έλα κνπζείν ή ηζηνξηθφ ρψξν ζα πεξηκέλακε λα  

γελλά ζπλαηζζήκαηα ελζνπζηαζκνχ θαη ραξάο ζηνπο καζεηέο. Χζηφζν, απφ ηελ 

εκπεηξία κνπ σο καζήηξηα αιιά θαη απφ ζπδεηήζεηο κε καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ έρσ 

δηαπηζηψζεη φηη απηέο νη επηζθέςεηο θαηά θχξην ιφγν απνηεινχλ κηα αληαξή 

δξαζηεξηφηεηα. Πξνθαλψο ε ραξά θαη ν ελζνπζηαζκφο ησλ καζεηψλ πξνθχπηνπλ απφ 

ην γεγνλφο φηη ζα πεξάζνπλ κηα κέξα εθηφο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο θαη φρη 

απαξαίηεηα απφ ηελ επίζθεςε ζην κνπζείν.  

            πγθεθξηκέλα, γλσξίδνπκε φηη ζπλήζσο νη επηζθέςεηο ζε ηζηνξηθνχο ρψξνπο ή 

κνπζεία πεξηνξίδνληαη ζε κνλφηνλεο θαη καθξνζθειείο μελαγήζεηο. Οη καζεηέο 

θαζίζηαληαη παζεηηθνί δέθηεο θαη θνπξάδνληαη αθνχ αθνχλε ρσξίο λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά θαη πνιιέο θνξέο δελ θαηαιαβαίλνπλ απηά πνπ αθνχλε. Απιά πεξηδηαβαίλνπλ 

ηνλ ρψξν ηνπ κνπζείνπ θαη, ζπλήζσο, κεηά απφ κεξηθέο κέξεο δελ ζπκνχληαη ηη είδαλ.             

           Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, απφ ηελ εκπεηξία καο φηη νη καζεηέο δελ απηελεξγνχλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ. Γελ ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζα 

επέηξεπαλ ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο θαη ηε κειέηε ησλ κνπζεηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ ή ησλ κλεκείσλ, ψζηε λα εθκαηεχζνπλ πιεξνθνξίεο απφ απηά γηα ην 

παξειζφλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κφλνη ηνπο ηε λέα γλψζε. Απελαληίαο νη ζρνιηθέο 

επηζθέςεηο θαίλεηαη φηη ιεηηνπξγνχλ σο κηα επθαηξία γηα δηαζθέδαζε θαη φρη σο 

πνιχηηκε καζεζηαθή εκπεηξία.  

          Απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα κνχ γελλήζεθε ην εξψηεκα αλαθνξηθά κε ην γηαηί 

κηα επίζθεςε ζε έλα κνπζείν ή ηζηνξηθφ ρψξν λα απνηειεί κηα αδηάθνξε εκπεηξία γηα 

ηνπο καζεηέο. Πξνθαλψο γηα ηελ «ελνξρήζηξσζε» κηαο επίζθεςεο είλαη ππεχζπλνο ν 

εθπαηδεπηηθφο, θαζψο ν ίδηνο γλσξίδεη ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη 

ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ ηνπ θαη αλαιφγσο ηε ζρεδηάδεη. Έηζη, ινηπφλ, ζέιεζα 

λα δηεξεπλήζσ ηηο απφςεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηηο 

επηζθέςεηο ζε ηζηνξηθνχο ρψξνπο ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο. 

         Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο κειέηεο θαζνξηζηηθή ήηαλ ε ζπκβνιή 

νξηζκέλσλ αλζξψπσλ. Κιείλνληαο, ινηπφλ, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ 

ζε φινπο φζνη ζηήξημαλ απηή ηελ πξνζπάζεηα κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν ν θαζέλαο. 

Δηδηθφηεξα, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζηνλ επφπηε ηεο εξγαζίαο 

κνπ, θ. Κψζηα Καζβίθε, γηα ηε ζηήξημε, θαζνδήγεζε θαη ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο 
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ηνπ. Δπραξηζηψ, επίζεο, ζεξκά ηνπο βαζκνινγεηέο θαζεγεηέο ηεο εξγαζίαο, θ. 

Αλδξένπ θαη θ. Μπέηζα γηα ηηο ζεκαληηθέο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

         Θα ήζεια, επίζεο, λα επραξηζηήζσ ζεξκά φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε 

κεγάιε πξνζπκία πνπ επέδεημαλ θαη ηνλ ρξφλν πνπ δηέζεζαλ γηα λα ζπκκεηάζρνπλ 

θαη λα βνεζήζνπλ ζην ζθνπφ ηεο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα, επραξηζηψ ζεξκά ηελ 

εθπαηδεπηηθφ, θ. Μαξία Εσγξάθνπ, ε νπνία βνήζεζε ζεκαληηθά ζηελ επαθή κνπ κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

         Σέινο, έλα κεγάιν επραξηζηψ νθείισ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ, ζηε γηαγηά κνπ, 

Βαζηιηθή, θαη ζηνλ Γηάλλε γηα ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε θαη ζπκπαξάζηαζή ηνπο 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

 Ζ παξνχζα εξγαζία κειεηά ηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηζηνξηθψλ 

ρψξσλ, κλεκείσλ θαη κνπζείσλ ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο. Δίλαη, σζηφζν, ζεκαληηθφ 

λα εζηηάζνπκε ζε έλλνηεο θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην κνπζείν θαη ηε κάζεζε ζε 

απηφ, ηε ζρέζε Ηζηνξίαο θαη κνπζείνπ θαη ηηο επηζθέςεηο ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, 

ψζηε λα δηακνξθσζεί κηα ζπλνιηθή εηθφλα γηα ην ξφιν ησλ ηζηνξηθψλ ρψξσλ θαη ησλ 

κνπζείσλ ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο. 

 

 

Α’ ΜΕΡΟ 

ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1. Σο Μουςείο, το Ιςτορικό Σοπίο και ο 
εκπαιδευτικόσ τουσ ρόλοσ 

 
 

1.1. Προςεγγύζοντασ τισ ϋννοιεσ του Ιςτορικού Σοπύου και του 
Μουςεύου  

 
1.1.1. Ιςτορικό Σοπύο  
  

 Ζ ηζηνξία είλαη παξνχζα γχξσ καο παληνχ. Οδσλχκηα, θαιιηέξγεηεο, δεκφζηα 

θηίξηα, νηθηζκνί, κλεκεία θαη πνιινί άιινη ηφπνη παξνπζίαζεο ηεο ηζηνξίαο 

δειψλνπλ κε ζπλεηδεηφ ή αζχλεηδν ηξφπν ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αλζξψπηλσλ 

θνηλσληψλ ζην παξειζφλ (Καζβίθεο & Αλδξένπ, 2008:125-126). Οη παξαπάλσ ηφπνη, 

ινηπφλ, ζπλζέηνπλ ην ιεγφκελν ηζηνξηθφ ηνπίν. Ζ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

έλλνηαο «ηνπίν» πνηθίιιεη αλάινγα κε ην επηζηεκνληθφ θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ 

ππφβαζξν ησλ εθάζηνηε εξεπλεηψλ. Οη εξκελείεο, πνπ έρνπλ εθθξαζηεί γηα ην ηνπίν, 

ην αληηκεησπίδνπλ αθελφο σο ζέακα, σο απνηέιεζκα δειαδή ηεο νπηηθήο ή 

αληηιεπηηθήο εκπεηξίαο θαη αθεηέξνπ σο κηα θπζηθή νληφηεηα. Χζηφζν, ζηα κέζα ηνπ 
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20νχ αηψλα ε έλλνηα «ηνπίν» άξρηζε λα ζπλδέεηαη κε ηα θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά θαη 

νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο πεξηνρήο (Σξαηζέια, 2012:1-2). 

 Ζ έλλνηα ηνπ ηνπίνπ ζπλήζσο ηαπηίδεηαη κε ην πεξηβάιινλ θαη ην θπζηθφ 

ζηνηρείν, αιιά πιένλ θαίλεηαη φηη έρεη δηεπξπλζεί αξθεηά πεξηιακβάλνληαο θαη 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο παξακέηξνπο (Σξαηζέια, 2012:2). Σν ηνπίν απνηειεί έλα 

επξχηεξν πεδίν, ζην νπνίν ζπλππάξρνπλ ε πιηθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ θπζηθψλ 

παξαγφλησλ θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ θαηαζθεπψλ, αιιά θαη νη δξάζεηο ησλ θπζηθψλ 

παξαγφλησλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο παιαηφηεξσλ ή ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. 

Οπζηαζηηθά, νη θπζηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δπλάκεηο είλαη απηέο πνπ ζπγθξνηνχλ ην 

ηνπίν θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ απνηειεί ππφβαζξν ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

ηεο παξαγσγήο πνιηηηζκνχ. Ο άλζξσπνο, ινηπφλ, δεη, εθθξάδεηαη, δξαζηεξηνπνηείηαη 

θαη αιιειεπηδξά κε έλαλ ηφπν, ν νπνίνο θαη’ επέθηαζε γίλεηαη κέξνο ηεο αηνκηθήο 

θαη ζπιινγηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο (Κνληνγηάλλε & Μεηξνθαλέινπ, 2013:80).                             

 To ηνπίν, ζα ιέγακε, ινηπφλ, φηη απνθηά ζπκβνιηθή δηάζηαζε, θαζψο 

αλαπαξηζηά ηηο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο θαη δξάζεηο ησλ αλζξψπσλ ζηελ θνηλσλία, 

ηηο πνιηηηζκηθέο αμίεο ηνπο, ηαπηίδεηαη κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, αθνχ 

απνηππψλεη ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο εμέιημε. Απνηειεί, επίζεο, ζεκείν αλαθνξάο ηνπ 

καθξηλνχ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο θαη ηνπ παξφληνο, ηεο κλήκεο θαη ηεο 

εμειηζζφκελεο δσήο ησλ θνηλσληψλ. Αλαπφθεπθηα, ην ηνπίν απνηειεί κηα απνζήθε 

ελλνηψλ θαη λνεκάησλ ζπλπθαζκέλσλ κε ηηο θνηλσληθέο νκάδεο ηφζν ηνπ 

παξειζφληνο φζν θαη ηνπ παξφληνο (Κνληνγηάλλε & Μεηξνθαλέινπ, 2013:80-81). Ζ 

αλζξψπηλε παξνπζία ζην ηνπίν είλαη θεληξηθήο ζεκαζίαο θαη φρη απιά κηα 

πηζαλφηεηα, φπσο ζην πεξηβάιινλ, αιιά πξνυπφζεζε, θαζψο ην ηνπίν απνθηά 

ππφζηαζε εμαηηίαο ηνπ αλζξψπνπ (Σξαηζέια, 2012:2). 

 Ο άλζξσπνο, φπσο πξναλαθέξζεθε, αιιειεπηδξά κε έλαλ ηφπν θαη αθήλεη 

ίρλε, ηηο «πεγέο ηνπ ηνπίνπ», έλα πνιχπινθν ζχλνιν δειαδή ηζηνξηθψλ καξηπξηψλ, 

νη νπνίεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο ηδέεο, ηηο λννηξνπίεο θαη ηελ πνιηηηζκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ θνηλσληψλ. Οη «πεγέο ηνπ ηνπίνπ» απνηεινχλ ζεκαληηθή 

θαηεγνξία πεγψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ ηζηνξηθή εθπαίδεπζε. 

πγθεθξηκέλα, νη «πεγέο ηνπ ηνπίνπ» δηαθξίλνληαη ζε: α) «ηνπίν» (ηνπσλχκηα, 

νδσλχκηα, ρξήζεηο ηεο γεο), β) «δεκφζηα θηίξηα, θηίζκαηα θαη εξείπηα θηηζκάησλ» 

(λανί, θαηνηθίεο, ζρνιεία, δεκαξρεία,, ηείρε, θάζηξα), γ) «κλεκεία» 

(ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη κλεκεηαθέο δεκηνπξγίεο, φπσο εξψα, πξνηνκέο), δ) 

«κνπζεία» (Καζβίθεο & Αλδξένπ, 2008:126). 
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1.1.2. Σο Μουςεύο  
 

 Σα κνπζεία απνηεινχλ ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη ζην θνηλφ ηα 

δεκηνπξγήκαηα ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ ηνπ παξειζφληνο, ηα νπνία ζπληζηνχλ 

ηεθκήξηα ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπίνπ (Καζβίθεο & Αλδξένπ, 2008:126). Σφζν ην ίδην ην 

ηνπίν κε ηα θηίζκαηα, ηα κλεκεία θαη ηα εξείπηα, φζν θαη ηα κνπζεία απνηεινχλ 

ζεκαληηθέο ηζηνξηθέο πεγέο, αιιά θαη «ελεξγνχο ηξνθνδφηεο ηεο κλήκεο» 

(Κνληνγηάλλε & Μεηξνθαλέινπ, 2013:87). 

 Ζ δηακφξθσζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ κνπζείνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ επηζπκία ησλ 

αλζξψπσλ λα ζπιιέγνπλ θαη λα δηαθπιάηηνπλ αληηθείκελα, αιιά θαη ζηηο ηδηαίηεξεο 

ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ κε απηά (Νηθνλάλνπ, 2009:24). Ξεθηλψληαο κε ηελ έλλνηα 

«κνπζείν», δηαπηζηψλνπκε φηη ε ηζηνξία ηεο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Ζ 

έλλνηα «κνπζείν» θαίλεηαη φηη απνθηά δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν ζε δηαθνξεηηθέο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζρεηίδεηαη κε ηηο 

εθάζηνηε πνιηηηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, αιιά θαη ηηο 

αληηιήςεηο ηεο θάζε επνρήο (Καθνχξνπ-Υξφλε, 2006:17). 

 Δμεηάδνληαο εηπκνινγηθά ηελ έλλνηα «κνπζείν» δηαπηζηψλνπκε φηη 

παξαπέκπεη ζηηο Μνχζεο ηεο αξραηφηεηεο, ηηο θφξεο ηνπ Γία θαη ηεο Μλεκνζχλεο 

θαη, ζπλεπψο, είλαη ε έδξα ησλ Μνπζψλ. ηελ αξραία Διιάδα, ζπλεπψο,  «κνπζείν» 

ήηαλ έλαο λαφο αθηεξσκέλνο ζηηο Μνχζεο, ηηο πξνζηάηηδεο ησλ επηζηεκψλ θαη ησλ 

ηερλψλ, νη νπνίεο απνηεινχζαλ θαη πεγή έκπλεπζεο γηα ηνπο θαιιηηέρλεο. ε απηφλ 

ηνλ ρψξν δειαδή θαιιηεξγνχληαλ νη ηέρλεο, ε κνπζηθή, ε πνίεζε, ε θηινζνθία. Ζ 

εηπκνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο «κνπζείν» κπνξεί λα ιερζεί φηη ζρεηίδεηαη κε ην 

πεξηερφκελν ελφο κνπζείνπ, θαζψο απηφ δηαθπιάηηεη αληηθείκελα-δεκηνπξγήκαηα 

ησλ αλζξψπσλ ηνπ παξειζφληνο, ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ κε ηελ «έκπλεπζε ησλ 

Μνπζψλ» (Αικαιηψηε, 2007:18, Νάθνπ, 2001:111-112). 

 ηελ αξραηφηεηα ε έλλνηα «κνπζείν» ήηαλ άγλσζηε. Χζηφζν, ε ζπιιεθηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ήηαλ ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ, φπσο 

ζηε Μεζνπνηακία, ηελ Διιάδα, ηελ Ηλδία, ηε Ρψκε θαη ηελ Κίλα. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

ζπιινγέο είραλ θαηά θχξην ιφγν ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα. Τπήξραλ βέβαηα θαη 

νξηζκέλεο ζπιινγέο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζε λα ιερζεί φηη ραξαθηεξίδνληαλ απφ κηα 

εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε. πγθεθξηκέλα, ζηελ αξραία Ηλδία νη ζπιινγέο chitrashalas, νη 

νπνίεο πεξηείραλ έξγα ηεο γιππηηθήο θαη δσγξαθηθήο, αμηνπνηνχληαλ γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο, ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαη ηεο ηέρλεο (Νηθνλάλνπ, 2009:24).   
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 Σελ επνρή ηεο αξραηφηεηαο παξαηεξνχληαλ ζπιινγή πηλάθσλ δσγξαθηθήο θαη 

αγαικάησλ ζε λανχο θαη ζε ζπίηηα εχπνξσλ. πγθεθξηκέλα, νη αγνξέο, νη δεκφζηνη 

ξσκατθνί ρψξνη θαη ηα ζπίηηα εθείλεο επνρήο θαλεξψλνπλ φηη Έιιελεο θαη Ρσκαίνη 

ζπλήζηδαλ λα ζπιιέγνπλ. ηε βάζε απηή δηακνξθψζεθαλ δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο 

ζπιινγέο· ζχκθσλα κε ηνλ Παπζαλία, κηα δεκφζηα ζπιινγή ππήξμε ε ζπγθέληξσζε 

πηλάθσλ δσγξαθηθήο δηάζεκσλ θαιιηηερλψλ ζε αίζνπζα ησλ Πξνππιαίσλ 

(Καθνχξνπ-Υξφλε, 2006:18).  

 Ζ ίδξπζε ηνπ Μνπζείνπ ηεο Αιεμάλδξεηαο απφ ηνλ Πηνιεκαίν Α’ ην 290 π. 

Υ. απνηειεί ζεκαληηθφ ζηαζκφ γηα ην κνπζείν θαη ζεκαηνδνηεί ηελ αλάπηπμε ησλ 

κνπζείσλ ζην δπηηθφ θφζκν, αιιά θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα ηνπ. Σν 

«Μνπζείνλ» βξηζθφηαλ θνληά ζηε Βηβιηνζήθε ηεο Αιεμάλδξεηαο, ην πεξηερφκελφ ηνπ 

απνηεινχληαλ απφ αληηθείκελα γλψζεο θαη κειέηεο (εθκαγεία, ρεηξνπξγηθά εξγαιεία, 

γιππηά αζηξνλνκηθφ παξαηεξεηήξην θ.ά.) γηα ηνπο δηαλννχκελνπο ηεο επνρήο θαη 

είρε πεξηζζφηεξν ηε κνξθή αθαδεκίαο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ κνπζείνπ βαζίζηεθε ζηα 

πξφηππα ηεο Αθαδεκίαο ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Λπθείνπ ηνπ Αξηζηνηέιε (Νηηνχδεο,  

2005).  Σν Μνπζείν απνηεινχζε ην κεγαιχηεξν πνιηηηζηηθφ θέληξν ηνπ ειιεληζηηθνχ 

θφζκνπ θαη ζηφρεπε ζηελ έξεπλα, ηε κειέηε θαη ηε κφξθσζε θαη, φπσο 

δηαπηζηψλνπκε, απεπζπλφηαλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θχθιν αλζξψπσλ (Αικαιηψηε, 

2007:20, Γθαδή, 1999:40, Νηθνλάλνπ, 2009:24-25).   

Καηά ηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο ην κνπζείν πήξε ηε ιαηηληθή νλνκαζία 

«museum» θαη πιένλ ήηαλ ν ρψξνο δηεμαγσγήο πιήζνπο θηινζνθηθψλ ζπδεηήζεσλ 

θαη ζπλάληεζεο «αλήζπρσλ πξνζσπηθνηήησλ». ηε Ρψκε κάιηζηα παξαηεξήζεθε ην 

θαηλφκελν ηεο κεηαθνξάο έξγσλ ηέρλεο απφ δηάθνξα κέξε ησλ ξσκατθψλ 

θαηαθηήζεσλ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο (π.ρ. ζην Forum=αγνξά). Χζηφζν, απηή ε 

πξαθηηθή δελ απέβιεπε ζηε κειέηε, ηελ έξεπλα ή ηελ εθπαίδεπζε, θαζψο επξφθεηην 

γηα ηδησηηθέο ζπιινγέο (Γαιαθνχξα, ρ. ρ.:7-8, Νηθνλάλνπ, 2009:25). 

 ην Βπδάληην ε ζπιιεθηηθή δξαζηεξηφηεηα ήηαλ επίζεο έληνλε. ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε ν Ηππφδξνκνο θαη ην Γπκλαζηήξην ηνπ Εεχμηππνπ δηαθνζκνχληαλ 

απφ δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο ζπιινγέο έξγσλ ηέρλεο. Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζαίσλα 

ζπιινγέο ζπλαληψληαη ζε εθθιεζίεο θαη κνλαζηήξηα, έρνπλ ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα 

θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά θχξην ιφγν εθθιεζηαζηηθά ιείςαλα θαη αληηθείκελα 

(Καθνχξνπ-Υξφλε, 2006: 18, Νηθνλάλνπ, 2009: 25). 
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 Ζ πεξίνδνο ηεο Αλαγέλλεζεο απνηειεί άιινλ έλαλ ζεκαληηθφ ζηαζκφ ζηελ 

ηζηνξία ηνπ κνπζείνπ. ε απηή ηελ πεξίνδν ην αληηθείκελν απνθηά κνπζεηαθή 

δηάζηαζε θαη φρη πιένλ ιεηηνπξγηθή· απνηειεί φρη κφλν κέζν απηνπξνβνιήο, αιιά 

θαη πεγή αηζζεηηθήο απφιαπζεο. εκεηψλεηαη κηα βαζχηαηε αιιαγή, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ην ελδηαθέξνλ είλαη ζηξακκέλν ζηελ πνηφηεηα ησλ ζπιινγψλ θαη φρη πιένλ ζην 

ζέκα ηνπο. ηελ Ηηαιία ζπλαληψληαη πινχζηεο θαη πνιχηηκεο, σο πξνο ην πεξηερφκελφ 

ηνπο, ηδησηηθέο ζπιινγέο ζε βαζηιηθέο απιέο, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ άλζηζε 

ηεο αζηηθήο ηάμεο. Ζ δεκηνπξγία πινχζησλ ζπιινγψλ είλαη ζπλπθαζκέλε επίζεο θαη 

κε ηε ζηξνθή ζηελ ειιεληθή αξραηφηεηα, ζηνλ νπκαληζκφ θαη ζηελ επηζηεκνληθή 

αλαδήηεζε (Καθνχξνπ-Υξφλε, 2006:18). Ο φξνο «κνπζείν» εκθαλίδεηαη θαη 

πεξηγξάθεη ηε ζπιινγή ηνπ Λαπξεληίνπ ηνπ Μεγαινπξεπνχο ησλ Μεδίθσλ. Οη 

ζπιινγέο απηήο ηεο επνρήο δελ ραξαθηεξίδνληαη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θαη κνξθσηηθή 

ηνπο απνζηνιή, αιιά, αληίζεηα, απνηεινχζαλ κέζα απηνπξνβνιήο, πξνζσπηθήο 

επραξίζηεζεο θαη αλάδεημεο ηνπ θχξνπο ησλ θαηφρσλ ηνπο. Παξαηεξείηαη, επίζεο, ε 

θαζηέξσζε ελφο κηθξνχ αληηηίκνπ γηα ηε ζέαζε απηψλ ησλ ζπιινγψλ θαη ην θνηλφ 

ηνπο είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλν (Νηθνλάλνπ, 2009:25-26). 

 πσο παξαηεξείηαη παξαπάλσ, ινηπφλ, ν φξνο «κνπζείν» ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα πεξηγξάςεη πινχζηεο ζπιινγέο ρσξίο φκσο λα δειψλεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

θηίξην (Καθνχξνπ-Υξφλε, 2006:20). 

 Απφ ηνλ 17
ν
 αηψλα ζα ζεκαηνδνηεζεί ην άλνηγκα ηνπ κνπζείνπ ζην θνηλφ θαη 

απηά ζηαδηαθά απνθηνχλ δεκφζην ραξαθηήξα. Σν 1671 αλνίγεη ην πξψην 

Παλεπηζηεκηαθφ κνπζείν ζηε Βαζηιεία θαη ην 1683 ηδξχεηαη ην Asmolean Museum 

ζηελ Ομθφξδε (Γαιαθνχξα, ρ.ρ.:8). 

 Σν κνπζείν ζα λνείηαη σο θηίξην, ζην νπνίν θηινμελνχληαη ζπιινγέο γηα λα ηηο 

επηζθέπηεηαη ην θνηλφ, ζηα κέζα ηνπ 18
νπ

 αηψλα. Απηή ηελ πεξίνδν εκθαλίδεηαη ην 

θίλεκα ηνπ Γηαθσηηζκνχ. Οη εθθξαζηέο ηνπ θηλήκαηνο δηαθήξπηηαλ ηελ απφξξηςε 

θάζε απζεληίαο, ηελ άζθεζε θξηηηθήο ζε θάζε πθηζηάκελε γλψζε θαη ηελ πεπνίζεζε 

φηη ν άλζξσπνο κπνξεί λα πξννδεχεη δηαξθψο. Παξάιιεια, πξνέθξηλαλ ηε ζεκαζία 

ηεο ινγηθήο, ηεο εκπεηξίαο, ηεο παξαηήξεζεο θαη ηνπ πεηξάκαηνο γηα ηελ εξκελεία 

ηνπ θφζκνπ. Σφζν ην θίλεκα ηνπ Γηαθσηηζκνχ φζν θαη ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε 

ζεκαηνδφηεζαλ ηελ έλαξμε ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο θαη ην ηέινο ηεο 

αξηζηνθξαηηθήο θαη θήξπμαλ ηελ ειεπζεξία, ηελ ηζφηεηα, ηε δηθαηνζχλε θαη ην 

δηθαίσκα ζηε κφξθσζε. Οη Γηαθσηηζηέο ζηφρεπαλ ζηε βειηίσζε θαη «δηαθψηηζε» 

ηνπ αλζξψπνπ θαη ζηελ αλάπιαζε ηεο θνηλσλίαο, ψζηε λα απαιιαρζεί απφ ηηο 
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δεηζηδαηκνλίεο, ην ζξεζθεπηηθφ θαλαηηζκφ θαη ην ζθνηαδηζκφ (Καθνχξνπ-Υξφλε, 

2006:20-21). 

 Αλακθίβνια, ην κνπζείν-σο θηίξην-κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο «δηαθψηηζεο» ηνπ ιανχ. Ζ βηνκεραληθή επαλάζηαζε επέθεξε ηελ 

άλνδν ηεο αζηηθήο ηάμεο, ηελ ίδξπζε εζληθψλ θξαηψλ, ηε δηεθδίθεζε δηθαησκάησλ. 

Οη πνιίηεο δηεθδίθεζαλ ην δηθαίσκα ζηε κφξθσζε πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ην 

κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν θαη λα επηηχρνπλ ηελ θνηλσληθή αλέιημε. Σν κνπζείν-ππφ 

απηφ ην πξίζκα- απνηέιεζε ηνλ ρψξν ν νπνίνο κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηελ απφθηεζε 

γλψζεσλ κέζσ ηεο θαηάιιειεο αμηνπνίεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. πλεπψο,  νη 

θνηλσληθέο απηέο εμειίμεηο επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηνλ ραξαθηήξα ηνπ κνπζείνπ. 

πγθεθξηκέλα, ην κνπζείν κεηαηξάπεθε ζε δεκφζην, εθδεκνθξαηίζηεθε θαη 

ζηξάθεθε ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ αλζξψπνπ. Πιένλ νη ζπιινγέο ηνπ απεπζχλνληαη ζε 

φινπο ηνπο αλζξψπνπο θαη φρη ζε ιίγνπο (Καθνχξνπ-Υξφλε, 2006:21). 

 Καηά ην Γηαθσηηζκφ, ινηπφλ, πνιινί ήηαλ νη αξηζηνθξάηεο θαη νη πινχζηνη 

άλζξσπνη πνπ ζπλέιεγαλ δηάθνξσλ εηδψλ αληηθείκελα. Απηά κπνξεί λα ήηαλ είηε 

πςειήο αηζζεηηθήο αμίαο, είηε αμηνπεξίεξγα αληηθείκελα (απφ έξγα ηέρλεο κέρξη 

βφηαλα), πξνθεηκέλνπ νη θάηνρνί ηνπο λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πλεπκαηηθέο ηνπο 

αλαδεηήζεηο, λα δηακνξθψζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζπιινγή, αιιά θαη λα 

πξνβάινπλ ην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο θχξνο. Οη ζπιινγέο απηέο είραλ 

εγθπθινπαηδηθφ ραξαθηήξα παξνπζηάδνληαο κηα φζν ην δπλαηφλ πην 

αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ηνπ θφζκνπ, ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ παξφληνο, ελψ, 

παξάιιεια, απνζθνπνχζαλ ζηνλ εληππσζηαζκφ ησλ ζεαηψλ. Ο εγθπθινπαηδηθφο 

ραξαθηήξαο ησλ ζπιινγψλ απηψλ ζπλδέεηαη κε ηε ζέζε ηνπ Γηαθσηηζκνχ φηη ε 

θαηαλφεζε θαη νξγάλσζε ηεο γλψζεο απνηειεί θεληξηθή αμία. Θεαηέο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπιινγψλ ήηαλ κφλν νη θηινμελνχκελνη ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο θαη νη 

ζπιινγέο απηέο αμηνπνηήζεθαλ γηα επραξίζηεζε, καζεηεία θαη έξεπλα. Οη ηδησηηθέο 

απηέο ζπιινγέο (cabinets de curiosites - arts ή  Wunderkammer - Kunstkammer) 

αλαπηχζζνληαλ κε ηα ρξφληα θαη απνηέιεζαλ ηνπο πξνδξφκνπο ηνπ κνπζείνπ, φπσο 

ην γλσξίδνπκε ζήκεξα. Απηφ έγθεηηαη ζην φηη απηέο νη ζπιινγέο απνζπνχζαλ 

αληηθείκελα απφ ην θπζηθφ ηνπο ρψξν θαη ηα εμέζεηαλ ζε έλαλ άιιν ρψξν 

απνθηψληαο απηά δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο. Μηα ζπιινγή, πνπ δεκηνπξγήζεθε ηελ 

επνρή ηνπ Γηαθσηηζκνχ ήηαλ απηή ηνπ Sir Hans Sloane (30.000 ηφκνη βηβιίσλ, 

32.000 κεηάιιηα θαη λνκίζκαηα θ.ά.) θαη απνηέιεζε ηε βάζε δεκηνπξγίαο ηνπ 

Βξεηαληθνχ Μνπζείνπ (Colbert, 1961:139, Νηθνλάλνπ, 2009:26-27). 
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 πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε εμέιημε ηεο έλλνηαο «κνπζείν» είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε ηηο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Καηά ην 18
ν
 

θαη 19
ν
 αηψλα ζεκεηψλνληαη ε εμεηδίθεπζε ησλ επηζηεκψλ, ε αλάπηπμε ηνπ 

ζεηηθηζκνχ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ κεζνδνινγηψλ ησλ επηκέξνπο επηζηεκψλ. ια ηα 

πξναλαθεξζέληα επεξέαζαλ ηελ έξεπλα, ηεθκεξίσζε, ηαμηλφκεζε θαη παξνπζίαζε 

ησλ κνπζεηαθψλ εθζεκάησλ, ελψ, παξάιιεια, ζεκαηνδφηεζαλ ην δηαρσξηζκφ ησλ 

κνπζείσλ κε βάζε ηνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο (π.ρ. αξραηνινγηθά, ιανγξαθηθά 

θιπ) (Νηθνλάλνπ, 2009:33-34). Ο ζθνπφο ησλ κνπζείσλ απηή ηελ πεξίνδν είλαη ε 

αλαπαξάζηαζε ηεο «αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο» κέζσ ησλ αληηθεηκέλσλ θαη 

φρη ε ζπιινγή αμηνπεξίεξγσλ εθζεκάησλ. Σα αληηθείκελα, θαζψο εληάζζνληαη ζην 

κνπζείν, κεηαηξέπνληαη ζε κνπζεηαθά αληηθείκελα θαη, ζπλεπψο, απνηεινχλ θνξείο 

γλψζεο (Αικαιηψηε, 2007:22, Νάθνπ, 2001:119). 

 Ο θνηλσληθφο θαη παηδεπηηθφο ραξαθηήξαο ησλ κνπζείσλ απηήο ηεο πεξηφδνπ 

δηέπεηαη απφ ηηο παξαδνζηαθέο κνπζεηνινγηθέο απφςεηο. Γίλεηαη έκθαζε πξσηίζησο 

ζηε ζπιινγή, ζηε ζπληήξεζε, ηε θχιαμε θαη ηελ έξεπλα θαη δεπηεξεπφλησο ζηνπο 

επηζθέπηεο. Σα κνπζεηαθά αληηθείκελα κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηά κφλν απφ 

εηδηθνχο, ελψ νη επηζθέπηεο αηζζάλνληαη ακεραλία θαη δελ ζεσξνχλ ην κνπζείν ρψξν 

κάζεζεο θαη ςπραγσγίαο (Νάθνπ, 1998:46). 

 Ζ δεκηνπξγία ησλ εζληθψλ θξαηψλ ην 19
ν
 αηψλα θαηέζηεζε ην κνπζείν ρψξν 

αλαπαξάζηαζεο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη δεκηνπξγήζεθαλ ηα εζληθά κνπζεία. 

Απηά ζηφρεπαλ ζηε ζθπξειάηεζε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο θαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε 

ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο (Καθνχξνπ-Υξφλε, 2006:22). Δπίζεο, θαηά ην 19
ν
 αηψλα 

ζηαδηαθά δηεπξχλεηαη ην αληηθείκελν ησλ ζπιινγψλ θαη αξρίδνπλ λα δεκηνπξγνχληαη 

κνπζεία ηερλνινγίαο, θπζηθήο ηζηνξίαο, αιιά θαη ιανγξαθηθά. Σαπηφρξνλα, ην 

θαηλφκελν ηεο βηνκεραλνπνίεζεο θαη ν θφβνο λα κελ ηζνπεδψζεη θαζεηί 

παξαδνζηαθφ, ζπληειεί, ψζηε νιφθιεξνη νηθηζκνί θαη ππαίζξηνη ρψξνη, νη νπνίνη 

παξαπέκπνπλ ζηελ θνηλσλία κηαο παιαηφηεξεο επνρήο, λα γίλνπλ κνπζεηαθνί ρψξνη. 

ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα ζεκεηψλεηαη ε ίδξπζε ησλ πξψησλ κνπζείσλ κνληέξλαο 

ηέρλεο (Σδέθνπ, 2013:18).  

 Απηή ηελ πεξίνδν ην κνπζείν δελ επηθεληξψλεηαη ζηε ζπιινγή θαη ηελ 

έξεπλα, αιιά ζην θνηλφ ηνπ θαη ζηελ αλάπηπμε κηαο επνηθνδνκεηηθήο επηθνηλσλίαο 

καδί ηνπ. Οη κνληέξλεο θαη κεηακνληέξλεο κνπζεηνινγηθέο ζεσξεηηθέο ζέζεηο 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ κνπζείνπ, θαζψο δίλεηαη έκθαζε πιένλ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ ςπραγσγία ηνπ θνηλνχ. Σα αληηθείκελα εληάζζνληαη ζην 
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θνηλσληθφ πιαίζην απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη θαη απεπζχλνληαη ζην παξφλ. Δπηπιένλ, 

θαηά ηηο κεηακνληέξλεο αληηιήςεηο, ηα αληηθείκελα επηηξέπνπλ ηηο πνιιαπιέο θαη 

ελαιιαθηηθέο εξκελείεο θαη δελ παξαπέκπνπλ κφλν ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 

γλψζεσλ (Νάθνπ, 1998:46). 

 Σν κνπζείν απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα έιαβε δηαθνξεηηθά 

πεξηερφκελα θαη είρε δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο. ήκεξα ν νξηζκφο ηνπ κνπζείνπ πνπ 

είλαη πεξηζζφηεξν απνδεθηφο, είλαη απηφο πνπ δφζεθε ην 2007 ζηνλ Καλνληζκφ ηνπ 

Γηεζλνχο πκβνπιίνπ ησλ Μνπζείσλ (ICOM-International Council of Museums). Σν 

Γηεζλέο πκβνχιην Μνπζείσλ ηδξχζεθε ην 1946 ζην Παξίζη ππφ ηελ αηγίδα ηεο 

UNESCO σο κε θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο απφ επαγγεικαηίεο ησλ κνπζείσλ θαη 

ζηφρνο ηνπ ήηαλ ε πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ε κέξηκλα γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ κνπζείσλ. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ICOM
1
, κνπζείν είλαη «έλα κε 

θεξδνζθνπηθφ, κφληκν ίδξπκα ζηελ ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο αλάπηπμήο ηεο, 

αλνηρηφ ζην θνηλφ, πνπ ζπιιέγεη, ζπληεξεί, ηεθκεξηψλεη, εξκελεχεη θαη εθζέηεη ηα πιηθά 

ηεθκήξηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ πξνο φθεινο ηνπ θνηλνχ θπξίσο 

κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο κειέηεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ςπραγσγίαο 

(Καθνχξνπ-Υξφλε, 2006:22-23, Νηθνλάλνπ, 2009:53). 

 Ο νξηζκφο ηνπ ICOM αθνξά ηνπο εμήο ρψξνπο: 

 «Μλεκεία θαη θπζηθά ηνπία, αξραηνινγηθά, εζλνγξαθηθά, ηζηνξηθά κλεκεία θαη 

ρψξνη, πνπ έρνπλ ραξαθηήξα Μνπζείνπ θαη παξεκθεξείο δξαζηεξηφηεηεο: 

εκπινπηηζκφ ζπιινγψλ, ζπληήξεζε, εθπαίδεπζε θαη επηθνηλσλία» (Ρσθ-Μειά-

Ρφθνπ, 2012). 

 Αξρεία θαη βηβιηνζήθεο 

 Δπηζηεκνληθά θέληξα θαη πιαλεηάξηα 

 Δζληθνί δξπκνί, βνηαληθνί θαη δσνινγηθνί θήπνη  

 «Με θεξδνζθνπηθέο αίζνπζεο ηέρλεο» (Ρσθ-Μειά-Ρφθνπ, 2012). 

 Πνιηηηζηηθά θέληξα θαη κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί ησλ νπνίσλ ην 

αληηθείκελν αθνξά ηε ζπιινγή, ζπληήξεζε, κειέηε θαη έξεπλα ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, αιιά θαη δξάζεηο ζρεηηθέο κε ηε κνπζεηνινγία 

(Ρσθ-Μειά-Ρφθνπ, 2012:1). 

 Γεληθφηεξα, ν νξηζκφο ηνπ ICOM γηα ην ηη είλαη κνπζείν ζα ιέγακε φηη είλαη 

έλαο ιεηηνπξγηθφο νξηζκφο. Σν κνπζείν νξίδεηαη σο έλαο θνξέαο δηαρείξηζεο 

                                                 
1
http://network.icom.museum/icom-greece/plirofories/ti-einai-to-icom/Αλαθηήζεθε Ννέκβξηνο, 5, 

2017. 

http://network.icom.museum/icom-greece/plirofories/ti-einai-to-icom/����������
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αληηθεηκέλσλ ν νπνίνο θξνληίδεη γηα ηε ζπιινγή, ζπληήξεζε, ηεθκεξίσζε, εξκελεία 

θαη έθζεζε απηψλ. Απαξηζκνχληαη θαη πεξηγξάθνληαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ 

ζπλζέηνπλ ηνλ επαγγεικαηηθφ ραξαθηήξα ησλ κνπζείσλ θαη γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ην 

θέληξν βάξνπο απνδίδεηαη ζηα αληηθείκελα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ κνπζείνπ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε άπνςε γηα ην κνπζείν ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ ηδενινγηθή 

νπδεηεξφηεηά ηεο θαη ίζσο κπνξεί λα ιερζεί φηη είλαη εμαηξεηηθά βνιηθή, θαζψο δελ 

κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί ε ζεκαζία ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ επηηειεί ην κνπζείν 

(ζπιινγή, ζπληήξεζε, έξεπλα, εξκελεία, έθζεζε), θαζψο απηέο ππφθεηληαη ζε κηα 

επηζηεκνληθή κεζνδνινγία, ε νπνία θαίλεηαη λα είλαη ηδενινγηθά νπδέηεξε  (Γθαδή, 

2004:3-4). Δπηπιένλ, ζηνλ νξηζκφ γίλεηαη ιφγνο γηα ηε κνληκφηεηα ηνπ ραξαθηήξα 

ηνπ κνπζείνπ, γεγνλφο πνπ δειψλεη φηη νη ζπιινγέο είλαη κφληκεο, θαη, άξα, δελ 

ππάξρεη πεξίπησζε λα δηαζθνξπηζηνχλ κεηά ην ζάλαην ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο, φπσο 

κπνξεί λα ζπλέβαηλε παιηφηεξα (Σδέθνπ, 2013:17). 

 Αθφκε, βάζεη ηνπ νξηζκνχ ηνπ ICOM, ην κνπζείν πξφθεηηαη γηα έλα ίδξπκα 

ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο θαη είλαη αλνηρηφ ζην θνηλφ. Απηή ε 

επαλαηνπνζέηεζε ηνπ κνπζείνπ απέλαληη ζην θνηλφ ηνπ είλαη απφιπηα ζπλπθαζκέλε 

κε ηε κεηακνληέξλα πινπξαιηζηηθή θνηλσλία (Καθνχξνπ-Υξφλε, 2006:23). Πιένλ 

ζηα κνπζεία έρνπλ πξφζβαζε φινη νη άλζξσπνη αλεμαξηήησο θπιήο, ζξεζθεχκαηνο, 

ρξψκαηνο, θπζηθήο ή λνεηηθήο θαηάζηαζεο, κνξθσηηθνχ επηπέδνπ (π.ρ. ΑκεΑ, 

κεηαλάζηεο) (Σδαλαβάξα, 2013:36). 

 Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ κνπζείνπ, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ, αθνξνχλ ηε 

ζπιινγή, ηε ζπληήξεζε, ηελ ηεθκεξίσζε, ηελ εξκελεία θαη ηελ έθζεζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ, δειαδή ησλ πιηθψλ καξηπξηψλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο 

ηνπ. Οη ιεηηνπξγίεο, ζπλεπψο, ελφο κνπζείνπ δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηε θχιαμε ησλ 

αληηθεηκέλσλ ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο, αιιά θαη ζηε κειέηε θαη εξκελεία ηνπο, ψζηε 

λα δνζεί λφεκα ζηα αληηθείκελα. Οη επηζηήκνλεο ηνπ κνπζείνπ εξεπλνχλ θαη 

θαηαγξάθνπλ ηε γλψζε πνπ «πεξηθιείεη» έλα αληηθείκελν, ψζηε νη επηζθέπηεο-κέζσ 

απηψλ- λα θαηαλνήζνπλ ηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο δσήο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ 

αλζξψπσλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο (Οηθνλφκνπ, 2003).  

 Οη ζηφρνη ηνπ κνπζείνπ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, αθνξνχλ ηε κειέηε, ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηε ςπραγσγία ηνπ θνηλνχ. Σν κνπζείν, ινηπφλ, κεξηκλά, ψζηε νη 

επηζθέπηεο λα κειεηήζνπλ ηα αληηθείκελα θαη λα απνθηήζνπλ γλψζεηο. Οη επηζθέπηεο 

επηθνηλσλνχλ κε ηα εθζέκαηα, καζαίλνπλ γηα ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηζηνξία 

βησκαηηθά, βιέπνπλ ηα απζεληηθά αληηθείκελα θαη ηελ ηζηνξία λα μεδηπιψλεηαη 
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κπξνζηά ηνπο, εμάπηεηαη ε θαληαζία ηνπο, νξγαλψλνληαη ζηε κλήκε ηνπο ηζηνξηθέο 

πιεξνθνξίεο (Σδαλαβάξα, 2013:34). 

 Σαπηφρξνλα, ην κνπζείν ζηνρεχεη ζηελ ςπραγσγία ησλ επηζθεπηψλ ηνπ. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο θαλεξψλεη ηε ζηξνθή ησλ κνπζείσλ ζην θνηλφ θαη ζηε 

ζεκαζία ε επίζθεςε λα είλαη κηα επράξηζηε εκπεηξία γηα ηνπο επηζθέπηεο θαη λα 

ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ην κνπζείν μαλά. πγθεθξηκέλα, ην κνπζείν απνηεινχζε γηα 

κηα κεγάιε κεξίδα αλζξψπσλ έλα «λεθξφ θαη ζθνληζκέλν» ίδξπκα, ζην νπνίν είραλ 

πξφζβαζε κφλν νη κνξθσκέλνη. Χζηφζν, κηα ζεηξά παξαγφλησλ ζπλέβαιε, ψζηε ηα 

κνπζεία λα απνηηλάμνπλ απηή ηελ αξλεηηθή εηθφλα θαη λα γίλνπλ πην πξνζηηά ζην 

επξχ θνηλφ. Καζψο νη επηδνηήζεηο ησλ κνπζείσλ γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο είλαη είηε 

αλχπαξθηεο είηε κεησκέλεο, ζηεξίδνληαη ζηα έζνδα απφ ηνπο επηζθέπηεο. ηε βάζε 

απηή ηα κνπζεία εθάξκνζαλ πνιηηηθέο νη νπνίεο ηα θαηέζηεζαλ ειθπζηηθά θαη 

θαηαλφεζαλ ηηο αλάγθεο ησλ επηζθεπηψλ, ψζηε λα απμεζεί ε επηζθεςηκφηεηά ηνπο θη 

έηζη λα επηηεπρζεί ε νηθνλνκηθή ηνπο βησζηκφηεηα. Απηή ε αλάγθε γηα αιιαγή ήηαλ 

επηηαθηηθή, θαζψο θπξηαξρνχζε θαη ν αληαγσληζκφο κε άιινπο θνξείο ςπραγσγίαο 

(Merriman, 1999:43-44). 

 Ο νξηζκφο ηνπ ICOM κπνξεί λα έρεη γίλεη απνδεθηφο απφ πνιιέο ρψξεο 

παγθνζκίσο, σζηφζν νη ελψζεηο κνπζείσλ νξηζκέλσλ ρσξψλ πξνηείλνπλ ηνπο δηθνχο 

ηνπο νξηζκνχο. πγθεθξηκέλα, ε Έλσζε Μνπζείσλ ηεο Βξεηαλίαο ζεκεηψλεη φηη «ηα 

κνπζεία επηηξέπνπλ ζηνπο αλζξψπνπο λα εμεξεπλνχλ ζπιινγέο γηα έκπλεπζε, κάζεζε 

θαη ςπραγσγία. Κάλνπλ πξνζηηά αληηθείκελα θαη δείγκαηα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, ηα 

νπνία δηαθπιάζζνπλ γηα ηελ θνηλσλία». Ο νξηζκφο απηφο είλαη ηδηαίηεξα 

πξσηνπνξηαθφο, θαζψο ππνγξακκίδεη ηνλ ελεξγεηηθφ ξφιν ηνπ άλζξσπνπ, ην άλνηγκα 

ηνπ κνπζείνπ ζηελ θνηλσλία, ελψ, παξάιιεια, πξνζδηνξίδεη ην ξφιν ησλ κνπζείσλ, ν 

νπνίνο αθνξά ηελ έκπλεπζε, ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ ςπραγσγία ησλ επηζθεπηψλ 

(Οηθνλφκνπ, 2003:16).  

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Ακεξηθαληθή Έλσζε Μνπζείσλ ππνζηεξίδεη φηη 

κνπζείν είλαη «έλαο νξγαλσκέλνο θαη κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο κε ζηφρν θαη’ 

νπζία εθπαηδεπηηθφ ή αηζζεηηθφ, κε επαγγεικαηηθφ πξνζσπηθφ πνπ θαηέρεη θαη 

ρξεζηκνπνηεί απηά αληηθείκελα, ηα νπνία επηκειείηαη θαη εθζέηεη ζην θνηλφ κε θάπνην 

ηαθηφ πξφγξακκα». Ο νξηζκφο ηεο Ακεξηθαληθήο Έλσζεο έρεη πνιιά θνηλά ζεκεία κε 

απηφλ ηνπ ICOM, θαζψο ακθφηεξνη ραξαθηεξίδνληαη γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη 

γηα ηελ έκθαζε πνπ απνδίδνπλ ζηηο ζπιινγέο θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ κνπζείνπ. 

πγθεθξηκέλα, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή θαη νξγαλσκέλε ιεηηνπξγία ηνπ 
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κνπζείνπ κε ηελ εξγαζία εηδηθνχ πξνζσπηθνχ κε ηαθηφ πξφγξακκα. Σαπηφρξνλα, ηα 

κνπζεία ζηνρεχνπλ, ψζηε ην θνηλφ λα απνθηήζεη γλψζεηο θαη λα θαιιηεξγήζεη ηελ 

αηζζεηηθή ηνπ. ην ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ κνπζείνπ δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ςπραγσγία ηνπ θνηλνχ θαη ε αηζζεηηθή ηνπ απφιαπζε 

(Οηθνλφκνπ, 2003:17-18). 

 Σέινο, κειεηψληαο ηνπο ζθνπνχο ηνπο νπνίνπο εμππεξεηεί έλα κνπζείν, 

δηαπηζηψλεηαη φηη απηνί δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο: α) ηελ 

αηζζεηηθή-ςπραγσγηθή νπηηθή: νη επηζθέπηεο λα επραξηζηηνχληαη αηζζεηηθά θαη λα 

ςπραγσγνχληαη, β) ηελ εθπαηδεπηηθή νπηηθή: νη επηζθέπηεο λα εθπαηδεπηνχλ 

γλσζηηθά, θνηλσληθά, νπηηθά, αηζζεηηθά θαη ηζηνξηθά, γ) ηελ πνιηηηθή νπηηθή: νη 

επηζθέπηεο λα «κεηαθέξνπλ ηδενινγηθέο ιεηηνπξγίεο εληζρχνληαο ηηο θαζηεξσκέλεο 

ηζρπξέο δνκέο θαη ζεκαζίεο ηνπ πνιηηηζκνχ» (Αικαιηψηε, 2007:27-28). 

 

 

1.2. Η Εκπαιδευτικό Λειτουργύα του Μουςεύου2 
 
1.2.1. Η διαμόρφωςη και εξϋλιξη του Εκπαιδευτικού Χ αρακτόρα 
του Μουςεύου  
 

 Ο εθπαηδεπηηθφο ραξαθηήξαο ησλ ζπιινγψλ αλαπηχζζεηαη ηελ πεξίνδν ηνπ 

Γηαθσηηζκνχ. Δλψ κέρξη πξηλ ην Γηαθσηηζκφ ν ζθνπφο ησλ ζπιινγψλ ήηαλ ε 

απηνπξνβνιή ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο, θαηά ην Γηαθσηηζκφ δηακνξθψλεηαη πιήζνο 

ζπιινγψλ, πνπ ππεξεηνχλ παηδαγσγηθνχο ζθνπνχο. Σέηνηεο ζπιινγέο είλαη απηή ηνπ 

Erzherzog Ferdinand II ζην Ίλζκπξνπθ (1567), ε ζπιινγή ηνπ Herzog Albrecht V 

(1550-1579) θαη απηή ηνπ August Hermann Francke (1695) ζηελ Υάιε. Κνηλφ 

ζηνηρείν ησλ ζπιινγψλ απηψλ είλαη φηη ζηνρεχνπλ ζηε κφξθσζε ηνπ θνηλνχ θαη ζηε 

κεηάδνζε γλψζεσλ. Σν πλεχκα ησλ ζπιινγψλ απηψλ είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηηο ηδέεο 

ηνπ Γηαθσηηζκνχ πεξί αγσγήο: ε γλψζε δηακνξθψλεηαη απφ ηελ εκπεηξία, πνπ 

απνθηάηαη κέζσ ησλ αηζζήζεσλ. Οη απφςεηο, ινηπφλ, εθείλεο ηεο επνρήο αθνξνχζαλ 

ηελ αμηνπνίεζε αληηθεηκέλσλ γηα δηδαθηηθνχο ζθνπνχο πξνθεηκέλνπ ην άηνκν λα 

κπνξέζεη λα αληηιεθζεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη, έηζη, λα θηάζεη ζηε γλψζε. Βέβαηα, 

ε ζεκαζία ηεο αμηνπνίεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είρε 

                                                 
2
 ηελ παξνχζα ελφηεηα, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο ππφινηπεο ηνπ θεθαιαίνπ, ν φξνο «Μνπζείν» 

ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ επξχηεξε ζεκαζία ηνπ ζπκπεξηιακβάλνληαο ηφζν κλεκεία φζν θαη ηζηνξηθνχο 

ρψξνπο. 
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δηαηππσζεί θαηά ηνλ πξψηκν Μεζαίσλα απφ ηνλ Θσκά Αθηλάηε (Νηθνλάλνπ, 

2009:28).  

 Οη θηινζνθηθέο θαη παηδαγσγηθέο ζεσξίεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αμία ηνπ 

πιηθνχ πνιηηηζκνχ εθθξάζηεθαλ αξρηθά ηελ επνρή ηνπ Γηαθσηηζκνχ. πγθεθξηκέλα, 

νη θηιφζνθνη - Francis Bacon, John Locke, Jean-Jacques Rousseau - θαη ν θηιφζνθνο 

παηδαγσγφο θαη ζενιφγνο, Amos Comenius, επεζήκαλαλ ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν, πνπ 

δηαδξακαηίδεη ε πξνζσπηθή επαθή ηνπ αηφκνπ κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη ε 

εκπεηξία κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αηζζήζεσλ. Με απηφλ ηξφπν, ππνζηήξηδαλ φηη ην 

άηνκν κπνξεί λα πξνζεγγίζεη θαη λα θαηαθηήζεη ηε γλψζε. Μάιηζηα, ν Comenius 

ππνγξάκκηζε ηε ζεκαζία αμηνπνίεζεο πξαγκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζηε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία. Ζ αλάδεημε ηεο εθπαηδεπηηθήο αμίαο ησλ αληηθείκελσλ θαη ηεο ζεκαζίαο 

ηεο αξρήο ηεο επνπηείαο αλαπφθεπθηα πξνζαλαηφιηζε ηελ εθπαίδεπζε θαη ζηηο 

κνπζεηαθέο ζπιινγέο, ελψ ηαπηφρξνλα, ην γεγνλφο απηφ ζπλέβαιε θαη ζηελ εμέιημε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ κνπζείσλ (Νηθνλάλνπ, 2009:28-29). Αμίδεη λα 

ζεκεηψζνπκε φηη νη ζπγθεθξηκέλεο θηινζνθηθέο θαη παηδαγσγηθέο ζεσξίεο είλαη 

ηδηαίηεξα πξννδεπηηθέο γηα ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο ππνζηεξίδνπλ ηελ 

αλάπηπμε ηεο απηελέξγεηαο ησλ καζεηψλ, ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο 

θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο απζεληίαο ηνπ δαζθάινπ.  

 Καηά ην 18
ν
 θαη 19

ν
 αηψλα επαλαπξνζδηνξίδεηαη ν ραξαθηήξαο ηνπ κνπζείνπ 

αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ηνπ κε ην θνηλφ θαη ηελ αλάπηπμε ελφο ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Αλαγλσξίζηεθε ε εθπαηδεπηηθή αμία ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ 

θαη ζεκαηνδνηήζεθε ην άλνηγκα ηνπ κνπζείνπ ζην επξχηεξν θνηλφ. Σν γεγνλφο απηφ 

είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλν κε ηηο ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη δειψλεη φηη ν θφζκνο 

κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφο, αιιά θαη φηη φινη νη άλζξσπνη έρνπλ δηθαίσκα ζηε 

κφξθσζε θαη είλαη ηθαλνί λα κνξθσζνχλ (Νηθνλάλνπ, 2009:30). 

 Απηή ε λέα επνρή γηα ηα κνπζεία επέθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ 

ηαπηφηεηά ηνπο. πγθεθξηκέλα, ην Λνχβξν παξαηεξείηαη φηη απνθηά δεκφζην 

ραξαθηήξα, θαζψο θαζηεξψζεθε ε δσξεάλ είζνδνο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 

απξφζθνπηε πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ. Παξάιιεια, ζην ίδην κνπζείν αλαπηχρζεθε θη 

έλα παηδαγσγηθφ πιαίζην, ην νπνίν αθνξνχζε πξνβιεκαηηζκνχο αλαθνξηθά κε ηνλ 

ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ εθζεκάησλ. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε ρξνλνινγηθή 

παξνπζίαζε θαη νκαδνπνίεζε ησλ έξγσλ ηέρλεο ζε ζρνιέο, ελψ θαζηεξψζεθαλ θαη νη 

μελαγήζεηο. πλεπψο, απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ ην «άλνηγκα» ηνπ 
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κνπζείνπ ζην θνηλφ, αιιά θαη ε παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπ κνπζεηαθνχ πιηθνχ 

(Νηθνλάλνπ, 2009:30-31). 

 Σν 18
ν
 αηψλα ζεκεηψλεηαη ε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ κνπζεηαθψλ 

ζπιινγψλ απφ ηελ πιεπξά ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ ζχλδεζε κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ ήηαλ 

αλαπφθεπθηε, θαζψο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο δηαηππψζεθε ε απαίηεζε γηα 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο 

κέζσ ησλ αηζζήζεσλ θαη γηα ηελ ελεξγεηηθή ζηάζε ησλ καζεηψλ. Ζ απαίηεζε απηή 

απνηεινχζε ηελ θξηηηθή απέλαληη ζηηο εθαξκνδφκελεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη ζηα 

δηδαθηηθά εγρεηξίδηα. Ζ αλάγθε νη καζεηέο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ θφζκν θαη λα 

αλαπηπρζνχλ νιφπιεπξα, αιιά θαη ε ζεκαζία ηεο αξρήο ηεο επνπηείαο ζηε δηδαθηηθή 

πξάμε ζπλάδεη κε ηηο παηδαγσγηθέο απφςεηο ηνπ Heinrich Pestalozzi. Ο ίδηνο 

ππνζηήξηδε φηη ε αγσγή ζα πξέπεη «λα δηακνξθψλεη ηελ θαξδηά, ην λνπ, ην ρέξη», λα 

ζηνρεχεη δειαδή ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ: ηε δηαλνεηηθή, ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή/εζηθή, αιιά θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζψκαηνο. πλεπψο, νη απφςεηο 

απηέο αλέδεημαλ ηελ αλάγθε αμηνπνίεζεο ζην ζρνιηθφ πιαίζην επνπηηθνχ πιηθνχ θαη 

θαη’ επέθηαζε ηελ αμηνπνίεζε ησλ αληηθεηκέλσλ (Νηθνλάλνπ, 2009:32-33). 

 Καηά ην 19
ν
 αηψλα θπξηαξρνχλ ηα κεγάια κνπζεηαθά θηίξηα θαη ην κνπζείν 

σο θηίξην αμηνπνηείηαη δηηηά. Αθελφο απνηειεί κέζν πξνβνιήο ηεο πνιηηηθήο ηζρχνο 

ησλ εγεκφλσλ θαη αθεηέξνπ- ππεξεηψληαο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο- σο επνπηηθφ 

κέζν γηα λα κεηαδψζεη ηζηνξία θαη ηέρλε. πγθεθξηκέλα, κέζσ ηεο αξρηηεθηνληθήο 

ηνπ κνπζείνπ θαη ηεο εζσηεξηθήο ηνπ δηαθφζκεζεο αιιειεπηδξά ν επηζθέπηεο θαη 

έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ ηζηνξία θαη ηελ ηέρλε (Νηθνλάλνπ, 2009:34-35). 

 Ζ εμέιημε ησλ κνπζείσλ, φπσο δηαπηζηψζεθε, δελ έκεηλε αλεπεξέαζηε απφ ηηο 

Γηεζλείο Δθζέζεηο. Οη εθζέζεηο απηέο ζηφρεπαλ ζηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά 

κε ηηο εμειίμεηο ζηελ νηθνλνκία, ηελ ηερλνινγία θαη ηηο επηζηήκεο. Ζ επηξξνή, πνπ 

δέρζεθαλ ηα κνπζεία απφ ηηο Γηεζλείο Δθζέζεηο παξαηεξείηαη ζηνλ ηξφπν έθζεζεο 

ησλ αληηθεηκέλσλ, αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ θαηεγνξηψλ κνπζείσλ (ηνπηθά, 

εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ θ. ά.). Δηδηθφηεξα, ηα κνπζεία εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ, κε 

γλψκνλα ηελ άπνςε φηη ε ηέρλε γηα ηελ ηέρλε δελ απνδίδεη θαλέλα φθεινο, έδσζαλ 

έκθαζε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο ξφιν δεκηνπξγψληαο δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη, ν εθπαηδεπηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ κνπζείνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 

δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ ειθπζηηθή παξνπζίαζε ησλ 

αληηθείκελσλ. Μέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξνρψλ ησλ κνπζείσλ θαη ηεο 

ελδηαθέξνπζαο έθζεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ επηρεηξείηαη ε ζχλδεζε ηεο κάζεζεο κε ηελ 
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ςπραγσγία θαη επηηπγράλεηαη ην «άλνηγκα» ηνπ κνπζείνπ ζην επξχηεξν θνηλφ θαη ε 

πξαγκάησζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ ξφινπ (Νηθνλάλνπ, 2009:36-37). 

 Σα κνπζεία ην 19
ν
 αηψλα θαινχληαη λα κνξθψζνπλ ην θνηλφ, λα 

δηακνξθψζνπλ ην γνχζην ηνπ, λα θαηαξηίζνπλ επαγγεικαηηθά ηνπο λένπο. Πξάγκαηη, 

ηα κνπζεία ζεσξνχληαη σο ρψξνη πνπ πξνσζνχλ ηε κάζεζε. Ζ ίδξπζε ελφο κνπζείνπ 

ζεσξείηαη απηνλφεηα εθπαηδεπηηθή πξάμε. ηαδηαθά, αξρίδνπλ λα αλαπηχζζνληαη νη 

ζρέζεηο κεηαμχ ζρνιείνπ-κνπζείνπ: ηα κνπζεία εθπνλνχλ πιήζνο εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί αμηνπνηνχλ ηηο ζπιινγέο ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ 

κνπζείνπ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ καζήκαηφο ηνπο (Νηθνλάλνπ, 2009:38). 

 

 

1.2.2. Η ςυνειςφορϊ του ςύγχρονου Μουςεύου ςτην Εκπαύδευςη  
  

 Σν ζχγρξνλν κνπζείν ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ εθαξκφδεη, εζηηάδεη ζηνλ επηζθέπηε θαη ζηνρεχεη 

ηφζν ζηε κάζεζε φζν θαη ζηελ ςπραγσγία ηνπ. Χζηφζν, ε εθπαηδεπηηθή πξνζθνξά 

ηνπ κνπζείνπ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε απηέο ηηο πηπρέο.  

 Αλακθίβνια, ην κνπζείν δηαδξακαηίδεη εληζρπκέλν θνηλσληθφ ξφιν, θαζψο 

απνηειεί έλαλ ρψξν ζηνλ νπνίν αλαπηχζζεηαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

επηζθεπηψλ ηνπ. Ζ αιιειεπίδξαζε απηή κπνξεί λα πξνθχςεη είηε θαηά ηε δηάξθεηα 

κηαο επίζθεςεο είηε θαηά ηε ζπκκεηνρή ζηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα απνρσξηζηνχλ ην 

νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, λα θνηλσληθνπνηεζνχλ θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ. 

Παξάιιεια, ν θνηλσληθφο ξφινο ηνπ κνπζείνπ θαίλεηαη φηη βξίζθεηαη ζε ζπλάξηεζε 

κε ηελ πξνψζεζε ησλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ απνζθνπψληαο ζηε δηακφξθσζε 

δεκνθξαηηθψλ θνηλσληψλ. Δηδηθφηεξα, κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ 

πξνγξακκάησλ ησλ κνπζείσλ ηα παηδηά ελζαξξχλνληαη λα κειεηήζνπλ ηα 

αληηθείκελα θαη λα δηαηππψζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εξκελείεο γηα απηά· έηζη, 

πξνζθέξνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

θνηλσληθή αιιαγή (Αικαιηψηε, 2007:47-48). 

 Δπηπιένλ, ηφζν κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ φζν θαη κέζσ ηνπ 

ηξφπνπ έθζεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ ζπληειείηαη ε θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε ηα παηδηά θαινχληαη λα εμεηάζνπλ ηα αληηθείκελα θξηηηθά θαη 

λα δηαηππψζνπλ ππνζέζεηο, ψζηε λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα απηά. ηε δεχηεξε 
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πεξίπησζε ε νξγάλσζε ηδενθεληξηθψλ εθζέζεσλ απφ πιεπξάο κνπζείσλ θαιιηεξγεί 

επηζηεκνινγηθνχο θαη θνηλσληθνχο πξνβιεκαηηζκνχο νμχλνληαο ηελ θξηηηθή ζθέςε 

ησλ καζεηψλ (Αικαιηψηε, 2007:48). 

 Σα αληηθείκελα πνπ εθηίζεληαη ζηα κνπζεία, αιιά θαη ην ίδην ην ηζηνξηθφ 

ηνπίν, απνηεινχλ δεκηνπξγήκαηα θαη ίρλε ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ θαηά ην 

παξειζφλ θαη πινχζηεο πεγέο γλψζεο. Ζ αιιειεπίδξαζε κε ηα αληηθείκελα θαη ην 

ηζηνξηθφ ηνπίν πξνζθέξεη πιεζψξα γλψζεσλ ζηνλ επηζθέπηε, θαζψο απηά θέξνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ εθείλεο ηεο επνρήο, ηηο 

αμίεο ηνπο ή ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. πλεπψο, κειεηψληαο ηα ίρλε ηνπ 

παξειζφληνο αληινχκε πιήζνο πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζε 

ηνπ θφζκνπ (Αικαιηψηε, 2007:48-49). 

 Πνιιά είλαη εθείλα ηα κνπζεία, επίζεο, ησλ νπνίσλ νη ζεκαηηθέο ησλ 

εθζέζεψλ ηνπο πξνβάιινπλ πνιηηηζηηθά ζηνηρεία άιισλ ιαψλ ή εθζέηνπλ 

αληηθείκελα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εζληθέο κεηνλφηεηεο ηεο πεξηνρήο ηνπο. Σν 

γεγνλφο απηφ δειψλεη φηη ηα κνπζεία απνδέρνληαη θαη πξνβάιινπλ ην δηαθνξεηηθφ. 

Με απηφλ ηξφπν, επνκέλσο, πξνσζείηαη ε απνδνρή θαη ν ζεβαζκφο ζηελ πνιηηηζκηθή 

εηεξφηεηα θαη ε δηαπνιηηηζκηθή κάζεζε, ψζηε κέζσ απηψλ λα θαηαπνιεκεζνχλ ηα 

ξαηζηζηηθά ζηεξεφηππα θαη νη πξνθαηαιήςεηο (Αικαιηψηε, 2007:49-50). 

 Ζ ζπλεηζθνξά ησλ κνπζείσλ ζηελ εθπαίδεπζε εληνπίδεηαη, αθφκε, ζηε δηα 

βίνπ κάζεζε. Σα κνπζεία απνηεινχλ θνξείο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, θαζψο κέζσ ησλ 

αληηθεηκέλσλ ηνπο θαη ηνπ ηξφπνπ έθζεζήο ηνπο, αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ εμάπηνπλ ηελ πεξηέξγεηα ησλ καζεηψλ. Γεκηνπξγνχληαη εξσηήκαηα, 

δηεγείξεηαη ε θαληαζία ηνπο θαη, ηειηθά, νη ίδηνη θηλεηνπνηνχληαη ζε πεξαηηέξσ 

καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο (Αικαιηψηε, 2007:50). 

 Σέινο, ε επίζθεςε ζε έλα κνπζείν θέξλεη ηνπο καζεηέο ζε επαθή κε ηελ 

ηέρλε θαη ζπκβάιιεη ζηελ Αηζζεηηθή Αγσγή. πληειείηαη, επνκέλσο, ε θαιιηέξγεηα 

ηνπ αηζζεηηθνχ θξηηήξηνπ, ηεο θαιαηζζεζίαο, ηεο θαληαζίαο θαη ηεο πξσηνηππίαο 

(Αικαιηψηε, 2007:51). 

 

 

1.3. Η Μϊθηςη ςτο Μουςεύο  

 

 Ζ αλαγλψξηζε ηνπ κνπζείνπ σο ρψξνπ κε ηδηαίηεξε εθπαηδεπηηθή ζεκαζία 

είρε σο απνηέιεζκα ηε δηακφξθσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ, ηεο 
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κνπζεηνπαηδαγσγηθήο. Αληηθείκελφ ηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ παηδαγσγηθψλ θαη 

κνπζεηνινγηθψλ αξρψλ πάλσ ζηηο νπνίεο εδξάδεηαη ν ζρεδηαζκφο, ε εθαξκνγή θαη ε 

αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Οπζηαζηηθά, αλαιακβάλεη έλα 

κεζνιαβεηηθφ ξφιν κεηαμχ ηνπ κνπζείνπ θαη ησλ επηζθεπηψλ (Αικαιηψηε, 2007:35-

36). 

 Καζψο ηα κνπζεία απνηεινχλ ρψξνπο κάζεζεο, θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα γίλεη 

αλαθνξά ζηηο ζεσξίεο κάζεζεο, ηηο νπνίεο αμηνπνηνχλ νη κνπζεηνπαηδαγσγνί ζην 

ζρεδηαζκφ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνγξακκάησλ. Ο ζρεδηαζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ησλ κνπζείσλ εδξάδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο 

καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο. Μέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξηψλ, κάιηζηα, πξνζθέξεηαη ε 

δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο θαη εθαξκνγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ελφο κνπζείνπ (Φηιηππνππνιίηε, 2015:27). Δηδηθφηεξα, θάζε ζεσξία 

κάζεζεο ζηε κνπζεηαθή εθπαίδεπζε αληηθαηνπηξίδεη ηα εμήο ζηνηρεία: α) ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ξφιν ηνπ κνπζείνπ, β) ην ξφιν ησλ εθπαηδεπηψλ ζηνλ ρψξν ηνπ 

κνπζείνπ, γ) ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ, δ) ην είδνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ε) ηε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη επηζθέπηε θαη 

ζη) ηελ ζέζε πνπ θαηέρεη ν επηζθέπηεο ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ (Αικαιηψηε, 

2007:39). 

Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ κνπζείσλ, ινηπφλ, βαζίδνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθέο ζεσξίεο θαη αληηκεησπίδνπλ κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν 

ηε γλψζε θαη ηε κάζεζε. Οη ζεσξίεο απηέο ηαμηλνκνχληαη ζε ζεσξίεο γλψζεο θαη ζε 

ζεσξίεο κάζεζεο (Φηιηππνππνιίηε, 2015:28-29). 

 

 

1.3.1. Θεωρύεσ για τη Γνώςη  
  

Οη ζεσξίεο γηα ηε γλψζε έρνπλ επεξεάζεη ηηο κνπζεηαθέο πξαθηηθέο ζην 

επίπεδν παξνπζίαζεο ησλ αθεγεκάησλ ηνπ παξειζφληνο θαη ηαμηλφκεζεο ησλ 

ζπιινγψλ. Αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελφ ηνπο, απφ ηε κία πιεπξά, ππνζηεξίδεηαη φηη 

ε γλψζε ππάξρεη αλεμάξηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ κάζεζεο θαη, ζπλεπψο, είλαη 

απαξαίηεηε ε θαηάθηεζή ηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, επηζεκαίλεηαη φηη ε γλψζε 

νηθνδνκείηαη απφ ηα ίδηα ηα άηνκα θαη, έηζη, πξέπεη λα ηε ζπλζέζνπλ. ηελ παξαθάησ 

εηθφλα (1) παξνπζηάδεηαη σο δίπνιν ε ζρέζε ησλ ζεσξηψλ ηεο γλψζεο, ελψ, 
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παξάιιεια, πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (Φηιηππνππνιίηε, 

2015:29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ κία απφ ηηο δχν ζεσξίεο γηα ηε γλψζε επηζεκαίλεη φηη ε γλψζε είλαη 

αλεμάξηεηε απφ ην άηνκν θαη πξέπεη λα θαηαθηήζεη ηελ αιήζεηα, ε νπνία είλαη 

αληηθεηκεληθή θαη κνλαδηθή. Πξφθεηηαη γηα ηε ζεηηθηζηηθή-ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γλψζεο, ε νπνία ζεσξεί φηη ην άηνκν απνθηά ηε γλψζε αλεμάξηεηα απφ ηνλ εαπηφ 

ηνπ θαη ην πεξηβάιινλ. Ζ ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο δελ ζπκβάιιεη ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, θαζψο ην άηνκν δέρεηαη άθξηηα ηε κία θαη 

κνλαδηθή αληηθεηκεληθή αιήζεηα, πνπ ηνπ παξνπζηάδεηαη. Γεκηνπξγεί λνήκαηα θαη 

γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, αλεμάξηεηα απφ ηνλ εαπηφ ηνπ (Φηιηππνππνιίηε, 2015:29). 

ηνλ αληίπνδα απηήο ηεο ζεσξίαο ζπλαληάηαη εθείλε ε νπνία νξίδεη φηη ε 

γλψζε θαη ε αιήζεηα θαηαζθεπάδνληαη απφ ην ίδην ην άηνκν ζε αιιειεπίδξαζε κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ, ηηο πξφηεξεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπ.  Απηφ ζεκαίλεη φηη ην άηνκν 

θαιείηαη λα πξνζεγγίζεη θξηηηθά ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα ηελ εξκελεχζεη. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε ε αιήζεηα είλαη πνιιαπιή, εξκελεχεηαη θξηηηθά θαη πξνζεγγίδεηαη 

θνλζηξνπθηηβηζηηθά-ηδεαιηζηηθά· ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγεη ην άηνκν γηα ηελ 

αιήζεηα απνθηνχλ λφεκα κφλν εθφζνλ ζπζρεηίδνληαη κε ην δηθφ ηνπ ελλνηνινγηθφ 

ζχζηεκα (Φηιηππνππνιίηε, 2015:29). ην πιαίζην ηνπ κνπζείνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ ηδεαιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, θαζψο νη επηζθέπηεο 

ελζαξξχλνληαη λα δηαηππψλνπλ ηηο δηθέο ηνπο ππνζέζεηο, λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα 

θαη ηειηθά λα νμχλεηαη ε θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. 

 

Εικόνα 1: Θεωρίες ηης γνώζης και ηα ταρακηηριζηικά ηοσς (Φιλιπποσπολίηη, 2015) 
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1.3.2. Θεωρύεσ Μϊθηςησ  
 

Αλαθνξηθά κε ηηο ζεσξίεο πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο, παξαηεξνχληαη δχν 

θαηεγνξίεο ζεσξηψλ: α) νη παζεηηθέο ζεσξίεο θαη β) νη ελεξγεηηθέο ζεσξίεο. Ζ πξψηε 

θαηεγνξία αθνξά ηε κεηάδνζε θαη ηε ζσξεπηηθή δηαδηθαζία ιήςεο ησλ γλψζεσλ θαη, 

πξνθαλψο, ηελ παζεηηθφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ κάζεζεο. Καηφπηλ, ε δεχηεξε 

θαηεγνξία ραξαθηεξίδεηαη απφ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, ηελ αμηνπνίεζε ησλ πξφηεξσλ 

γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ ηνπ (Φηιηππνππνιίηε, 2015:30). 

Ζ ζρέζε ησλ ζεσξηψλ ηεο γλψζεο κε ηηο ζεσξίεο ηεο κάζεζεο απνηππψλεηαη 

ζην ζρήκα ηνπ Hein (εηθφλα 2), ελφο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηνπ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ. ην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα κέζσ ηεο ζχλζεζεο δχν αμφλσλ-ησλ 

ζεσξηψλ ηεο γλψζεο θαη ηεο κάζεζεο-παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο 

ζεσξίεο, πξαθηηθέο θαη κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζην κνπζείν. πγθεθξηκέλα, ζην 

ζρήκα νη ζεσξίεο κάζεζεο είλαη θαηαλεκεκέλεο ζε ηεηαξηεκφξηα θαη είλαη νη εμήο: 

δηδαθηηζκφο, ζπκπεξηθνξηζκφο, αλαθάιπςε θαη θνλζηξνπθηηβηζκφο. Ο Hein 

βαζηδφκελνο ζηελ παξαπάλσ δηάθξηζε ησλ ζεσξηψλ ζεκεηψλεη ηέζζεξηο 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο κνπζείνπ: α) ην δηδαθηηθφ ή ζπζηεκαηηθφ κνπζείν (Σhe 

Systematic museum), β) ην ζπκπεξηθνξηθφ ή θαλνληθφ κνπζείν (The Ordelry museum), 

γ) ην αλαθαιππηηθφ κνπζείν (The Discovery museum) θαη δ) ην θνλζηξνπθηηβηζηηθφ 

κνπζείν (The Constructivist museum). ηηο κνπζεηαθέο πξαθηηθέο βέβαηα είλαη δπλαηφ 

λα δηαπηζηψζνπκε κηα ζχλζεζε ησλ παξαπάλσ εθπαηδεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ 

(Φηιηππνππνιίηε, 2015:30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Οι ηύποι ηων μοσζείων  ζε ζσνάρηηζη με ηις σιοθεηούμενες εκπαιδεσηικές 

θεωρίες (Φιλιπποσπολίηη, 2015:31). 
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Αξρηθά ζπλαληνχκε ηε δηδαθηηθή ζεσξία (Instructive/didactic). 

Πξνζεγγίδνληαο απηή ηε ζεσξία κάζεζεο ζην ζρνιηθφ πιαίζην δηαπηζηψλνπκε φηη 

νξίδεη εθείλε ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο νξγαλψλεη ην 

κάζεκα, είλαη κηα απζεληία θαη πξνζπαζεί λα κεηαδψζεη ηηο γλψζεηο ζηνπο καζεηέο. 

Παξφκνηα, ζην κνπζείν ε δηδαθηηθή ζεσξία κάζεζεο νξίδεη ν καζεηήο λα κάζεη ηηο 

έλλνηεο πνπ έρνπλ επηιεγεί απφ ηνλ επηκειεηή ηεο έθζεζεο, κέζσ μελάγεζεο ή 

δηάιεμεο, ε νπνία δελ θάλεη αλαθνξά ζε ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, ψζηε λα 

εμειηρζεί ε γλψζε. Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε γλψζε 

παξνπζηάδεηαη απνθνκκέλε απφ ηνλ επηζθέπηε θαη κεηαδίδεηαη ζε απηφλ κε ηε 

βνήζεηα ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ κνπζείνπ, ελψ δελ ππάξρεη ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ην 

πψο θαη αλ ζα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ (Padro, 2004, Φηιηππνππνιίηε, 

2015:31-32). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία κάζεζεο ζπλαληάηαη ζε κνπζεία ηα νπνία 

πξνθξίλνπλ ηε δηάιεμε θαη ην θείκελν (The Systematic museum) θαη ζε κνπζεία, ηα 

νπνία βαζίδνληαη ζηε ζπκπεξηθνξηθή κάζεζε (The Orderly museum).  

Καη ζηα δχν είδε κνπζείσλ πξνσζείηαη ε παζεηηθή δηαδηθαζία κάζεζεο. Σν 

κνπζείν επηθεληξψλεηαη ζην αληηθείκελν κάζεζεο· ην άηνκν, απιά, ζπζζσξεχεη θαη 

απνζεθεχεη πιεξνθνξίεο, ηηο ηαμηλνκεί θαη ζηαδηαθά απμάλεηαη ε γλψζε ηνπ. 

Πξφθεηηαη γηα κηα ζσξεπηηθή καζεζηαθή δηαδηθαζία κε πνζνηηθφ ραξαθηήξα. 

Δπηπιένλ, ν επηζθέπηεο αληηκεησπίδεηαη σο tabula rasa, ν νπνίνο κεηαηξέπεηαη ζε 

παζεηηθφ δέθηε πιεξνθνξηψλ, ελψ απνθιείεηαη ε ελεξγή ηνπ ζπκκεηνρή. Σα κνπζεία 

απηά, επίζεο, αληηκεησπίδνπλ ηνπο επηζθέπηεο σο κηα εληαία νκάδα, κε ηηο ίδηεο 

αλάγθεο, ελδηαθέξνληα θαη εκπεηξίεο. Απφ πιεπξάο κνπζείνπ δίλεηαη έκθαζε ζηε 

κεζνδνινγία θαη φρη ζηηο ηδηαηηεξφηεηέο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ επηζθεπηψλ 

(Φηιηππνππνιίηε, 2015:32). Οη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδεη έλα δηδαθηηθφ 

κνπζείν, είλαη αληηιεπηηθέο εξσηήζεηο θαη εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο γλψζεηο 

θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ εθπαηδεπηή (Padro, 2004:2). 

Δηδηθφηεξα, ην δηδαθηηθφ κνπζείν ηνπ νπνίνπ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

δηέπεηαη απφ δηδαθηηζκφ, πξνβάιιεη ην δηθφ ηνπ νξηζκφ γηα ηνλ θφζκν, ρσξίο λα 

αθήλεη πεξηζψξην ζηνπο επηζθέπηεο γηα εξκελεία θαη θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

εθζεκάησλ.  Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ θνηλνχ-αληηθεηκέλσλ ή αθφκα θαη κεηαμχ 

άιισλ επηζθεπηψλ εθιείπεη. Σν δηδαθηηθφ κνπζείν είλαη ππέξκαρν ηεο ξεαιηζηηθήο 

πξνζέγγηζεο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο θαη ζε απηφ νη επηζθέπηεο απνθηνχλ ηε 

κηα θαη κνλαδηθή αιήζεηα θαη γλψζε, ρσξίο λα δηαηππψλνπλ ηε δηθή ηνπο θξίζε ή 
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εξκελεία. Σαπηφρξνλα, ζηελ έθζεζε ησλ αληηθεηκέλσλ αθνινπζείηαη ε γξακκηθφηεηα 

ηνπ ρξφλνπ. Χζηφζν, ε δηάξζξσζε ησλ εθζέζεσλ κε ινγηθή ζεηξά, κε θαζνξηζκέλε 

αξρή, κέζε θαη ηέινο, κπνξεί λα ιερζεί φηη ζπκβάιιεη πξαθηηθά ζηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ αηφκσλ κέζα ζην κνπζεηαθφ ρψξν, αιιά θαη ελλνηνινγηθά, 

θαζψο, ηνπο επηηξέπεη λα εζηηάζνπλ ζε αληηθείκελα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ 

(Φηιηππνππνιίηε, 2015:32). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζην κνπζείν ην νπνίν αθνινπζεί ηε ζπκπεξηθνξηθή 

κάζεζε, πξαγκαηνπνηνχληαη πνιιαπιέο εξκελείεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο γηα ηελ 

θαηάθηεζε ηεο γλψζεο, ελψ ε κάζεζε επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ επαλάιεςε θαη 

επηβξάβεπζε ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ηνπ αηφκνπ. Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

ηνπ κνπζείνπ, κε έκθαζε ζην ζπκπεξηθνξηζκφ, αθνινπζνχλ ηελ αξρή «εξέζηζκα- 

αληίδξαζε». Οξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηέηνησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη 

ε αλάγθε ν επηζθέπηεο λα δηαιέμεη ηε ζσζηή απάληεζε γηα λα ζπλερίζεη ην παηρλίδη. 

Έηζη, ζε έλα ηέηνην κνπζείν ζηφρνο είλαη ε παξαγσγή πξνθαζνξηζκέλσλ 

ζπκπεξηθνξψλ απφ ηνπο επηζθέπηεο (Φηιηππνππνιίηε, 2015:32). 

Απφ παηδαγσγηθήο άπνςεο εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ηα κνπζεία ηα νπνία 

έρνπλ πηνζεηήζεη ηε ζεσξία ηνπ δηδαθηηζκνχ, επηηξέπνπλ ζηα παηδηά λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηηο εθζέζεηο ηνπο κε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά θαη φρη απφιπηε 

ειεπζεξία. Αθφκε, ζην κνπζεηαθφ ρψξν ζπλαληψληαη δηδαθηηθά κέζα (πηλαθίδεο), νη 

νπνίεο παξέρνπλ έηνηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην ηη πξέπεη λα κάζεη ν επηζθέπηεο ρσξίο 

λα ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζθεθηεί θαη λα πξνβιεκαηηζηεί. Σέινο, ηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζρεδηάδνληαη, ζπλδένληαη κε ην παξαδνζηαθφ 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα απνζαξξχλνληαο, επνκέλσο, ηελ απηελέξγεηα θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ παηδηψλ (Padro, 2004:2).  

Αληίζεηα, ζηνλ αληίπνδα ππάξρνπλ νη βησκαηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο, ζχκθσλα 

κε ηηο νπνίεο, ην άηνκν νηθνδνκεί κφλν ηνπ ηε γλψζε ζε αιιειεπίδξαζε κε ην 

πεξηβάιινλ θαη ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπ. πγθεθξηκέλα, ζηηο βησκαηηθέο 

ζεσξίεο κάζεζεο εληάζζνληαη ε αλαθαιππηηθή ζεσξία κάζεζεο θαη ν 

θνλζηξνπθηηβηζκφο. 

Δηδηθφηεξα, θαηά ηελ αλαθαιππηηθή ζεσξία κάζεζεο, ε κάζεζε 

αληηκεησπίδεηαη σο κηα ελεξγή δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία ηα άηνκα αιιειεπηδξνχλ 

κε ην αληηθείκελν κάζεζεο θαη ππφθεηληαη ζε αιιαγέο, θαζψο φζν καζαίλνπλ αιιάδεη 

ν ηξφπνο ζθέςεο ηνπο. Δθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αμηνπνηνχληαη ζε έλα 

ηέηνην πιαίζην κάζεζεο είλαη ην παηρλίδη ξφισλ, ε καηεπηηθή κέζνδνο, ε έξεπλα, ε 
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ζχγθξηζε θαη αλάιπζε. Μέζσ απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ απνηξέπεηαη ε απιή 

κεηάδνζε γλψζεσλ· αληίζεηα, ην άηνκν επηζηξαηεχεη φιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπ, 

αλαθαιχπηεη ηε λέα γλψζε κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο θαη νηθνδνκεί ηε λέα κε ελεξγφ 

ηξφπν (Padro, 2004). Βαζηθφο εθθξαζηήο ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο είλαη ν J. 

Bruner. 

ηελ αλαθαιππηηθή ζεσξία κάζεζεο ζηεξίδεηαη ην αλαθαιππηηθφ κνπζείν 

(The Discovery museum). ε απηφ ηνλ ηχπν κνπζείνπ ε γλψζε ππάξρεη αλεμάξηεηα 

απφ ην άηνκν θη, έηζη, ην άηνκν νδεγείηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αιήζεηεο. ρεηηθά κε ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία πξνθξίλεηαη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ. 

Πξνηείλεηαη, ινηπφλ, ε ελεξγή νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο θαη ν καζεηήο κπνξεί λα 

αλαθαιχςεη κφλνο ηνπ ηε λέα γλψζε κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο θαη εξκελείαο 

ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηάζεσλ. Ζ κάζεζε ιεηηνπξγεί κε επαγσγηθφ ηξφπν, φπνπ ην 

άηνκν δηαηππψλεη αξρηθά ην πξφβιεκα θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζπιιέγεη, επεμεξγάδεηαη 

θαη δνθηκάδεη πιεξνθνξίεο, δηαηππψλεη θαη ειέγρεη ππνζέζεηο θαη εμάγεη 

ζπκπεξάζκαηα, δειαδή απφ ην εηδηθφ κεηαβαίλεη ζην γεληθφ. Με απηφλ ηνλ 

αλαθαιππηηθφ ηξφπν ην άηνκν νμχλεη ηελ πεξηέξγεηά ηνπ. ην αλαθαιππηηθφ κνπζείν 

ελζαξξχλεηαη ε εμεξεχλεζε ηνπ κνπζεηαθνχ ρψξνπ (Φηιηππνππνιίηε, 2015:33-34). 

ε απηφλ ηνλ ηχπν κνπζείνπ, παξάιιεια, αμηνπνηείηαη ε ζεσξεηηθή ζέζε ηνπ 

J. Dewey πεξί κάζεζεο κέζσ ηεο πξάμεο. Δηδηθφηεξα, είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηνχλ 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηε βνήζεηα ησλ δηαδξαζηηθψλ εθζεκάησλ, νη νπνίεο ελεξγνπνηνχλ 

ηε ζσκαηηθή θαη δηαλνεηηθή δξάζε. «Σν δηαδξαζηηθφ έθζεκα επηηξέπεη ζπλήζσο ηελ 

απηηθή/ρεηξσλαθηηθή δξάζε (hands-on exhibit), αιιά επηδηψθεη θαη ηε δηαλνεηηθή 

ελεξγεηηθφηεηα ηνπ επηζθέπηε (minds-on), ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ νπνίνπ ππάξρεη ν 

θίλδπλνο κηαο δηαλνεηηθήο παζεηηθφηεηαο εθ κέξνπο ηνπ επηζθέπηε» (Φηιηππνππνιίηε, 

2015). Σν δηαδξαζηηθφ έθζεκα είλαη ζεκαληηθφ λα εζηηάδεη ζηελ εκπεηξία, πνπ 

πξνζθέξεη ζηνλ επηζθέπηε, θαη λα απεπζχλεηαη ζηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη 

εκπεηξίεο ηνπ. ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο ηα άηνκα θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ κηα 

δξαζηεξηφηεηα, λα ζπγθεληξψζνπλ πιεξνθνξίεο, λα πεηξακαηηζηνχλ, λα νδεγεζνχλ 

ζε ζπκπεξάζκαηα θαη λα παξαηεξήζνπλ πψο κεηαβάιιεηαη κηα θαηάζηαζε αλάινγα 

κε ηηο δηθέο ηνπο επηινγέο. Οη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο κε βάζε ηελ αλαθάιπςε δελ 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε φια ηα πεξηβάιινληα, θαζψο φζνη ελδηαθέξνληαη 

ηδηαηηέξσο γηα έλα ζέκα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζην κνπζείν ρσξίο θαζνδήγεζε. 

Κξίλεηαη, ινηπφλ, ζθφπηκε ε χπαξμε κηαο έκκεζεο θαζνδήγεζεο ησλ αηφκσλ ζην 
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κνπζείν, ψζηε λα ζπκκεηάζρνπλ ζε αλαθαιππηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζηνλ ρψξν 

ηνπ (Φηιηππνππνιίηε, 2015:33-34). 

πλεπψο, ε αλαθαιππηηθή ζεσξία κάζεζεο ζηα κνπζεία πξνζθέξεη πνιιαπιά 

παηδαγσγηθά νθέιε ζηνπο κηθξνχο επηζθέπηεο. πγθεθξηκέλα, ηα παηδηά απνθηνχλ ηε 

δπλαηφηεηα λα πεξηπιαλεζνχλ ειεχζεξα ζην κνπζεηαθφ ρψξν θαη λα κειεηήζνπλ ηα 

αληηθείκελα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. Δπηπιένλ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ηνλψλνπλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο˙ ελζαξξχλνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ησλ παηδηψλ, ηε 

δηαηχπσζε ππνζέζεσλ θαη εξκελεηψλ (Padro, 2004:3). 

Ζ δεχηεξε ζεσξία κάζεζεο είλαη απηή ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, θαηά ηελ 

νπνία ην άηνκν θαηαζθεπάδεη ηε γλψζε βάζεη ησλ εκπεηξηψλ ηνπ θαη ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κε ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Γίλεηαη έκθαζε 

ζηηο πξφηεξεο εκπεηξίεο, γλψζεηο θαη ηδέεο ηνπ αηφκνπ, θαζψο «φζν πην πνιινί δεζκνί 

αλαπηχζζνληαη ζηηο γλψζεηο ελφο αηφκνπ, ηφζν πην νπζηαζηηθή είλαη ε κάζεζή ηνπ» 

(Αικαιηψηε, 2007:41-42).  

Ζ ζεσξία ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ βαζίδεηαη ηφζν ζηηο ηδέεο ηνπ J. Piaget θαη 

ηνπ L. Vygotsky φζν θαη ηνπ J. Dewey. Ο Piaget ππνζηήξηδε φηη νη άλζξσπνη 

δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο λέεο πιεξνθνξίεο, αιιά 

νηθνδνκνχλ ηε δηθή ηνπο γλψζε κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπο. Ο Vygotsky, απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, επεζήκαηλε ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

παξαγφλησλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηνπ αηφκνπ. Σν θνηλσληθνπνιηηηζκφ 

πεξηβάιινλ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, θαζψο κέζσ απηνχ ην άηνκν απνθηά 

εκπεηξίεο, γλψζεηο, αμίεο, αληηιήςεηο, λννηξνπίεο θαη δηακνξθψλεη ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ. Παξάιιεια, ν ίδηνο ζεσξνχζε φηη ηα παηδηά κπνξνχλ λα θαηαθέξνπλ πνιιά, αλ 

ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο, θαη, αλ δέρνληαη θαζνδήγεζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

θάλνληαο ιφγν γηα ηε δψλε επηθείκελεο αλάπηπμεο (scaffolding). Δπηπιένλ, ηφληδε φηη 

ε κάζεζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή, αλ νη καζεηέο κειεηνχλ δεηήκαηα ηα νπνία 

έρνπλ ζεκαζία γηα απηνχο θαη απεηθνλίδνπλ θαηαζηάζεηο απφ ηελ πξαγκαηηθή δσή 

(Γεκεηξηάδεο, 2015:95-96). 

Ζ θνλζηξνπθηηβηζηηθή ζεσξία κάζεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί, πξέπεη 

λα πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Αξρηθά, πξνυπνζέηεη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή 

ηνπ αηφκνπ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Δθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο βαζηδφκελεο ζε 

απηφ ην κνληέιν κάζεζεο θηλεηνπνηνχλ ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ρέξηα 

ηνπο θαη ηε ζθέςε ηνπο, λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, λα 
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απηελεξγήζνπλ, λα πεηξακαηηζηνχλ, λα δηαηππψζνπλ ππνζέζεηο θαη λα θαηαιήμνπλ 

ζε ζπκπεξάζκαηα θαη ελαιιαθηηθέο εξκελείεο. Δπηπιένλ, ε δεχηεξε πξνυπφζεζε 

είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα, ζηα νπνία θαηαιήγεη ν επηζθέπηεο λα κελ θξίλνληαη απφ ην 

βαζκφ ζπκθσλίαο ηνπο κε κηα εμσηεξηθή αιήζεηα. Απηφ πνπ νπζηαζηηθά επηδηψθεηαη 

είλαη ην άηνκν λα θαηαλνήζεη ηελ παξαγφκελε γλψζε κέζα απφ ηνπ ζπζρεηηζκνχο 

ηνπ κε ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο θαη γλψζεηο ηνπ. Τπνζηεξίδεη ηελ πξνζθνξά 

ηζφηηκσλ επθαηξηψλ κάζεζεο ζε άηνκα κε δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ επίπεδν θαη 

δηαθνξεηηθφ επίπεδν θαηαλφεζεο (Αικαιηψηε, 2007:42-43). 

ην θνλζηξνπθηηβηζηηθφ κνπζείν (The Constructivist museum) ε έθζεζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ δελ γίλεηαη γξακκηθά, αιιά ππάξρνπλ δηάθνξα ζεκεία απφ ηα νπνία ν 

επηζθέπηεο κπνξεί λα μεθηλήζεη ηελ πεξηήγεζή ηνπ. Αθφκε, δελ πξνβάιιεηαη κηα θαη 

κφλε αιήζεηα θαη γλψζε, αιιά, αληίζεηα, ν επηζθέπηεο ελζαξξχλεηαη λα δηαηππψζεη 

ππνζέζεηο θαη εξκελείεο θαη λα πεηξακαηηζηεί. Καη ζε απηφλ ηνλ ηχπν κνπζείνπ 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ δξαζηεξηφηεηεο κε ηε βνήζεηα δηαδξαζηηθψλ εθζεκάησλ, 

νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα εκπιαθνχλ ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά ζηελ 

νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο (hands on - minds on). Ζ θνλζηξνπθηηβηζηηθή ζεσξία 

κάζεζεο, επνκέλσο, επηηάζζεη ηελ επηθέληξσζε ζηνλ επηζθέπηε θαη φρη ζηα 

αληηθείκελα (Padro, 2004:4, Φηιηππνππνιίηε, 2015:34-35). 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, θαηαιήγνπκε φηη έλα κνπζείν, πνπ πηνζεηεί ηελ 

θνλζηξνπθηηβηζηηθή ζεσξία κάζεζεο, θηλεηνπνηεί ηα παηδηά λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά 

ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηα αληηθείκελα. Δπηπιένλ, 

ηα ελζαξξχλεη λα δηαηππψλνπλ ελαιιαθηηθέο εξκελείεο νμχλνληαο ηελ θξηηηθή ηνπο 

ζθέςε. Σαπηφρξνλα, απηφ ην κνπζείν ελεξγνπνηεί ηηο πξφηεξεο εκπεηξίεο θαη γλψζεηο 

ησλ παηδηψλ, ψζηε ε γλψζε πνπ ζα θαηαζθεπάζνπλ λα έρεη λφεκα γηα απηά (Padro, 

2004:4). 

Μηα άιιε ζεσξία, ε νπνία εθαξκφδεηαη ζην πιαίζην ηεο 

κνπζεηνπαηδαγσγηθήο, είλαη απηή ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο ηνπ H. Gardner, ε 

νπνία δίλεη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηε θχζε ηεο 

λνεκνζχλεο θαη ηεο κάζεζεο. χκθσλα κε ηνλ Gardner δελ αληηιακβαλφκαζηε ηνλ 

θφζκν γχξσ καο κνλνδηάζηαηα· αληίζεηα, ν αλζξψπηλνο λνπο πξνζεγγίδεη 

πινπξαιηζηηθά ηνλ θφζκν γηα λα ηνλ θαηαλνήζεη. ηε βάζε απηή έρεη δηαθξίλεη νθηψ 

ηχπνπο λνεκνζχλεο:  

 Γισζζηθή ή ιεθηηθή ή γισζζνινγηθή: ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ρεηξίδεηαη 

απνηειεζκαηηθά ηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν. 
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 Λνγηθή – καζεκαηηθή: ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ γηα ινγηθή θαη αθεξεκέλε 

ζθέςε. 

 Μνπζηθή – ξπζκηθή: ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ γηα θαηαλφεζε κνπζηθψλ 

ζπλζέζεσλ θαη απφδνζε κνπζηθψλ έξγσλ. 

 Οπηηθή – ρσξηθή: ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα πξνζιακβάλεη ρσξηθέο, 

ζρεκαηηθέο ή ρξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο απνδίδεη κέζσ 

αξρηηεθηνληθψλ ή εηθαζηηθψλ ζπλζέζεσλ. 

 Κηλαηζζεηηθή ή ζσκαηηθή - αηζζεζηνθηλεηηθή: ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα 

ρξεζηκνπνηεί ην ζψκα ηνπ ή κέιε ηνπ γηα λα εθθξάζεη ηδέεο ή γηα λα 

θαηαζθεπάζεη αληηθείκελα. 

 Δλδνπξνζσπηθή ή ελδναηνκηθή: ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα γλσξίδεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη λα πξνβαίλεη ζε κεηαγλσζηηθφ 

έιεγρν απηψλ. 

 Γηαπξνζσπηθή: ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα θαηαλνεί ηηο δηαζέζεηο θαη ηηο 

πξνζέζεηο ησλ άιισλ. 

 Ναηνπξαιηζηηθή: ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αληηιακβάλεηαη ην γεσθπζηθφ 

ρψξν θαη λα δείρλεη επαηζζεζία ζηα θπζηθά θαηλφκελα (Φηιηππνππνιίηε, 

2015:37). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πξφζθαηα ζηα είδε λνεκνζχλεο πξνζηέζεθε θαη ε 

ππαξμηαθή, ε νπνία αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ζηνραζκνχ ζε ππαξμηαθά δεηήκαηα, φπσο 

ε δσή θαη ν ζάλαηνο (Φηιηππνππνιίηε, 2015:37-38). 

 Οη λνεκνζχλεο ππάξρνπλ ζε θάζε άηνκν ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ θαη κε 

δηαθνξεηηθφ ζπλδπαζκφ. Πνιιέο θνξέο νη κνπζεηνπαηδαγσγνί ζρεδηάδνπλ 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα βάζεη ηεο ζεσξίαο ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο, ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ε εηεξφηεηα ησλ επηζθεπηψλ θαη ην κνπζείν λα ηθαλνπνηήζεη φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο θαη φια ηα είδε λνεκνζχλεο ησλ επηζθεπηψλ θαη λα θεληξίζεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηε γισζζηθή λνεκνζχλε ζρεδηάδνληαη θχιια 

εξγαζίαο κε ζηαπξφιεμα ή αληηζηνηρίζεηο θαη γηα ηε κνπζηθή νξγαλψλνληαη 

δξαζηεξηφηεηεο κε ην παίμηκν κνπζηθψλ νξγάλσλ (Φηιηππνππνιίηε, 2015:38). 

 Αλακθίβνια, νη εθπαηδεπηηθέο ζεσξίεο, πνπ εθαξκφδνπλ ηα κνπζεία ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνγξάκκαηα ζπζρεηίδνληαη φρη κφλν κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, αιιά θαη ηνλ επηθνηλσληαθφ ξφιν ηνπ κνπζείνπ (Καλάξε, 2008:11). 
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 Σα κνπζεία πξνθεηκέλνπ λα θαηαξξίςνπλ ηελ εηθφλα ηνπο σο καπζσιεία 

γλψζεο επηρεηξνχλ κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ λα απεπζπλζνχλ ζε επξχηεξα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα. πγθεθξηκέλα, πέξα απφ ηε ζπιινγή θαη ζπληήξεζε ησλ 

εθζεκάησλ, ηα κνπζεία πξνρσξνχλ ζην ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζε 

θηλεηέο εθζέζεηο θαη δηαιέμεηο, ψζηε λα ζπληειεζηεί ην «άλνηγκα» ζην επξχηεξν 

θνηλφ, ζε επηζθέπηεο θαη ζε ηδξχκαηα ή θνξείο, θαη ε πξαγκάησζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θαη θνηλσληθνχ ηνπ ξφινπ (Γθαδή, 1999: 39-46, Οηθνλφκνπ, 2003: 75-77). 

 Οη παξαπάλσ πξαθηηθέο ησλ κνπζείσλ απνηεινχλ κνξθέο εμσηεξηθήο 

επηθνηλσλίαο ηνπ. ηνπο θφιπνπο ηεο εμσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ κνπζείνπ 

εληάζζνληαη ε άκεζε θαη ε έκκεζε επηθνηλσλία. Ζ άκεζε επηθνηλσλία αλαθέξεηαη 

ζηελ επηθνηλσλία ηνπ θνηλνχ κε ην πξνζσπηθφ ηνπ κνπζείνπ θαη ε έκκεζε είλαη ην 

θηίξην, ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ εθζεκάησλ, ην πσιεηήξην, θαζψο θαη ην έληππν 

πιηθφ (Καλάξε, 2008:12, Νηθνλάλνπ, 2009:95). 

 Σα κνληέια επηθνηλσλίαο πνπ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηα κνπζεία, είλαη είηε 

ην γξακκηθφ (transmission model) είηε ην πνιηηηζκηθφ (cultural model). ηελ πξψηε 

πεξίπησζε ν επηζθέπηεο κεηαηξέπεηαη ζε παζεηηθφ δέθηε πιεξνθνξηψλ θαη ν 

επηκειεηήο ηνπ κνπζείνπ θαηέρεη θεληξηθφ ξφιν, θαζψο δηαιέγεη ην πεξηερφκελν 

ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπ νπηηθή γσλία θαη φρη βάζεη ησλ αλαγθψλ θαη ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ησλ επηζθεπηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζην πνιηηηζκηθφ κνληέιν 

επηθνηλσλίαο, πνπ είλαη θπξίαξρν ζήκεξα, νη επηζθέπηεο θαινχληαη λα δηακνξθψζνπλ 

ηα δηθά ηνπο λνήκαηα κε ελεξγεηηθφ ηξφπν θαη βάζεη ησλ πξφηεξσλ εκπεηξηψλ ηνπο 

(Νηθνλάλνπ & Καζβίθεο, 2008:15, Οηθνλφκνπ, 2003:82-83). 

 

 

1.3.3. Πώσ επιτυγχϊνεται η Μϊθηςη ςε Μουςεύα, Μνημεύα και 
Ιςτορικούσ Χώρουσ; 

 

Ζ εθπαίδεπζε νξίδεηαη σο ε θαιιηέξγεηα ησλ λνεηηθψλ, ςπρηθψλ θαη 

ζσκαηηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ αηφκνπ ε νπνία ζπληειείηαη ζηα πιαίζηα ελφο 

νξγαλσκέλνπ θαη πξνθαζνξηζκέλνπ ζπζηήκαηνο, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

θάζε ρψξαο (Ππξγησηάθεο, 1999). Ζ κάζεζε ζρεηίδεηαη κε αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ αηφκνπ, ε νπνία εληνπίδεηαη ζην επίπεδν ησλ γλψζεσλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ 

αληηιήςεσλ. Χζηφζν, ε εθπαίδεπζε δελ επηηειείηαη απνθιεηζηηθά ζηα πιαίζηα ηνπ 

ζεζκνζεηεκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά, αληίζεηα, απνηειεί κηα δηα βίνπ 
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δηαδηθαζία, ε νπνία ζπληειείηαη κέζσ δηάθνξσλ ηξφπσλ θαη κέζσλ, γηα λα 

θαηαλνεζεί ν θφζκνο (Παγγέ, 2005:1). 

 Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξεηο ηξφπνπο εθπαίδεπζεο: α) ηελ ηππηθή (formal 

learning), β) ηε κε-ηππηθή (non-formal learning) θαη γ) ηελ άηππε (informal learning). 

Ζ ηππηθή εθπαίδεπζε (formal learning) πξφθεηηαη γηα ην ζεζκνζεηεκέλν θαη ηεξαξρηθά 

δνκεκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίo πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε φζν θαη ην Παλεπηζηήκην. ρεηίδεηαη, ζπλεπψο, κε ηηο γεληθέο 

αθαδεκατθέο ζπνπδέο, αιιά θαη κε ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα ηερληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο (Παγγέ, 2005:2-3). Ζ ηππηθή εθπαίδεπζε, ινηπφλ, έρεη 

ζπλήζσο ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα, είλαη ηεξαξρηθά δνκεκέλε, αμηνινγεί θαη παξέρεη 

πηζηνπνηήζεηο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε 

ζρνιηθή αίζνπζα, επηθεληξψλεηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη παξαγθσλίδεη ηελ θνηλσληθή 

κάζεζε (Wellington, 1990:248). 

 Ζ κε-ηππηθή εθπαίδεπζε (non-formal learning) νξίδεηαη σο κηα νξγαλσκέλε 

θαη ζπζηεκαηηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ε νπνία είλαη αλεμάξηεηε ηεο ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο. Πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηδξχκαηα ή νξγαληζκνχο θαη πινπνηεί 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ 

(Παγγέ, 2005:3-4, Eshach, 2007:173). Γελ έρεη ζπλήζσο ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα, ε 

δηάξθεηά ηεο είλαη κηθξή, ελψ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, πξσηαξρηθφο είλαη ν ξφινο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Eshach, 2007:173). πγθεθξηκέλα, ε επίζθεςε ησλ καζεηψλ ζε 

έλα κνπζείν αλήθεη ζηε κε-ηππηθή εθπαίδεπζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη επηζθέςεηο 

απνηεινχλ νξγαλσκέλεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο αμηνπνηείηαη 

θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, αλακθίβνια, επηηπγράλεηαη ν 

εκπινπηηζκφο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, πνπ 

αθνινπζνχληαη ζην ζρνιείν δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα έξζνπλ ζε 

επαθή κε ηελ πιηθή δηάζηαζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο (Νηθνθάλνπ & 

Καζβίθεο, 2008:12-13).  

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, σο άηππε εθπαίδεπζε (informal learning) θαιείηαη ε 

δηα βίνπ δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην άηνκν απνθηά γλψζεηο θαη δηακνξθψλεη 

ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο, εθηφο νξγαλσκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ. Οη καζεζηαθέο 

απηέο δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ζην πιαίζην ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ή 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Ππξγησηάθεο, 1999). Ζ άηππε 

εθπαίδεπζε δελ έρεη θαζφινπ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα, θαζψο βαζίδεηαη ζηελ 

ειεχζεξε βνχιεζε ηνπ αηφκνπ. Γελ είλαη νξγαλσκέλε θαη ηεξαξρηθά δνκεκέλε, δελ 
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αμηνινγεί θαη νχηε παξέρεη πηζηνπνηήζεηο. Πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρψξνπο εθηφο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη πξσηεχνληα ξφιν δηαδξακαηίδεη ν καζεηήο θαη φρη ν εθπαηδεπηηθφο 

(Wellington, 1990:248).  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη άηππε εθπαίδεπζε κπνξεί λα ππάξμεη θαη κέζα ζηηο 

αίζνπζεο ησλ ζρνιείσλ, αιιά ζε απηή ηελ πεξίπησζε γίλεηαη εθηφο ησλ πιαηζίσλ ηνπ 

επίζεκνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. ηε βάζε απηή ε άηππε εθπαίδεπζε 

πξαγκαηνπνηείηαη αλεμάξηεηα θαη θάπνηεο θνξέο ελάληηα ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (Schugurensky, 2000:2). Πξφθεηηαη πξνθαλψο 

γηα ην ιεγφκελν θξπθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ή παξαπξφγξακκα ην νπνίν αθνξά 

φιεο ηηο αλεπίζεκεο-δηδαθηηθέο ή κε- επηδξάζεηο, πνπ ζπληεινχληαη ζηελ ηάμε ή ζην 

ζρνιείν γεληθφηεξα. ρεηίδεηαη, ζπλεπψο, κε ηηο γλψζεηο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο 

πεπνηζήζεηο πνπ απνθηνχλ νη καζεηέο κέζσ ησλ αλεπίζεκσλ εθπαηδεπηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ (Ππξγησηάθεο, 1999). 

 Απφ ηα παξαπάλσ εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε κάζεζε ζην ζρνιείν αθνξά 

ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, ελψ ε εθπαίδεπζε εθηφο ζρνιείνπ ηελ άηππε. Χζηφζν, ζηε 

βηβιηνγξαθία νη απφςεηο δηίζηαληαη ζρεηηθά κε ην αλ είλαη ζσζηή κηα ηέηνηα 

δηάθξηζε. πσο ζεκεηψλεη ν  Eshach (2007:173), ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ ηχπσλ 

εθπαίδεπζεο ζα ήηαλ πην επηηπρεκέλε, αλ δελ ιακβάλακε ππφςε κφλν ηηο θπζηθέο 

δηαθνξέο (κέζα ή έμσ απφ ην ζρνιείν) θαη ζπκπεξηιακβάλακε θαη παξάγνληεο, φπσο 

ηα θίλεηξα, ην θνηλσληθφ πιαίζην, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηελ αμηνιφγεζε (Hofstein & 

Rosenfeld, 1996). 

Μάζεζε κπνξεί λα επηηειεζηεί, φπσο πξναλαθέξζεθε, θαη ζηα κνπζεία. Πψο 

φκσο επηηπγράλεηαη ε κάζεζε ζηα κνπζεία; Ζ θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

κάζεζεο ζηα κνπζεία πξνυπνζέηεη αξρηθά ηελ αλαθνξά ζηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη 

ηελ επεξεάδνπλ.  

Οη Falk & Dierking ζην βηβιίν ηνπο «Museum experience», έθαλαλ ιφγν γηα 

ην κνληέιν ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο εκπεηξίαο (Interactive Experience Model). 

Δηδηθφηεξα, ζην έξγν ηνπο επηζεκαίλνπλ ηε ζεκαζία ηνπ θπζηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

πξνζσπηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε κάζεζε ζην κνπζείν. Σν πξνζσπηθφ, θνηλσληθφ θαη 

θπζηθφ πιαίζην αιιειεπηδξνχλ θαη δηακνξθψλνπλ ηε θχζε θαη ηα απνηειέζκαηα κηαο 

κνπζεηαθήο επίζθεςεο (Rennie & Johnston, 2004:4-5). 

Σν πξνζσπηθφ πιαίζην πεξηιακβάλεη ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ηνπ επηζθέπηε· ην θνηλσληθφ πιαίζην αθνξά ηα άηνκα κε ηα νπνία 

αιιειεπηδξά ν επηζθέπηεο, θαζψο θαη ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά 
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πνπ ζπλδένληαη κε ηα εθζέκαηα· ην θπζηθφ πιαίζην ζρεηίδεηαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ κνπζείνπ, φπσο ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ή ηα εθζέκαηα (Rennie 

& Johnston, 2004:6-7). ε λεφηεξε έξεπλά ηνπο νη Falk θαη Dierking αλέπηπμαλ ην 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν θαη έθαλαλ ιφγν γηα νξηζκέλνπο παξάγνληεο, ηνπο νπνίνπο 

πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε γηα λα θαηαλνήζνπκε ηε καζεζηαθή εκπεηξία ζην κνπζείν 

(Καλάξε, 2008:17-18). 

 πγθεθξηκέλα, ινηπφλ, ζπλνςίδνληαο ηηο ζέζεηο ησλ Falk θαη Dierking, νη 

παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο είλαη νη εμήο: 

 Πξνεγνχκελε γλψζε θαη εκπεηξία. Ζ νηθνδφκεζε ηεο λέαο γλψζεο επηηπγράλεηαη, 

φηαλ ην άηνκν ζηεξηδφκελν ζηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο, πξνζζέηεη λέεο 

πιεξνθνξίεο· νη εκπεηξίεο απηέο κπνξεί λα είλαη γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, 

θνηλσληθέο ή πνιηηηζηηθέο (Rennie & Johnston, 2004:6). πλεπψο, 

αληηιακβαλφκαζηε φηη νη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ ζα επεξεάζνπλ ηε 

καζεζηαθή ηνπο εκπεηξία ζην κνπζείν (Αικαιηψηε, 2007:45). 

 Κηλεηνπνίεζε ελδηαθέξνληνο. ηνλ ρψξν ελφο κνπζείνπ εθηίζεληαη πνιιά θαη 

δηαθνξεηηθά αληηθείκελα, φκσο ιίγα είλαη εθείλα, ηα νπνία ζα θεληξίζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ελφο αηφκνπ θαη ζα ην θηλεηνπνηήζνπλ γηα κάζεζε. Σα ελδηαθέξνληα 

ελφο αηφκνπ δηακνξθψλνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπ 

θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Δμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα, ινηπφλ, φηη ην ελδηαθέξνλ 

θαη ε πξνεγνχκελε γλψζε ή εκπεηξία γηα έλα αληηθείκελν ή κηα ηδέα απνηεινχλ 

παξάγνληεο νη νπνίνη ζπληεινχλ απνθαζηζηηθά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

(Αικαιηψηε, 2007:45-46). πσο πεξηγξάθνπλ νη Rennie & Johnston (2004:7), ε 

εθνχζηα επίζθεςε ζε έλα κνπζείν δηαθέξεη απφ κηα αθνχζηα, ε νπνία ζπλήζσο 

είλαη ζρνιηθή. ηαλ κε ηε ζέιεζή ηνπ έλα άηνκν επηζθέπηεηαη έλα κνπζείν, 

ζεκαίλεη φηη ε πξάμε απηή ζπλαξηάηαη κε ηα εζσηεξηθά ηνπ θίλεηξα θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπ· απνιακβάλεη ηελ επίζθεςε θαη θάλεη απηφ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φηαλ ε επίζθεςε ζε έλα κνπζείν νξγαλψλεηαη απφ άιινπο, 

γηα παξάδεηγκα απφ ην ζρνιείν, θαη δελ ζπλδέεηαη κε ηα εζσηεξηθά θίλεηξα ησλ 

καζεηψλ θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ηφηε νη πξνζδνθίεο γηα ηελ επίζθεςε, αιιά 

θαη νη εκπεηξίεο ηνπο είλαη δηαθνξεηηθέο. Οη ζρνιηθέο επηζθέςεηο έρνπλ ζπλήζσο 

κηα επηβαιιφκελε δνκή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη καζεηέο ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξψζνπλ θχιια εξγαζίαο ή λα παξαθνινπζήζνπλ ηνλ μελαγφ (Jensen, 

1999:270). 
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 Πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν. πσο πξναλαθέξζεθε, ε κάζεζε είλαη κηα πξνζσπηθή 

δηαδηθαζία, θαζψο ην θάζε άηνκν καζαίλεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Σν πνιηηηζηηθφ 

ππφβαζξν δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν, θαζψο ν θαζέλαο καο γαινπρείηαη κε 

δηαθνξεηηθέο ηδέεο θαη αμίεο θη, έηζη, ν θάζε έλαο μερσξηζηά αληηιακβάλεηαη κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηνλ θφζκν (Αικαιηψηε, 2007:46). 

 Κνηλσληθή δηάζηαζε ηεο κάζεζεο. Ζ κάζεζε, αλακθηζβήηεηα, επεξεάδεηαη απφ 

ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, θαζψο νη άλζξσπνη καζαίλνπλ κέζα απφ ηε 

ζπλαλαζηξνθή ηνπο κε άιινπο. Έηζη, ν ρψξνο ηνπ κνπζείνπ έρνληαο θνηλσληθφ 

ραξαθηήξα πξνσζεί ηε κάζεζε (Αικαιηψηε, 2007:46). Μάιηζηα, ζε κειέηε 

ππνγξακκίδεηαη φηη ε κάζεζε είλαη έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν, θαζψο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά καο αιιειεπηδξνχκε κε άιια άηνκα θαη δερφκαζηε επηξξνέο ν 

έλαο απφ ηνλ άιινλ αληαιιάζζνληαο πιεξνθνξίεο, ζέηνληαο εξσηήζεηο θαη 

ζέηνληαο ππφ ακθηζβήηεζε δηάθνξα δεηήκαηα (Rennie & Johnston, 2004:5).  

 ρεδηαζκφο θαη παξνπζίαζε.  Οη εθζέζεηο, νη μελαγήζεηο, ηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγαλψλεη ην κνπζείν 

επεξεάδνπλ ηε κάζεζε ησλ επηζθεπηψλ ηνπ (Αικαιηψηε, 2007:46). 

 Φπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρψξνπ. Σα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνπζείνπ, 

φπσο ε αξρηηεθηνληθή ηνπ, ν θσηηζκφο, νη ήρνη απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε δηάζεζε γηα κάζεζε. Σν πεξηβάιινλ ηνπ κνπζείνπ, επνκέλσο, 

πξέπεη λα είλαη θηιηθφ θαη ειθπζηηθφ πξνο ηνλ επηζθέπηε πξνθείκελνπ ν ίδηνο λα 

αηζζάλεηαη άλεηα θαη λα έρεη δηάζεζε λα κάζεη (Rennie & Johnston, 2004:6). 

Δπνκέλσο, γίλεηαη θαηαλνεηφο ν πνιχπινθνο θαη πνιπζχλζεηνο ραξαθηήξαο 

ηεο κνπζεηαθήο εκπεηξίαο θαη ηεο κάζεζεο. Παξάιιεια, δηαθαίλεηαη φηη δελ δίλεηαη 

έκθαζε κφλν ζε γλσζηηθνχο ζηφρνπο αιιά θαη ζε θνηλσληθνχο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθνχο. Παξαηεξείηαη, επίζεο, φηη αλ κηα επίζθεςε ζε κνπζείν δελ 

ζρεδηαζηεί πξνζεθηηθά ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο, είλαη 

αλαπφθεπθην φηη ζα απνηειέζεη κηα αξλεηηθή εκπεηξία (Καλάξε, 2008:18). 

 Αλακθίβνια, κάζεζε είλαη κηα πξνζσπηθή θαη αηνκηθή δηαδηθαζία, θαζψο ν 

θαζέλαο καο καζαίλεη κε ην δηθφ ηνπ κνλαδηθφ ηξφπν (Παγγέ, 2005:1). Ζ κάζεζε 

παξ’ φια απηά πξνυπνζέηεη λνεηηθή, θπζηθή θαη θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ νη 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ νηθνδφκεζε ηεο 

λέαο γλψζεο (Rennie & Johnston, 2004:6). Δηδηθφηεξα, ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 
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αξρίδεη απφ ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ (stimulation), δειαδή απφ κηα θαηλνχξηα 

ηδέα ή πιεξνθνξία. ηε ζπλέρεηα, απηή ε λέα ηδέα ζα πξέπεη λα θαηαλνεζεί θαη λα 

δνθηκαζηεί ζηελ πξάμε, ψζηε ην άηνκν λα ηελ θαηαλνήζεη, λα ηελ πηνζεηήζεη θαη, 

ηειηθά, λα ηελ εληάμεη ζην γλσζηηθφ ηνπ πεδίν. ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία είλαη 

θαζνξηζηηθή ε ζπκβνιή ησλ πξνεγνχκελσλ εκπεηξηψλ ηνπ αηφκνπ, θαζψο κέζσ 

απηψλ αληηιακβάλεηαη ηηο λέεο εκπεηξίεο (Αικαιηψηε, 2007:45).  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο, ε κάζεζε ζπληειείηαη, φηαλ ν επηζθέπηεο 

αλαθαιεί ζηε κλήκε ηνπ πξνεγνχκελεο πιεξνθνξίεο ή εκπεηξίεο, θη έηζη είλαη ζε 

ζέζε λα θαηαζθεπάζεη λέα λνήκαηα ή λέεο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο. Οπζηαζηηθά, ε 

κάζεζε απνηειεί κηα δπλακηθή δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία ην άηνκν κεηαζρεκαηίδεη 

ηηο γλψζεηο ηνπ, θαζψο ιακβάλεη λέεο πιεξνθνξίεο ή θαηά ηελ πηαδεηηαλή ζεσξία 

αθνκνηψλεη ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο ζε λέα δεδνκέλα (Jensen, 1999:269). Απηφ ην 

γεγνλφο πξνθαλψο δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί άκεζα, θαζψο ε γλψζε είλαη κηα 

αιιαγή θαη νη αιιαγέο δελ είλαη ζηηγκηαίεο· απαηηείηαη ρξφλνο γηα λα γίλνπλ 

αληηιεπηέο. Ζ κάζεζε πνπ θαηέρνπκε εδξάδεηαη ζε πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο καο θαη 

απνηειεί ηε βάζε γηα ηε κεηέπεηηα κάζεζε. ηε βάζε απηή εθφζνλ ν ραξαθηήξαο ηεο 

κάζεζεο είλαη ζπλερήο, ηα απνηειέζκαηα κηαο κνπζεηαθήο επίζθεςεο κπνξεί λα 

εκθαληζηνχλ αξγφηεξα. Μάιηζηα, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ αληηιεπηέο νη επηδξάζεηο 

κηαο κνπζεηαθήο επίζθεςεο, απαηηείηαη ρξφλνο, γηα λα βξεζεί ζπλάθεηα θαη λα 

κεηαθεξζεί ε κάζεζε απφ ην πιαίζην ηνπ κνπζείνπ ζε άιιν πιαίζην ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ επηζθέπηε (Rennie & Johnston, 2004:7-8).  

Θεσξεηηθέο αθεηεξίεο ησλ απφςεσλ  γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ζην 

κνπζείν θαίλεηαη φηη απνηεινχλ νη ζεσξίεο ηνπ L. Vygotsky θαη ησλ Lave & Wegner. 

Οη ηειεπηαίνη αλαθέξζεθαλ ζηελ πιαηζηνζεηεκέλε, εγθαζηδξπκέλε ή εκπιαηζησκέλε 

κάζεζε (situated learning). χκθσλα κε απηή ηελ ζεσξία, ε κάζεζε ιακβάλεη ρψξα 

ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, ηελ θνηλφηεηα (ελ πξνθεηκέλσ, ην κνπζείν) θαη 

ζπλδέεηαη κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ. Ζ κάζεζε, ινηπφλ, ζα ιέγακε φηη 

ζρεηίδεηαη κε ηε δξάζε (Rennie & Johnston, 2004:5). 

Καηά ηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία κάζεζεο, ε γλψζε ππάξρεη ζε δηάθνξεο 

κνξθέο εκπεηξίαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο, θαη 

θαηαλέκεηαη κεηαμχ αλζξψπσλ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ησλ βηβιίσλ, ησλ έξγσλ 

ηέρλεο, ρσξίο λα είλαη αηνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Ζ ζεσξία απηή πξνθξίλεη ηε 

ζπκκεηνρή ζε θνηλφηεηεο πξαθηηθήο, ψζηε λα ζπληειεζηεί ε κάζεζε. Ζ ζπκκεηνρή 

είλαη κηα πνιχπινθε αηνκηθή ή θνηλσληθή δηαδηθαζία θαη πεξηιακβάλεη 
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δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ηελ νκηιία, ηελ πξάμε, ηε ζθέςε, ηελ αίζζεζε, ηε ζπδήηεζε. 

Έηζη, ε ζπκκεηνρή ζηηο πξαθηηθέο ηεο επίζθεςεο ζε έλα κνπζείν, γηα παξάδεηγκα, 

δεκηνπξγεί κηα ζεηξά εκπεηξηψλ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. Ζ 

γλψζε, ινηπφλ, πξνυπνζέηεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ θαη πξνθχπηεη, φηαλ απφ ην 

ζχλνιν ησλ εκπεηξηψλ ηνπ, επηιέγεη ηηο πην θαηάιιειεο αλάινγα κε ηηο θαηαζηάζεηο, 

πνπ αληηκεησπίδεη (Lave & Wenger, 2005). Δπηπιένλ, νη Brown, Collins & Duguit 

ππνζηήξημαλ φηη ε κάζεζε εμαξηάηαη απφ ηηο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ιακβάλεη 

ρψξα, γη’ απηφ ε αμηνπνίεζε ησλ απζεληηθψλ πιαηζίσλ ησλ θαζεκεξηλψλ πξαθηηθψλ 

είλαη πην απνηειεζκαηηθή απφ ηηο ζπλήζεηο ζρνιηθέο πξαθηηθέο. ηε βάζε απηή 

γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε εθπαίδεπζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζρνιηθφ πιαίζην ζα 

εληζρπζεί απφ ηε κάζεζε εθηφο ηνπ ζρνιείνπ. πκπιεξσκαηηθά, ε κάζεζε ηφζν κέζα 

φζν θαη έμσ απφ ην ζρνιείν κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο θνηλσληθήο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο (Rennie & Johnston, 

2004:5). 

Δπηπιένλ, ε ζεσξία ηεο εγθαζηδξπκέλεο κάζεζεο ζπλδέεηαη κε ηε ζεσξία ηνπ 

John Dewey. Ο ίδηνο ήηαλ ππέξκαρνο ηεο εκπεηξηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο ζχλδεζεο ηνπ 

ζρνιείνπ κε ηελ θνηλσλία, ελψ ακθηζβεηνχζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηππηθήο 

κάζεζεο, ε νπνία, απιά, ζηνρεχεη ζηελ κεηάδνζε έηνηκεο γλψζεο. Τπνζηήξημε ηε 

ζεκαζία ηεο δξάζεο, ηεο εκπεηξίαο, ηεο πξνζσπηθήο δνθηκήο θαη επαθήο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, αθνχ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ελδπλακψλεηαη ε επηζπκία γηα 

επηπιένλ κάζεζε θαη πξνσζείηαη ε αλάπηπμε ηεο απηφλνκεο ζθέςεο (Νηθνλάλνπ, 

2009:45-46).  

πσο πξναλαθέξζεθε, νη παξαπάλσ ζεσξεηηθέο ζέζεηο γηα ηε κάζεζε έρνπλ 

σο αθεηεξία θαη ηελ ζεσξία ηνπ Vygotsky. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνλ Vygotsky, ε 

κάζεζε ζπληειείηαη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα πνιηηηζκηθά πιαίζηα, φπσο ε γιψζζα, νη 

αληηιήςεηο, θαη πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία ηνπ αηφκνπ 

κε άιια άηνκα κέζσ ηεο πινπνίεζεο θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ (Elliot θ.ά., 2008).  

 

  

1.3.4. Μϊθηςη μϋςω των Αντικειμϋνων  
 

 Δίλαη γεγνλφο φηη ην ζρνιείν απνηειεί ζην ζχλνιφ ηνπ έλα ινγνθεληξηθφ θαη 

εζσζηξεθή ρψξν. Οη καζεηηθέο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα παξαγθσλίδνληαη, 

δίλεηαη έκθαζε ζηελ έγθαηξε δηεθπεξαίσζε ηεο δηδαθηέαο χιεο, ζηηο εμεηάζεηο θαη 
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ζηνπο βαζκνχο. Κπξηαξρεί ην δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο, ν καζεηήο 

είλαη παζεηηθφο δέθηεο ησλ κεηαδηδφκελσλ γλψζεσλ, θαζψο εθιείπνπλ θαηλνηφκεο 

θαη βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο, 

θπξηαξρεί ην έλα θαη κνλαδηθφ εγρεηξίδην, ην νπνίν είλαη ηδενινγηθά θνξηηζκέλν θαη 

εμαξηψκελν απφ ην εθάζηνηε Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα. Μπνξεί νξηζκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ ηελ ζέιεζε λα αλαηξέςνπλ απηή ηελ θαηάζηαζε, σζηφζν 

πηζαλφηαηα δηάθνξα εκπφδηα δπζρεξαίλνπλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο, φπσο ε έιιεηςε 

θαηάξηηζεο. 

 Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη φηη κηα ηέηνηα ζπληεξεηηθή δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία επηθεληξψλεηαη ππέξκεηξα ζηελ αλάπηπμε ηνπ γλσζηηθνχ ηνκέα ησλ 

παηδηψλ, απνζαξξχλνληαο ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμή ηνπο· αδηαθνξεί γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θαη ςπρνθηλεηηθνχ ηνκέα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 

παηδηψλ. Σν παηδί αληηιακβάλεηαη ην ζρνιείν απνθνκκέλν απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν 

θαη δελ ηνπ πξνθαιεί θαλέλα ελδηαθέξνλ θαη πεξηέξγεηα (Μσξαΐηνπ, 2003:15-16). 

Αληίζεηα, νη θηινζνθηθέο θαη παηδαγσγηθέο ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη ην θίλεκα ηεο 

πξννδεπηηθήο παηδαγσγηθήο εμαίξνπλ ηε ζεκαζία ηεο πξάμεο ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, θαζψο νη καζεηέο ζα πξέπεη λα ελεξγήζνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ ζηελ 

πξάμε απηφ, πνπ δηδάζθνληαη, πξνθεηκέλνπ λα κάζνπλ. Σαπηφρξνλα, κέζσ ηεο 

πξαθηηθήο γλψζεο πξνσζείηαη ε αλάπηπμε ησλ δεκηνπξγηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ 

καζεηψλ, ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο απηφλνκεο δξάζεο. ην πιαίζην απηφ ν ξφινο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη δηακεζνιαβεηηθφο (Νηθνλάλνπ, 2009:49). 

 Ο J. Dewey ππήξμε βαζηθφο εθθξαζηήο ηνπ θηλήκαηνο ηεο πξννδεπηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ππέξκαρνο ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο. Πίζηεπε φηη «θάζε γλήζηα 

κνξθή εθπαίδεπζεο γελληέηαη κέζα απφ ηελ εκπεηξία» θαη παξαθξάδνληαο ην 

απφθζεγκα ηνπ Λίλθνιλ ππνζηήξηδε φηη ε εθπαίδεπζε είλαη «απ’ ηελ εκπεηξία, γηα ηελ 

εκπεηξία θαη κέζσ ηεο εκπεηξίαο» (Γεδνχιε, 2001:146), ελψ, παξάιιεια, δηαθήξπηηε 

ηε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα (Νηθνλάλνπ, 2009:45). 

 Αλακθίβνια, ην κνπζείν κε ηα αληηθείκελα πνπ εθζέηεη κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ππέξ ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο.   

 Χο αληηθείκελα λννχληαη ηα θπζηθά ή ηερλεηά δεκηνπξγήκαηα πνπ αλήθνπλ 

ζηνλ πιηθφ πνιηηηζκφ ηνπ αλζξψπνπ θαη επηδέρνληαη πνιιαπιέο λνεκαηνδνηήζεηο κε 

βάζε ηζηνξηθά, θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά θξηηήξηα θαη αμίεο (Νάθνπ, 2001: 23-25). 

Μέζσ ηεο κειέηεο ησλ κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ νη καζεηέο αμηνπνηνχλ φιεο ηηο 

αηζζήζεηο ηνπο θαη κέζσ ηεο εκπεηξίαο αληινχλ πνιιέο πιεξνθνξίεο απφ ηα 
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αληηθείκελα ρσξίο λα γίλνληαη παζεηηθνί δέθηεο. Αληίζεηα, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη 

απηελεξγνχλ παξαηεξψληαο, πεξηγξάθνληαο, ηαμηλνκψληαο, ζπγθξίλνληαο, 

δηαηππψλνληαο ππνζέζεηο γηα ηα αληηθείκελα. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπγθεληξψλνπλ ζηνηρεία γηα ην αληηθείκελν ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ηνπ, ηνλ ηφπν πνπ 

βξέζεθε ή θαηαζθεπάζηεθε, ηελ αηζζεηηθή θαη ηελ νηθνλνκία ηεο επνρήο πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε. Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνθαιείηαη ην έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ, εθφζνλ θηλεηνπνηείηαη ε πεξηέξγεηα, ε θαληαζία θαη ε εμεξεπλεηηθή ηνπο 

δηάζεζε (Μσξαΐηνπ, 2003:13). 

 Οη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ δεκηνπξγηθά θαη δηεξεπλεηηθά ηα αληηθείκελα ηνπ 

κνπζείνπ θαη δελ πεξηνξίδνληαη ζε κηα απιή παξαηήξεζή ηνπο, φπσο ζπκβαίλεη 

ζπλήζσο ζηηο μελαγήζεηο. Έηζη, δελ ζα αληηκεησπίζνπλ απιά ηα αληηθείκελα 

απνθνκκέλα απφ ην θνηλσληθφ πιαίζην, αιιά κέζσ απηψλ θαη κε θαηάιιειεο 

εξσηήζεηο ζα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή ησλ αλζξψπσλ κηαο άιιεο επνρήο, 

γηα ηηο αληηιήςεηο ηνπο, ηηο ζπλήζεηέο ηνπο θαη ζα αλαθαιχςνπλ πνιιά ζηνηρεία γηα 

ηε δσή ηνπο. Οη καζεηέο, ζπλεπψο, κεηαηξέπνληαη ζε κηθξνχο εξεπλεηέο, νη νπνίνη κε 

δεκηνπξγηθφ ηξφπν θαηαλννχλ ην παξειζφλ θαη ηνπο αλζξψπνπο ηνπ παξειζφληνο. 

Δπηπιένλ, νηθνδνκνχλ θξηηηθά ηε γλψζε, καζαίλνπλ λα εξκελεχνπλ θαη λα 

ακθηζβεηνχλ. Με απηά ηα εθφδηα γίλνληαη πνιίηεο, νη νπνίνη είλαη ζε ζέζε λα 

αλαιχζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηνλ θφζκν, ην παξειζφλ θαη ην παξφλ (Μσξαΐηνπ, 

2003:15). Σν κνπζείν, θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν κεηαηξέπεηαη ζε ρψξν κάζεζεο, 

δηαζθέδαζεο θαη δεκηνπξγίαο.  

 Ζ αμηνπνίεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία-σο πξνο ηηο 

αλαπηπμηαθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ- ζπληειεί ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παξαηήξεζεο, 

ηεο κειέηεο, ηεο ππφζεζεο, ηεο δηαηχπσζεο ππνζέζεσλ, ηνπ ππνινγηζκνχ, ηεο 

πξφβιεςεο, ηεο θαηαινγνγξάθεζεο, ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο παξνπζίαζεο, ηεο άζθεζεο 

θξηηηθήο. Σαπηφρξνλα, αλαθνξηθά κε ηηο γλψζεηο πνπ ζα απνθνκίζνπλ νη καζεηέο, 

κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηα αληηθείκελα είλαη: ε αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ 

ηνπο αλαθνξηθά κε ηα είδε δηαθφζκεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ, ε γλψζε ησλ πιηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, ην θνηλσληθφ, ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην ζην νπνίν 

εληάζζνληαη, ε θζνξά ηνπ ρξφλνπ, ε λννηξνπία ησλ αλζξψπσλ εθείλεο ηεο επνρήο 

(Durbin et al., 1990:4-5). 

 Ζ κάζεζε κέζσ αληηθεηκέλσλ απνηειεί κηα εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, ε νπνία 

αμηνπνηείηαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα ζην ρψξν ησλ κνπζείσλ. Δίλαη ελαξκνληζκέλε κε 

ηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο νη νπνίεο επηηάζζνπλ ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή 
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κάζεζε θαη ην ζεβαζκφ ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ 

(Μπνχληα & Νηθνλάθνπ, 2008:77). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε κάζεζε κέζσ 

αληηθεηκέλσλ είλαη κηα δηδαθηηθή κέζνδνο ε νπνία κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ηφζν ζε 

ηάμεηο κε καζεηέο πνπ δελ έρνπλ κάζεη αθφκε λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ φζν θαη 

ζε ηάμεηο κε καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Durbin et al., 1990:5). Μάιηζηα, 

φπσο ππνζηήξηδε ν J. Bruner «[…] θάζε αληηθείκελν κπνξεί λα δηδαρηεί 

απνηειεζκαηηθά ζε κηα δηαλνεηηθά ηίκηα κνξθή ζε θάζε παηδί θαη ζε θάζε επίπεδν 

αλάπηπμεο» (Δπνηθνδνκηζκφο, ρ. ρ.:96). 

 Σα αληηθείκελα θχζεη θέξνπλ πνιιαπιέο αμίεο· ηελ αμία ηεο πιηθφηεηαο, ηεο 

απζεληηθφηεηαο, ηελ αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ σο θνξέα πιεξνθνξηψλ θαη πεξηερνκέλσλ 

θαη ηελ αηζζεηηθή αμία (Μπνχληα & Νηθνλάλνπ, 2008:77-85). 

 Ζ αμία ηεο πιηθφηεηαο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα, ψζηε ην άηνκν κέζσ ησλ 

αηζζήζεψλ ηνπ λα «επηθνηλσλήζεη» κε ην παξειζφλ θαη λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο γηα 

ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο ηνπ. Ζ κάζεζε κε 

αληηθείκελα απνηειεί κηα βησκαηηθή κέζνδν, ε νπνία αμηνπνηεί ηα αληηθείκελα σο 

επνπηηθά κέζα· πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο θαη ηελ επηζηξάηεπζε φισλ 

ησλ αηζζήζεσλ· πξνσζεί, ζπλεπψο, ηελ πνιπαηζζεηεξηαθή εκπεηξία θαη ηελ 

αλαθάιπςε ηεο γλψζεο, «ηελ επίηεπμε γλσζηηθψλ ζηφρσλ θαη ηελ αλάπηπμε 

ζχλζεησλ ζπιινγηζκψλ» (Καλάξε, 2008, Μπνχληα & Νηθνλάθνπ, 2008:78-80). 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε αμία ηεο απζεληηθφηεηαο δηαζθαιίδεη ηε ζχλδεζε κε 

ην παξειζφλ, θαζψο καξηπξά ζηνηρεία γηα καθξηλέο ρσξνρξνληθέο πξαγκαηηθφηεηεο 

(Καλάξε, 2008:15-16), απνπλέεη θαη εγγπάηαη ηελ εηιηθξίλεηα. Ζ απζεληηθφηεηα ησλ 

αληηθεηκέλσλ επηηξέπεη ηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ απζεληηθήο κάζεζεο. Σα 

αληηθείκελα ιεηηνπξγνχλ σο ζχλδεζκνη κε ην παξειζφλ, κεηέρνπλ θαη ζην παξφλ θαη 

ζην παξειζφλ θαη απνηεινχλ ζχκβνια κλήκεο. Ζ κειέηε ησλ αληηθεηκέλσλ επηηξέπεη 

ηελ αλίρλεπζε ησλ λνεκάησλ πνπ θέξνπλ, θαη απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί ζέηνληαο 

ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο πξνο απηά (Μπνχληα & Νηθνλάλνπ, 2008: 80-81). 

Δπηπιένλ, ηα απζεληηθά αληηθείκελα εληαγκέλα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επηθνηλσληαθφ 

πιαίζην πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπγθίλεζε ησλ επηζθεπηψλ (Νάθνπ, 

2001:38). 

 Σα αληηθείκελα παξέρνπλ πνιχ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηο 

ζπλήζεηεο ησλ αλζξψπσλ ηνπ παξειζφληνο, ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη ηηο 

αληηιήςεηο ηνπο. Μέζσ ησλ αληηθείκελσλ είκαζηε ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπκε ηελ 

θνπιηνχξα άιισλ αλζξψπσλ, αιιά θαη λα αλαθαιχςνπκε πηπρέο ηεο δσήο ηνπο, φηαλ 
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κάιηζηα δελ έρνπλ αθήζεη γξαπηέο πεγέο, Δπηπιένλ, ηα αληηθείκελα ίζσο 

αλαδεηθλχνπλ κε θαιχηεξν ηξφπν φζα δελ κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ γξαπηά (Durbin 

et al., 1990:5). Έηζη, ηα αληηθείκελα σο θνξείο πιεξνθνξηψλ θαη πεξηερνκέλσλ 

δηεγνχληαη ηζηνξίεο θαη πξνθεηκέλνπ λα ηηο πξνζεγγίζνπκε απαηηείηαη ε παξαηήξεζε, 

ε πεξηγξαθή, ε δηαηχπσζε εξσηήζεσλ θαη ππνζέζεσλ, αιιά θαη ε επηζηξάηεπζε ηεο 

θαληαζίαο. Σα αληηθείκελα, ζπλεπψο, δελ κεηαθέξνπλ κελχκαηα· απηά θαζαπηά είλαη 

κελχκαηα (Νάθνπ, 2001:65).  

 Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηζηνξηθφηεηαο ησλ αληηθεηκέλσλ αλαθέξεηαη ζην 

γεγνλφο ηεο ζπλερνχο αλαπιαηζίσζήο ηνπο, ε ζχλδεζή ηνπο κε ην θνηλσληθφ πιαίζην 

ηνπ παξειζφληνο, απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη, κε ην θνηλσληθφ πιαίζην ηνπ παξφληνο 

κέζα ζην νπνίν ην κειεηάκε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε επξχηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ 

αθνξά ζηνπο δηαθνξεηηθνχο καζεζηαθνχο ζηφρνπο, πνπ κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ 

(Καλάξε, 2008: 16, Νάθνπ, 2001:55 & 93). 

Πξνθεηκέλνπ λα αληιήζεη θαλείο πιεξνθνξίεο απφ ηα αληηθείκελα, είλαη 

ζεκαληηθφ λα απεπζχλεη ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο ζε απηά. Αξρηθά, θαηά ηε κειέηε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ είλαη απαξαίηεηε ε πξνζεθηηθή ηνπ παξαηήξεζε. ηε ζπλέρεηα, 

ελδεηθηηθέο εξσηήζεηο, πνπ κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ αθνξνχλ ζηα εμσηεξηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά, ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ, ηε ρξήζε ηνπ, ηε δηαθφζκεζή ηνπ θαη ηελ 

αμία ηνπ (Durbin et al., 1990:7). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2. Μουςείο & Ιςτορία: Εκπαίδευςη, κέψη, 
Μνήμη, Εθνική ταυτότητα 

 

2.1. Ιςτορικό Εκπαύδευςη  
  

Αλακθίβνια, κέζσ ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο, νη καζεηέο ζα έπξεπε-

ηδαληθά- λα απνθηήζνπλ φια εθείλα ηα εθφδηα ηα νπνία ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα 

πξνζεγγίδνπλ θξηηηθά θάζε πξνβαιιφκελε γλψζε. Χζηφζν, παξαηεξείηαη φηη νη 

καζεηέο ζην ειιεληθφ ζρνιείν θαινχληαη λα απνκλεκνλεχζνπλ άθξηηα καθξνζθειή 

θαη δπζλφεηα αθεγήκαηα θαη ρξνλνινγίεο ρσξίο λα ηα θαηαιαβαίλνπλ. Ζ κχεζή 

ηνπο, δειαδή, ζηελ ηζηνξηθή κεζνδνινγία θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο είλαη ζρεδφλ 

αλχπαξθηε.  

 πσο ππνζηεξίδεη ν Lee (2006), ε ηζηνξηθή παηδεία, ε νπνία θαιιηεξγείηαη 

κέζσ ηεο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο, ζα πξέπεη λα εζηηάδεη ζηε θχζε ηεο Ηζηνξίαο σο 

επηζηήκε, ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο, ζηηο επηζηεκνληθέο ηεο κεζφδνπο θαη ζην γηαηί 

κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ. πγθεθξηκέλα, ν ίδηνο πξνθξίλεη 

ηελ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε (disciplinary approach) ηεο Ηζηνξίαο ζην πιαίζην ηεο 

ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο (Lee, 1992), θαζψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο καζαίλνπλ 

πψο εξγάδνληαη νη ηζηνξηθνί, ηηο κεζφδνπο πνπ αμηνπνηνχλ γηα ηε κειέηε ηνπ 

παξειζφληνο θαη ηελ θαηαιπηηθή ζεκαζία ηεο ρξήζεο θαη εξκελείαο ησλ πεγψλ 

(Νάθνπ, 2009). 

 Δπηπιένλ, ε ζεκαζία ηεο επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ζηελ ηζηνξηθή 

εθπαίδεπζε εδξάδεηαη ζην φηη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα αληηιεθζνχλ 

ηελ έλλνηα ηεο αιιαγήο, ηηο δηαθνξέο θαη ηηο νκνηφηεηέο καο κε ηνπο αλζξψπνπο 

άιισλ επνρψλ (Chapman θ. ά., 2012). Σαπηφρξνλα, νη καζεηέο αληηκεησπίδνληαο 

επηζηεκνληθά ην παξειζφλ, πξνζεγγίδνπλ κε θξηηηθή καηηά ηηο αληηθξνπφκελεο 

ηζηνξίεο -πνπ πξνβάιινληαη θάζε θνξά- ρσξίο λα γίλνληαη παζεηηθνί θαηαλαισηέο 

απηψλ (Νάθνπ, 2009). Καιιηεξγείηαη, επίζεο, ζε απηνχο ε θξηηηθή ηζηνξηθή ζθέςε 

θαη γλψζε, θαζψο θαη ε αηνκηθή θαη ζπιινγηθή απηνγλσζία ζε ζρέζε ηφζν κε ην 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηνπο φζν θαη κε ηνπο εζληθνχο «άιινπο» 

(Νάθνπ, 2016). 

 πσο πξναλαθέξζεθε, ε ηζηνξηθή παηδεία θαιιηεξγείηαη ζην πιαίζην ηεο 

ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο. ηε βάζε απηή, ινηπφλ, είλαη ζθφπηκν λα δηεξεπλεζεί ε 

έλλνηα «ηζηνξηθή εθπαίδεπζε» θαη νη πξνζεγγίζεηο ηεο-παξαδνζηαθέο θαη ζχγρξνλεο- 
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ψζηε λα γίλεη αληηιεπηφ ηη είδνπο ηζηνξηθή παηδεία κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε θάζε 

πεξίπησζε. Καη’ αξρήλ, ε ηζηνξηθή εθπαίδεπζε λνεκαηνδνηείηαη: α. σο δηαδηθαζία 

κάζεζεο ηεο Ηζηνξίαο, β. σο δηδαθηηθή κεζνδνινγία ηεο Ηζηνξίαο θαη γ. σο πξνο ηνπο 

ρψξνπο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη (Κνπζεξή, 2015:47). 

 

 

2.1.1. Η Ιςτορικό Εκπαύδευςη ωσ διαδικαςύα μϊθηςησ τησ 
Ιςτορύασ  

 

χκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο απφςεηο ηεο εθπαίδεπζεο, επηζεκαίλεηαη φηη θαηά 

ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζην επίθεληξν βξίζθεηαη ην ππνθείκελν κάζεζεο. πσο 

δείρλεη πιήζνο εξεπλψλ, νη καζεηέο εξρφκελνη ζην ζρνιείν δελ απνηεινχλ tabula 

rasa, αιιά, αληίζεηα, έρνπλ ήδε δηακνξθψζεη θαη απνθηήζεη ηηο δηθέο ηνπο αληηιήςεηο  

θαη γλψζεηο ζην νηθνγελεηαθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ πιαίζην. Δίλαη γεγνλφο φηη 

απηέο νη «πξνυπάξρνπζεο αληηιήςεηο» ησλ καζεηψλ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν εξκελεχνπλ ηνλ θφζκν, ελψ, παξάιιεια, κπνξεί λα ζπλδηαιέγνληαη ή λα 

έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε απηέο, πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν. ην πιαίζην ηεο 

ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο νη πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ 

θαινχληαη «κηθξνζεσξίεο». Οη «κηθξνζεσξίεο» ζπλήζσο θαλεξψλνπλ ηνλ 

απνζπαζκαηηθφ θαη αληηθαηηθφ ηξφπν θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ θαη ζπλήζσο 

δηακνξθψλνληαη απφ ηα βηβιία, ηα ΜΜΔ, ην δηαδίθηπν (Κνπζεξή, 2015:48).  

 Απνηειέζκαηα εξεπλψλ δείρλνπλ φηη νη καζεηέο έρνπλ απνζπαζκαηηθή, 

κεξηθή θαη κπεξδεκέλε θαηαλφεζε ηνπ παξειζφληνο θαη νη ηζηνξηθέο ηνπο γλψζεηο 

απνθηψληαη απφ βηβιία, ην ζρνιείν, ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία, ηελ νηθνγέλεηα, ηα 

ΜΜΔ ή ηηο ηαηλίεο (Cooper, 1999:159). πλεπψο, ζα ιέγακε φηη νη καζεηέο 

γλσξίδνπλ θπξίσο γηα εθείλν ην παξειζφλ πνπ έρνπλ αθνχζεη απφ ηα ΜΜΔ ή έρνπλ 

ζπδεηήζεη κε ηνπο γνλείο ηνπο ή γλσξίδνπλ εθείλν ην θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο, ην νπνίν 

ζρεηίδεηαη κε θάπνηα επίζθεςή ηνπο ζην κνπζείν ρσξίο απαξαίηεηα λα έρνπλ 

θαηαλνήζεη φια φζα άθνπζαλ ή είδαλ. 

 Δίλαη ινγηθφ, ινηπφλ, φηη νη καζεηέο έρνπλ δηακνξθψζεη ήδε ηηο δηθέο ηνπο 

αληηιήςεηο γηα ην παξειζφλ θαη ηελ ηζηνξία απφ εμσζρνιηθέο πεγέο. Σαπηφρξνλα, ε 

ηαπηφηεηα πνπ δηακνξθψλνπλ ηα παηδηά απφ κηθξή ειηθία κέζσ εζληθψλ κχζσλ, 

εξψσλ, επεηείσλ, ζρνιηθψλ γηνξηψλ είλαη δπλαηφ λα ελζαξξχλεη πξνθαηαιήςεηο θαη 

ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο. ην ζεκείν απηφ, ινηπφλ, είλαη ζεκαληηθφο ν ξφινο ηεο 
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εθπαίδεπζεο, ψζηε λα πξνζεγγηζηνχλ θξηηηθά θαη λα ζπδεηεζνχλ νη αληηιήςεηο, πνπ 

απνθηνχλ νη καζεηέο κέζσ ηεο νηθνγέλεηαο ή ησλ ΜΜΔ. ηε ζπλάληεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηζηνξίαο ζην ηξαζβνχξγν (1995) (Cooper, 1999:159-160) 

ππνζηεξίρζεθε φηη θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ζα πξέπεη λα επηδηψθεηαη ε 

γλψζε λα κεηαδίδεηαη πάλσ ζηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζα απνθεπρζεί ε απιή κεηάδνζε γλψζεσλ θαη ελλνηψλ, γεγνλφο ην νπνίν 

ζεσξνχλ βαξεηφ νη καζεηέο. Πξάγκαηη, ινηπφλ, φηαλ νη γλψζεηο πνπ ζα κεηαδνζνχλ 

ιακβάλνπλ ππφςε θαη μεθηλνχλ κε ηηο γλψζεηο ηνπ καζεηή, ηφηε νη καζεηέο βξίζθνπλ 

έλα ζεκείν επαθήο κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ αληηιήςεψλ/ εκπεηξηψλ ηνπο θαη 

έηζη κε απηφλ ηνλ ηξφπν αληηκεησπίδνπλ κε πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ ην κάζεκα θαη 

θαιιηεξγείηαη ζε απηνχο ε ηζηνξηθή ζθέςε.  

Γελ ζα πξέπεη λα επηδηψθεηαη, δειαδή, απιά ε κεηάδνζε λέαο γλψζεο, αιιά ε 

δηεξεχλεζε, ν εκπινπηηζκφο, ε επεμεξγαζία ησλ κηθξνζεσξηψλ ησλ καζεηψλ. Δίλαη 

ηδηαηηέξσο αλαγθαία ε έκθαζε ζηηο κηθξνζεσξίεο, θαζψο ζε πεξίπησζε πνπ νη 

καζεηέο δελ κπνξέζνπλ λα θαηαλνήζνπλ λέεο έλλνηεο, ηφηε ζα επηζηξέςνπλ ζηα 

πξνεγνχκελα ελλνηνινγηθά ηνπο ζρήκαηα (Lee, 2006). Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο ηζηνξηθψλ πεγψλ απφ πιεπξάο ησλ καζεηψλ, ψζηε λα 

παξάγνπλ νη ίδηνη λέα ηζηνξηθή γλψζε θαη λα δηαζαθελίζνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

αληηιήςεηο (Κνπζεξή, 2015:50). 

 

 

2.1.2. Η Ιςτορικό Εκπαύδευςη ωσ διδακτικό μεθοδολογύα  
 

Δπηπιένλ, ε ηζηνξηθή εθπαίδεπζε λνεκαηνδνηείηαη σο δηδαθηηθή κεζνδνινγία 

θαη ζρεηίδεηαη κε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο κπνξνχλ λα δηεξεπλήζνπλ 

ην παξειζφλ, ηα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, αιιά θαη νη ξφινη, 

πνπ αλαιακβάλνπλ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί. Τπφ ην πξίζκα ηεο δηδαθηηθήο 

κεζνδνινγίαο, ε ηζηνξηθή εθπαίδεπζε δηαθξίλεηαη σο πξνο ηηο παξαδνζηαθέο φζν θαη 

σο πξνο ηηο ζχγρξνλεο παξαδνρέο ηεο (Κνπζεξή, 2015:51-52). 

Αλαθνξηθά κε ηηο παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο, 

ππνζηεξίδεηαη φηη ην παξειζφλ είλαη απιή θαη κνλνζήκαληε νληφηεηα θαη, ζπλεπψο, 

είλαη δπλαηή ε αληηθεηκεληθή γλψζε ηνπ. ηε βάζε απηή, είλαη εθηθηή ε κία θαη 

κνλαδηθή γλψζε γηα ην παξειζφλ θαη δελ ππάξρεη πεξηζψξην γηα ηε δηαηχπσζε 

ελαιιαθηηθψλ εξκελεηψλ. Ζ ηζηνξηθή γλψζε, επίζεο, ζεσξείηαη έλα αγαζφ ην νπνίν 
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κεηαδίδεηαη εληφο ηνπ ζρνιείνπ κέζσ ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ. Παξάιιεια, νη 

παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο εζηηάδνπλ ζηε δηδαζθαιία (history teaching) θαη ζηελ 

θάιπςε θαζνξηζκέλεο δηδαθηέαο χιεο απνζθνπψληαο ζηε ζπζζψξεπζε θαη 

αλαπαξαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ αθαδεκατθψλ γλψζεσλ (Νάθνπ, 2016). 

πγθεθξηκέλα, βάζεη ηνπ παξαδνζηαθνχ επηζηεκνινγηθνχ ππνβάζξνπ, ε 

ζρνιηθή ηζηνξία παξνπζηάδεηαη απζηεξά νξγαλσκέλε ρξνλνινγηθά θαη ρσξίο θακία 

αλαθνξά ζηνπο «άιινπο» (Νάθνπ, 2016). Κπξηαξρνχλ γεγνλφηα ηεο πνιηηηθήο θαη 

ζηξαηησηηθήο Ηζηνξίαο, ηα νπνία εληζρχνπλ ηελ εζληθή αθήγεζε θαη ηνλψλνπλ ηελ 

εζληθή ζπλείδεζε ησλ καζεηψλ (Κφθθηλνο, 1998). Σν ζρνιηθφ εγρεηξίδην είλαη κφλν 

έλα θαη κέζσ ηνπ θιεηζηνχ εζληθνχ αθεγήκαηνο αλαπαξάγεη ηελ «αληηθεηκεληθή» θαη 

«ζσζηή» ηζηνξηθή γλψζε. Δίλαη θαλεξφ, ινηπφλ, φηη ν εζλνθεληξηζκφο δηαπεξλά ην 

ζχλνιν ηνπ ηζηνξηθνχ αθεγήκαηνο, αιιά ζπλαληάηαη θαη ζηηο αζθήζεηο θαη ζηηο 

πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, αλακθίβνια, 

ππνλνκεχεηαη ε παηδαγσγηθή αξρή γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηε 

κεζνδνινγία ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο θαη, επνκέλσο, ε φμπλζε ηεο θξηηηθήο ηνπο 

ζθέςεο (Αβδειά, 1998:70-71). 

Ζ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο, αθφκε, νξίδεη θαη 

ηνπο ξφινπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε. 

Κπξηαξρνχλ δαζθαινθεληξηθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο, φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί 

θαινχληαη λα κεηαδψζνπλ ηελ θαζνξηζκέλε ηζηνξηθή αθήγεζε θαη νη καζεηέο κε ηε 

ζεηξά ηνπο λα ηελ απνδερηνχλ άθξηηα θαη λα ηελ απνζηεζίζνπλ (Νάθνπ, 2002). 

Χζηφζν, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίαο ηνπ 20
νπ

 αηψλα νη κνληέξλεο θαη 

κεηακνληέξλεο απφςεηο επεξέαζαλ ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο Ηζηνξίαο θαη θαη’ 

επέθηαζε ηεο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο επηηάζζνληαο ηελ θξηηηθή ζεψξεζή ηεο. Οη 

ζχγρξνλεο αληηιήςεηο εζηηάδνπλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (history learning) θαη 

ζηνλ ηξφπν  κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο κπνξνχλ λα νηθνδνκήζνπλ ηε γλψζε νμχλνληαο 

ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε γλψζε δελ ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα 

κεηαδνζεί, αιιά, αληίζεηα, νηθνδνκείηαη απφ ηα ίδηα ηα άηνκα κέζσ ησλ επηξξνψλ 

ηνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο. Βάζεη απηήο ηεο παξαδνρήο, ε 

δηδαθηέα χιε ζπγθξνηείηαη κε γλψκνλα ηηο πξφηεξεο εκπεηξίεο θαη γλψζεηο ησλ 

παηδηψλ, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο (Νάθνπ, 2016). 

Οη κνληέξλεο θαη κεηακνληέξλεο πξνζεγγίζεηο αληηιακβάλνληαη ην παξειζφλ 

σο κηα ζχλζεηε νληφηεηα ε νπνία επηδέρεηαη πνιιψλ εξκελεηψλ. πλεπψο, είλαη 

αδχλαην λα ππάξρεη αληηθεηκεληθή γλψζε, αιιά πνιιέο θαη ελαιιαθηηθέο ζεσξεηηθέο 
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απφςεηο, θαζψο ε ηζηνξηθή γλψζε δηακνξθψλεηαη απφ ηε κειέηε πεγψλ ζε ζρέζε κε 

ηα εξσηήκαηα, πνπ ζέηεη θάζε θνξά ν εξεπλεηήο (Νάθνπ, 2016). Σν πεξηερφκελν ηεο 

ζρνιηθήο ηζηνξίαο, βάζεη ησλ ζχγρξνλσλ πξνζεγγίζεσλ, δνκείηαη πάλσ ζε πνηθίιεο 

ηζηνξηθέο αθεγήζεηο (Ηζηνξία απφ «ηα θάησ», ηνπηθή ηζηνξία), ε εζληθή ηζηνξία 

δηδάζθεηαη ζε ζρέζε κε ηελ εζλνηηθή ζπλείδεζε ησλ καζεηψλ, ηελ ηνπηθή θαη 

παγθφζκηα ηζηνξία. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ αμηνπνηείηαη δηαθξίλεηαη απφ πνηθηιία 

πεγψλ ηφζν πξσηνγελψλ φζν θαη δεπηεξνγελψλ (Κνπζεξή, 2015:53-54). Πξνθξίλεηαη 

ε επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο Ηζηνξίαο, ψζηε νη καζεηέο λα αζθεζνχλ ζηελ 

ηζηνξηθή κέζνδν γηα λα θαηαλνήζνπλ ηη είλαη θαη πψο γξάθεηαη ε Ηζηνξία θαη λα 

θαιιηεξγεζεί ε θξηηηθή ηνπο ζθέςε (Νάθνπ, 2016). 

Οη καζεηέο, ζηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο, 

ζπλεξγάδνληαη, απηελεξγνχλ, εξεπλνχλ, ππνζέηνπλ θαη δηαηππψλνπλ ζπκπεξάζκαηα· 

νηθνδνκνχλ, ζπλεπψο, κφλνη ηνπο ηελ ηζηνξηθή γλψζε θαη νη εθπαηδεπηηθνί πηνζεηνχλ 

ξφιν δηακεζνιαβεηηθφ θαη θαζνδεγεηηθφ (Κνπζεξή, 2015:54). 

 

 

2.1.3. Η Ιςτορικό Εκπαύδευςη ωσ προσ το  χώρο ςτον οπούο 
πραγματοποιεύται  

 

Μία άιιε παξάκεηξνο ηεο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο είλαη θαη ν ρψξνο ζηνλ 

νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη. Γελ αθνξά κφλν ηηο ηζηνξηθέο αθεγήζεηο ηνπ ζρνιείνπ, 

αιιά θαη ηηο δεκφζηεο ηζηνξηθέο αθεγήζεηο. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη παξαηεξεζεί 

ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ρψξν απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ην παξειζφλ κε απνηέιεζκα 

ηελ αλάπηπμε ελφο λένπ πεδίνπ, απηνχ ηεο «Γεκφζηαο Ηζηνξίαο» (public history). Σν 

αληηθείκελφ ηεο αθνξά ηνλ ηξφπν παξαγσγήο θαη επηθνηλσλίαο ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο 

ζην δεκφζην ρψξν θαη, ζπλεπψο, ηφζν ηα κλεκεία φζν θαη νη κνπζεηαθνί ρψξνη 

απνηεινχλ θνξείο ηεο Γεκφζηαο Ηζηνξίαο (Noiret, 2015). 

πγθεθξηκέλα, ην κνπζείν απνηειεί έλαλ ηδηαίηεξα γφληκν ρψξν γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο. πσο έρνπλ δείμεη κάιηζηα έξεπλεο νη επηζθέςεηο 

ζε κνπζεία θαη ηζηνξηθνχο ρψξνπο θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηε δηδαθηηθή 

πξάμε, θαζψο εκπινπηίδνπλ γλσζηηθά ην ζρνιηθφ κάζεκα, πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή κάζεζε θαη αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηε δηα βίνπ 

κάζεζεο (DeWitt & Storksdieck, 2008:182).  
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2.2. Ιςτορικό κϋψη  
  

Ζ ηζηνξηθή ζθέςε θαη γλψζε θαζνξίδνληαη απφ ηηο πξνζεγγίζεηο, πνπ 

ιακβάλεη θάζε θνξά ε ηζηνξηθή εθπαίδεπζε, είηε παξαδνζηαθέο είηε ζχγρξνλεο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ θχζε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο, είλαη θαηαλνεηφ φηη πξφθεηηαη γηα κηα 

ζχλζεηε θαη πνιχπινθε δηαλνεηηθή δηαδηθαζία ε νπνία αλαπηχζζεηαη ζηε βάζε ησλ 

εθάζηνηε θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ζπλζεθψλ. Καιείηαη ηζηνξηθή, 

θαζψο ζρεηίδεηαη κε ηελ ρξήζε θαη εξκελεία πεγψλ γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

παξειζφληνο κέζσ δηαηχπσζεο εξσηεκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ (Νάθνπ, 2000α). 

 Ζ Νάθνπ (2000α) παξνπζηάδεη ηε δηεξεχλεζε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο κέζα απφ 

ηελ ζεσξεηηθή επεμεξγαζία ελλέα ζεκείσλ ζηε βάζε ηνπ κνληέξλνπ ζεσξεηηθνχ 

επηζηεκνινγηθνχ ππνβάζξνπ. Αξρηθά, ζχκθσλα κε ην πξψην ζεκείν, ην άηνκν ή ν 

«ηζηνξηθφο», ν ζθεπηφκελνο δειαδή ηζηνξηθά, ζηξέθεηαη πξνο ην παξειζφλ γηα λα ην 

πξνζεγγίζεη. ε δεχηεξν επίπεδν, παξαηεξείηαη ε ζπιινγή θαη ρξήζε ηζηνξηθψλ 

πεγψλ, νη νπνίεο απνηεινχλ ηεθκήξηα ηνπ παξειζφληνο θαη απφ ηηο νπνίεο ν 

«ηζηνξηθφο» αληιεί πιεξνθνξίεο γηα λα ην εξκελεχζεη. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηηο 

κνληέξλεο αληηιήςεηο, ην παξειζφλ δελ κπνξεί λα είλαη αληηθεηκεληθφ θαη λα γίλεη 

πξαγκαηηθά γλσζηφ· απηφ πνπ κπνξεί λα είλαη εθηθηφ, ζπλεπψο, είλαη έλα «ηζηνξηθφ» 

αλαδνκεκέλν παξειζφλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εξκελεία ησλ πεγψλ. Σν ηξίην ζεκείν 

αλάπηπμεο ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο αθνξά ηελ εξκελεία ησλ πεγψλ ζε ζπλάξηεζε κε ην 

αλζξψπηλν πιαίζηφ ηνπο, ψζηε ν «ηζηνξηθφο» λα κπνξέζεη λα θαηαλνήζεη ηηο πξάμεηο 

θαη ηα θίλεηξα ησλ αλζξψπσλ εθείλεο ηεο επνρήο. ηε ζπλέρεηα, ν «ηζηνξηθφο» 

θαιείηαη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ εθείλεο ηεο 

πεξηφδνπ, ψζηε λα ηεθκεξηψζεη θαη λα εξκελεχζεη ηηο αλζξψπηλεο πξάμεηο. Βέβαηα, ε 

ζθέςε ηνπ ίδηνπ ηνπ «ηζηνξηθνχ» δε κέλεη αιψβεηε απφ ην θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη, θαζψο νη εξκελείεο ηνπ γηα ην παξειζφλ 

επεξεάδνληαη απφ απηφ.  

 Γίλεηαη, ινηπφλ, θαηαλνεηφ φηη νη ηζηνξηθέο πεγέο αλήθνπλ ηαπηφρξνλα ζην 

παξειζφλ θαη ζην παξφλ, γεγνλφο φκσο, πνπ γελλά θάπνηα πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε 

ηα φξηα ησλ ηζηνξηθψλ εξκελεηψλ. Ζ ηζηνξηθή εξκελεία ησλ θαηαινίπσλ ηνπ 

παξειζφληνο έρεη πνιπζχλζεην ραξαθηήξα θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ αβεβαηφηεηα, 

θαζψο, ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο απφςεηο, κπνξνχλ λα ππάξμνπλ πνιιέο 

ελαιιαθηηθέο εξκελείεο. Γηα παξάδεηγκα, κηα εξκελεία ελφο αληηθεηκέλνπ απφ έλαλ 

ηζηνξηθφ κπνξεί λα εζηηάδεη είηε ζηηο πξνζέζεηο ηνπ δεκηνπξγνχ (intentio auctoris) 
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είηε ζην λφεκα πνπ επηβάιιεη κφλν ηνπ ην αληηθείκελν (intentio operis), ελψ κπνξεί 

λα επεξεάδεηαη θαη απφ ηηο πξνζέζεηο θαη ηα ελλνηνινγηθά ζπζηήκαηα ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ηζηνξηθνχ (intentio lectoris). Μάιηζηα, νη κνληέξλεο θαη κεηακνληέξλεο πξνζεγγίζεηο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε ηζηνξία είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ επηβνιή ηεο πξφζεζεο ηνπ 

ηζηνξηθνχ (Νάθνπ, 2000α). 

 Μεηαμχ ησλ θνηλσληψλ ηνπ ηζηνξηθνχ θαη ηνπ παξειζφληνο κεζνιαβνχλ θαη 

πνιιέο θνηλσλίεο, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ηζηνξηθνχ λα εξκελεχζεη 

κηα ηζηνξηθή πεγή. ηε βάζε ινηπφλ, απηή απαηηείηαη απφ ηνλ ηζηνξηθφ λα αλαπηχμεη 

ηελ θξηηηθή ηνπ ζθέςε, ηελ θαληαζία θαη ηελ ελζπλαίζζεζε. ην φγδνν ζεκείν ηεο 

ηζηνξηθήο ζθέςεο επηζεκαίλεηαη φηη νη ηζηνξηθνί ζέηνπλ εξσηήκαηα ζηα θαηάινηπα 

ηνπ παξειζφληνο, ηα νπνία είλαη επεξεαζκέλα απφ ην επξχηεξν θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ηνπο θαη ηελ ηζηνξηθή ηνπο γλψζε. Σέινο, ζηε κεζνδνινγία ηεο ηζηνξηθήο 

ζθέςεο παξαηεξείηαη ε άξζξσζε ηνπ ηζηνξηθνχ ιφγνπ θαη ε θαηάδεημε ηεο ηζηνξηθήο 

ζθέςεο ζην ζχλνιφ ηεο, ε ζπκκεηνρή ηνπ ηζηνξηθνχ ζηνλ θνηλσληθφ ηζηνξηθφ 

δηάινγν, κέζσ ηνπ νπνίνπ ε ηζηνξηθή ζθέςε αμηνινγείηαη θαη εκπινπηίδεηαη ε 

θνηλσληθή ηζηνξηθή γλψζε (Νάθνπ, 2000α). 

 

 

2.2.1. Η Ιςτορικό κϋψη και η Ιςτορικό Γνώςη υπό το πρύςμα τησ 
«παραδοςιακόσ» Ιςτορικόσ Εκπαύδευςησ  και του «παραδοςιακού» 
Μουςεύου  
  

χκθσλα κε ηηο παξαδνζηαθέο επηζηεκνινγηθέο απφςεηο γηα ηελ ηζηνξηθή 

εθπαίδεπζε, ε ηζηνξηθή ζθέςε κέλεη αλεπεξέαζηε απφ ην θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη 

ηδενινγηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ηζηνξηθνχ. Αληίζεηα, ε ηζηνξηθή ζθέςε είλαη άκεζα 

εμαξηψκελε απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ηζηνξηθνχ λα αληρλεχεη θαη λα εξκελεχεη 

αληηθεηκεληθά ην πξαγκαηηθφ παξειζφλ. Ζ κεζνδνινγία ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε θαη εζηηάδεη πξσηίζησο ζηελ 

αληηθεηκεληθή πξνζέγγηζε ηνπ παξειζφληνο θαη φρη ζηε δηαλνεηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ηνπ ηζηνξηθνχ. ην ζρνιηθφ πιαίζην, δίλεηαη έκθαζε ζην πεξηερφκελν ηεο ηζηνξηθήο 

ζθέςεο θαη φρη ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημή ηεο, ζηελ αλαπαξαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ 

«αληηθεηκεληθψλ» αθαδεκατθψλ ηζηνξηθψλ γλψζεσλ-πνιιέο θνξέο κάιηζηα-

ππεξαπινπζηεπκέλσλ. Σν έλα θαη κνλαδηθφ ζρνιηθφ εγρεηξίδην πξσηαγσληζηεί γηα 

ηελ πξνζέγγηζε ηνπ παξειζφληνο θαη, ζπλήζσο, απνπζηάδεη ε ρξήζε πεγψλ· φηαλ 
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φκσο ππάξρνπλ ζην ζρνιηθφ βηβιίν, θαηά θχξην ιφγν επηβεβαηψλνπλ ην ζρνιηθφ 

αθήγεκα (Νάθνπ, 2000).  

 Αλαθνξηθά κε ηελ ηζηνξηθή γλψζε, νη παξαδνζηαθέο παξαδνρέο ηεο ηζηνξηθήο 

εθπαίδεπζεο δελ αληηκεησπίδνπλ ηελ ηζηνξηθή γλψζε σο ζπληζηακέλε θνηλσληθψλ 

θαη δηαλνεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, αιιά σο ζπζζψξεπζε «αληηθεηκεληθψλ» ζηνηρείσλ ηνπ 

παξειζφληνο κέζσ απνζηήζηζεο ζπγθεθξηκέλσλ αθεγεκάησλ. Καη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, παξαηεξείηαη φηη ππνγξακκίδεηαη ε ζεκαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

ηζηνξηθήο γλψζεο θαη φρη ε δηαδηθαζία απφθηεζήο ηεο. Ζ εζηίαζε ζηε ζπζζψξεπζε 

θαη απνκλεκφλεπζε ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη ρξνλνινγηψλ, φκσο, αλαπφθεπθηα, 

πξνθαιεί ηελ αδηαθνξία ησλ αηφκσλ, θαζψο δελ δηεπθνιχλνληαη λα θαηαλνήζνπλ ην 

παξφλ θαη παξακέλνπλ ζε έλα δεδνκέλν θαη «μέλν» παξειζφλ (Νάθνπ, 2000β:221-

222). 

 Απφ ηελ πιεπξά ηνπ «παξαδνζηαθνχ» κνπζείνπ, παξαηεξείηαη ε εζηίαζε ζηε 

ζπιινγή, ζπληήξεζε θαη κειέηε ησλ κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ (object  oriented) 

αδηαθνξψληαο γηα ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηηο ηδέεο ησλ επηζθεπηψλ. ηε βάζε 

απηή ηα κνπζεηαθά αληηθείκελα παξνπζηάδνληαη σο «αληηθεηκεληθά» ηεθκήξηα ηνπ 

«πξαγκαηηθνχ» παξειζφληνο θαη, έηζη, παξάγνπλ έλαλ θιεηζηφ ηχπν ηζηνξηθήο 

γλψζεο. πλεπψο, νη επηζθέπηεο ζε έλα «παξαδνζηαθφ» κνπζείν δελ ελζαξξχλνληαη 

λα πξνβνχλ ζηελ επεμεξγαζία θαη εξκελεία ησλ κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ, αιιά, 

απιά, ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ (Νάθνπ, 2000β:226). 

 

 

2.2.2. Η Ιςτορικό κϋψη και η Ιςτορικό Γνώςη υπό το πρύςμα τησ 
«μοντϋρνασ» Ιςτορικόσ Εκπαύδευςησ  και του «μοντϋρνου» 
Μουςεύου  
  

Οη «κνληέξλεο» επηζηεκνινγηθέο παξαδνρέο ππνζηεξίδνπλ φηη δελ είλαη 

εθηθηή ε αληηθεηκεληθή θαη άκεζε γλψζε ηνπ παξειζφληνο. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ 

παξειζφληνο, αληίζεηα, κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο εξκελείαο ησλ πεγψλ θαη, 

ζπλεπψο, ηεο ζρεηηθήο αλαδφκεζεο ηνπ παξειζφληνο. Ζ ηζηνξηθή ζθέςε λνείηαη σο 

κηα ζχλζεηε δηαλνεηηθή θαη θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ζπγθεξαίλεη ηε 

ζχλδεζε θαη δηάδξαζε κεηαμχ ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηνπ 

παξειζφληνο θαη ηνπ παξφληνο. Ζ ηζηνξηθή εξκελεία βξίζθεηαη ζε εμάξηεζε κε ηα 

εξσηήκαηα πνπ ζέηεη ν ηζηνξηθφο ζηηο πεγέο, θνξηηζκέλα απφ ηηο δηθέο ηνπ 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο επηξξνέο. Δπνκέλσο, εμάγεηαη φηη ε ηζηνξηθή ζθέςε είλαη 
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ζπλπθαζκέλε κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ ηζηνξηθνχ (Νάθνπ, 2000α, 

Νάθνπ, 2000β:227-228). 

 Ζ ηζηνξηθή ζθέςε αμηνινγείηαη φρη κφλν κε γλψκνλα ην πεξηερφκελφ ηεο, 

αιιά θαη ηε κεζνδνινγία ηεο θαη ηελ εγθπξφηεηα ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο, ζηελ νπνία 

νδεγεί. πσο ζεκεηψλεη ε Νάθνπ (2000α), ε ηζηνξηθή ζθέςε απνθηά λφεκα «σο πξνο 

ηελ εγθπξφηεηα ηνπ πνιχπινθνπ δηαιφγνπ πνπ αλαπηχζζνπλ νη ηζηνξηθνί ηνπ ζχλζεηνπ 

θνηλσληθνχ παξφληνο κε ην ζχλζεην θνηλσληθφ παξειζφλ». ην πιαίζην, ινηπφλ, ησλ 

«κνληέξλσλ» πξνζεγγίζεσλ δηαηππψλνληαη ελαιιαθηηθέο εξκελείεο γηα ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ παξειζφληνο, νη νπνίεο ειέγρνληαη, δνθηκάδνληαη θαη πνιιέο θνξέο 

δηθαηψλνληαη θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δηαθαίλεηαη ε ζχλδεζε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο κε 

ηελ ηζηνξηθή γλψζε. Σν πεξηερφκελν ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο ζρεηίδεηαη κε ηηο ζχλζεηεο 

πξαγκαηηθφηεηεο ηνπ «πξαγκαηηθνχ» παξειζφληνο, ηνπ «ηζηνξηθνχ» αλαδνκεκέλνπ 

παξειζφληνο θαη ηνπ παξφληνο. Δπηπιένλ, ζηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηζηνξηθήο 

ζθέςεο ζπγθαηαιέγνληαη ε ηζηνξηθή αβεβαηφηεηα θαη ζρεηηθφηεηα· ζηε βάζε απηή 

ππνγξακκίδεηαη ε ζεκαζία ηεο ελζπλαίζζεζεο σο αλαγθαίαο ζπλζήθεο γηα ηελ 

αλαδφκεζε ηνπ παξειζφληνο (Νάθνπ, 2000α, Νάθνπ, 2000β:232). 

 ην ζρνιηθφ πιαίζην ε αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο επηδηψθεηαη κέζσ ηεο 

ρξήζεο θαη θξηηηθήο κειέηεο ηζηνξηθψλ πεγψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν ζηφρνο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο φηη δελ ππάξρεη κφλν ε κία 

θαη αληηθεηκεληθή αιήζεηα ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ, αιιά ζα πξέπεη λα πξνζεγγηζηεί ην 

παξειζφλ θξηηηθά γηα αληρλεπζνχλ θη άιιεο δηαζηάζεηο ηνπ παξειζφληνο (Νάθνπ, 

2000α).  

 Σν «κνληέξλν» κνπζείν εζηηάδεη ηφζν ζηα κνπζεηαθά αληηθείκελα φζν θαη 

ζηνπο επηζθέπηεο (people and object oriented), πξνζθέξνληάο ηνπο δπλαηφηεηεο, 

πιεξνθνξίεο θαη ελδείμεηο, ψζηε λα κειεηά θαη λα εξκελεχεη ηα αληηθείκελα ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο πιαίζην θαη λα δηακνξθψλεη γλψζε. 

Αλαπηχζζεηαη, ινηπφλ, έλα είδνο δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ επηζθεπηψλ θαη ησλ 

αληηθεηκέλσλ (Νάθνπ, 2000β:227). 

 

 

2.2.3. Η Ιςτορικό κϋψη και Ιςτορικό Γνώςη υπό το πρύςμα τησ 
«μεταμοντϋρνασ» Ιςτορικόσ Εκπαύδευςησ  και του 
«μεταμοντϋρνου» Μουςεύου  
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Καηά ηηο «κεηακνληέξλεο» πξνζεγγίζεηο, θπξηαξρεί ην παξφλ ζε ζρέζε κε ην 

παξειζφλ. Τπνζηεξίδεηαη φηη νη πεγέο δελ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ νχηε ζην 

πξαγκαηηθφ παξειζφλ, νχηε ζηε ζρεηηθή αλαδφκεζή ηνπ, θαζψο ην παξειζφλ έρεη γηα 

πάληα ραζεί θαη δελ κπνξνχκε λα δηακνξθψζνπκε εηθφλα γηα ην πψο ππήξμε. 

Απνξξίπηεη, δειαδή, ηελ αληηθεηκεληθή θαη επηζηεκνληθή αιήζεηα. Οη αληηιήςεηο πνπ 

κπνξνχκε λα έρνπκε γηα ηελ αιήζεηα, απνξξένπλ απφ ηα δηθά καο ελλνηνινγηθά 

ζπζηήκαηα θαη ηηο ηδενινγηθέο καο ηνπνζεηήζεηο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, νη 

δηαζέζηκεο πεγέο ππφθεηληαη ζε δηάθνξεο ρξήζεηο θαη εξκελείεο ζην παξφλ θαη 

κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζηε δεκηνπξγία δηάθνξσλ ηζηνξηψλ γηα ην παξειζφλ. Ζ 

ηζηνξία, δειαδή, πξφθεηηαη γηα κηα ηζηνξηνγξαθία θαη ιεθηηθή δεκηνπξγία ηνπ 

παξφληνο απφ ηνπο ηζηνξηθνχο κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο πξνζέζεηο (Νάθνπ, 

2000α).  

ην ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνινγηθφ πιαίζην ε ηζηνξηθή ζθέςε απνθηά 

ινγνηερληθή δηάζηαζε θαη απνηειεί κηα ηδενινγηθά θνξηηζκέλε πξαθηηθή ηνπ 

παξφληνο, ε νπνία νδεγεί ζηελ ηζηνξηνγξαθία. Ζ κεζνδνινγία ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο 

βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ θαη θαηαιήγεη ζε θαηαζθεπαζκέλεο 

εηθφλεο ηνπ παξειζφληνο ζην παξφλ. Σαπηφρξνλα, ειέγρεηαη θαη αμηνινγείηαη 

αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε πεηζνχο ζρεηηθά κε ηελ ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε ησλ 

ηζηνξηθψλ ζην παξφλ (Νάθνπ, 2000α). 

ην πιαίζην ηεο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο ν κεηακνληεξληζκφο απνβιέπεη λα 

αλαπηχμνπλ νη καζεηέο ξεηνξηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ψζηε λα δηακνξθψζνπλ  

ην δηθφ ηνπο ηζηνξηθφ ιφγν ζχκθσλα κε ηηο πξνζέζεηο θαη ηδενινγηθέο ηνπο 

ηνπνζεηήζεηο (Νάθνπ, 2002). 

Σν «κεηακνληέξλν» κνπζείν εζηηάδεη ζηνπο ίδηνπο ηνπο επηζθέπηεο (people 

oriented) παξνπζηάδνληαο ηα κνπζεηαθά αληηθείκελα «αλνηρηά» γηα ελαιιαθηηθέο 

εξκελείεο. Μάιηζηα, ην «κεηακνληέξλν» κνπζείν αληηκεησπίδεη ην θνηλφ σο κηα 

νκάδα κε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο θαη καζεζηαθέο αλάγθεο θαη ηδενινγηθή 

ηαπηφηεηα. Ζ ηζηνξηθή γλψζε πνπ δηακνξθψλεηαη ζε απηφ ηνλ ηχπν κνπζείνπ, 

εμαξηάηαη απφ ηα εξσηήκαηα θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ επηζθεπηψλ (Νάθνπ, 

2000β:228). 
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2.3. Παιδιϊ και Ιςτορικό κϋψη  
  

Σν εξψηεκα «πψο ηα παηδηά κπνξνχλ λα κάζνπλ ηζηνξία ζήκεξα;» έρεη 

απαζρνιήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνπο γλσζηηθνχο ςπρνιφγνπο θαη έρνπλ αξρίζεη λα 

ακθηζβεηνχληαη νη ζεσξεηηθέο ζέζεηο ηνπ Piaget αλαθνξηθά κε ηε ζπγθξφηεζε 

ηζηνξηθήο ζθέςεο ζηα παηδηά.  

 Ζ γλσζηηθή ζεσξία ηνπ Piaget κέρξη θαη ζήκεξα απνηέιεζε ηε βάζε ησλ 

ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ. χκθσλα κε ηνλ Piaget, ε ζθέςε αλαπηχζζεηαη ζε ηέζζεξα 

ζηάδηα: α) ηελ αηζζεζηνθηλεηηθή (απφ ηε γέλλεζε έσο 2 εηψλ), β) ηελ 

πξνελλνηνινγηθή (2 έσο 7 εηψλ), γ) ζπγθεθξηκέλσλ ινγηθψλ ελεξγεηψλ (7 έσο 12 

εηψλ) θαη δ) ηππηθψλ ινγηθψλ ελεξγεηψλ (12 εηψλ θαη άλσ). Καηά ηελ πηαδεηηαλή 

ζεψξεζε, ινηπφλ, ηα παηδηά κπνξνχλ λα ζθέθηνληαη ινγηθά γηα αθεξεκέλεο έλλνηεο 

θαη λα ειέγρνπλ ππνζέζεηο ζπζηεκαηηθά απφ ηελ ειηθία ησλ 12 εηψλ θαη άλσ. Ζ 

επίθιεζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Piaget ζηνλ ρψξν ηεο ζρνιηθήο ηζηνξίαο επεζήκαηλε φηη ηα 

παηδηά ζην Γεκνηηθφ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ απφ ην παξειζφλ κφλν «ηζηνξίεο», 

δειαδή γεγνλφηα (Αβδειά, 1998:111-112, Schacter, Gilbert & Wegner, 2012). 

πλεπψο, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη, βάζεη ηεο πηαδεηηαλήο ζεσξίαο ηα παηδηά ζην 

Γεκνηηθφ αδπλαηνχλ λα ζπγθξνηήζνπλ ηζηνξηθή ζθέςε, θαηαδεηθλχεηαη ε 

καηαηφηεηα δηδαζθαιίαο Ηζηνξίαο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ελψ πξνθξίλεηαη ε 

ζρνιηθή ηζηνξία λα πξνζαξκνζηεί ζηα πξφηππα ηνπ θαλνληζηηθνχ θαη κε 

ζπγθξνπζηαθνχ ηζηνξηθνχ ιφγνπ (Κφθθηλνο, 1998:246-247). 

 Χζηφζν, ε ζεσξία ηνπ Piaget δέρζεθε θξηηηθέο, θαζψο δηαθάλεθε φηη ηα 

παηδηά είλαη ηθαλά λα αληαπνθξηζνχλ επηηπρψο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ηζηνξηθνχ 

καζήκαηνο θαη κάιηζηα θαη λσξίηεξα ζπγθξηηηθά κε απηφ πνπ ππνζηεξηδφηαλ. Οη 

κειέηεο απηέο ηνλίδνπλ φηη ε ππνηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ θαζηζηά 

επηζθαιή ηελ ηζηνξηθή κάζεζε, θαζψο ηα παηδηά θαηαιήγνπλ λα κε δηδάζθνληαη 

ηζηνξία. Δπίζεο, νη ζπγθεθξηκέλεο θξηηηθέο ππνγξάκκηζαλ φηη ε πηαδεηηαλή ζεσξία 

αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε ινγηθψλ ζπζηεκάησλ ζθέςεο, αζρνιείηαη δειαδή κε έλα 

κέξνο ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο. Ζ ηζηνξηθή ζθέςε, αληίζεηα, είλαη αξθεηά ζχλζεηε θαη 

φρη ηφζν απζηεξή· γηα λα θαηαλνήζνπκε ηε δξάζε ησλ αλζξψπσλ ζην παξειζφλ 

δηαηππψλνπκε εξσηήζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ θνηλή ινγηθή θαη φρη απζηεξέο 

ινγηθέο δηεξγαζίεο. ηφρνο είλαη ε θαηαλφεζε, ε νπνία απαηηεί θαληαζία, γλψζεηο θαη 

ζπλαίζζεκα (Αβδειά, 1998:112). 
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Ζ πξψηε ακθηζβήηεζε, πνπ δηαηππψζεθε απέλαληη ζηε ζεσξία ηνπ Piaget, 

εθθξάζηεθε ην 1960 απφ ηνλ J. Bruner. Τπνζηεξίρζεθε φηη ηα παηδηά κπνξνχλ λα 

δηδαρζνχλ ηζηνξία ζε νπνηαδήπνηε ειηθία, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα αμηνπνηεζνχλ 

θαηάιιειεο δηδαθηηθέο κέζνδνη θαη ζα ππάξμεη επηθέληξσζε ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

κεραληζκψλ κάζεζεο, ψζηε λα αλαπηπρζνχλ ζηνπο καζεηέο εξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο. 

Δθείλν πνπ έρεη ζεκαζία γηα ηνλ Bruner είλαη ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

ραξαθηεξηζηηθέο έλλνηεο, δεμηφηεηεο θαη ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, αθνχ ηα 

γλσζηηθά αληηθείκελα δελ είλαη «ζψκαηα γλψζεσλ», πνπ κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ 

απφ ην δηδάζθνληα ζην καζεηή (Αβδειά, 1998:113-114, Κφθθηλνο, 1998:247). Ζ 

δεχηεξε ακθηζβήηεζε ζηελ πηαδεηηαλή ζεσξία ζεκεηψζεθε ην 1978 απφ ηε M. 

Donaldson, ε νπνία ππνγξάκκηζε φηη ηα παηδηά είλαη ηθαλά γηα νξζνινγηθή θαη 

ηεθκεξησκέλε ζθέςε. Δπηπιένλ, ηφληζε φηη ε ηζηνξηθή θαηαλφεζε ησλ παηδηψλ 

εμαξηάηαη απφ ηε γισζζηθή ηνπο επάξθεηα θαη ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα ηεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο θαη ηηο έλλνηέο ηεο (Κφθθηλνο, 1998:247). 

Σν ηξίην ξήγκα πνπ δέρζεθε ε ζεσξία ηνπ Piaget πξνήιζε απφ ην M. Booth, ν 

νπνίνο κέζα απφ κηα ζεηξά εξεπλψλ έδεημε φηη παηδηά ειηθίαο 11 εηψλ κπνξνχλ λα 

αλαπηχμνπλ ελεξγή ηζηνξηθή ζθέςε αξθεί, λα πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. 

Δηδηθφηεξα, ε ζρνιηθή ηάμε ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ε 

νπνία ζα πξνβαίλεη ζηελ θαηαζθεπή εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ θαη ζηελ ππνβνιή 

αλνηρηψλ εξσηεκάησλ. Ζ ηζηνξηθή θαηαλφεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο γλσζηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζα εμαξηψληαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ ησλ ηζηνξηθψλ ελλνηψλ, ηε 

δηακφξθσζε ηζηνξηθήο θνπιηνχξαο θαη ηελ ηθαλφηεηα εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο 

δηαξθψο ζπλζεηφηεξσλ πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ ηζηνξηθψλ πεγψλ. Σέινο, ην 

δηδαθηηθφ πιηθφ, πνπ ζα αμηνπνηεζεί ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο δελ ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη απνθιεηζηηθά ηζηνξηθέο πεγέο γισζζηθνχ ή αθεξεκέλνπ ραξαθηήξα 

αιιά θαη εηθαζηηθέο πεγέο, πνπ θηλεηνπνηνχλ ηηο αηζζήζεηο θαη ηελ ηζηνξηθή 

θαληαζία γηα λα επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθφηεξα ε ελζπλαίζζεζε (Κφθθηλνο, 

1998:247-248). 

Γεληθφηεξα, ηα λεφηεξα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ φηη ηα παηδηά 

ζθέθηνληαη ζηελ ηζηνξία ζε αλψηεξν επίπεδν απ’ φ, ηη πηζηεπφηαλ θαη, εηδηθφηεξα, ηα 

κηθξά παηδηά κπνξνχλ, κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο πεγψλ, λα πξνβνχλ ζε ζπλεπαγσγέο, 

λα δηαθξίλνπλ πνην είλαη γλσζηφ, πνην κπνξεί λα γίλεη γλσζηφ θαη ηη παξακέλεη 

άγλσζην (Αβδειά, 1998:118). 
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2.3.1. Πώσ μπορεύ να επιτευχθεύ Ιςτορικό κϋψη ςτα παιδιϊ;  
  

 Ζ ηζηνξηθή ζθέςε ζηα παηδηά είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζεί, θαη’ αξρήλ, φηαλ 

ιακβάλνληαη ππφςε νη πξφηεξεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο. Αθφκε, ππνζηεξίδεηαη 

φηη ε αμηνπνίεζε δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, φπσο δξακαηνπνηήζεηο, επηζθέςεηο θαη, 

γεληθφηεξα, ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, δίλνπλ πεξηερφκελν, ζηφρν θαη 

λφεκα ζηε δηαδηθαζία ηεο ηζηνξηθήο κάζεζεο. ηαλ βξεζεί ζεκείν επαθήο κεηαμχ 

απηνχ πνπ ήδε γλσξίδεη ν καζεηήο, θαη ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο, ηφηε ν καζεηήο 

ζα ελδηαθεξζεί θαη ζα απνθηήζεη λφεκα γη’ απηφλ ε γλψζε. Σν ίδην ζα ζπκβεί, αλ ν 

καζεηήο εκπιαθεί ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ηεο ηζηνξηθήο κάζεζεο θαη δελ πεξηνξηζηεί 

ζηε ζηείξα απνκλεκφλεπζε. Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο νπνίεο θηλεηνπνηνχλ ηελ 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ, ζπληεινχλ, ψζηε λα θαιιηεξγεζνχλ ζε απηνχο ε 

θαληαζία, ε θαηαλφεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε ελζπλαίζζεζε (Αβδειά, 

1998:121-122). 

Σα παηδηά δελ πξέπεη λα κάζνπλ κφλν «γλψζεηο» - θαη θαηά θχξην ιφγν 

έηνηκεο «γλψζεηο» - θαζψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν νδεγνχληαη ζηελ απιή ζπζζψξεπζε 

πιεξνθνξηψλ, ε νπνία δελ ζπκβάιιεη ζηελ νπζηαζηηθή θαηαλφεζε ηνπ παξειζφληνο. 

Γελ αλαπηχζζεηαη ε ηζηνξηθή ηνπο ζθέςε, δελ καζαίλνπλ ηη είλαη θαη πψο γίλεηαη ε 

ηζηνξία (Αβδειά, 1998:121-122). 

 Οη κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ηα παηδηά κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

ηζηνξηθή αθήγεζε, αλ απηή έρεη ρξνλνινγηθή ζεηξά, ινγηθή αιιεινπρία, πξνβάιιεη 

ηα πξφζσπα θαη ηε δξάζε ηνπο, είλαη «αλνηρηή» γηα εξκελείεο θαη δηαηεξεί ην 

ελδηαθέξνλ. Δπηπιένλ, ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα θαηέδεημαλ φηη ηα παηδηά 

δπζθνιεχνληαη πεξηζζφηεξν λα θαηαλνήζνπλ ην ηζηνξηθφ πεξηερφκελν ζε ζρέζε κε 

ην θνηλσληθφ. πλεπψο, πξνηείλεηαη ε ηζηνξηθή θαηαλφεζε λα επηρεηξείηαη κέζα απφ 

θάπνην θνηλσληθφ δήηεκα κε ηζηνξηθή πξννπηηθή θαη κε έκθαζε ζε ζπγθεθξηκέλα 

πξφζσπα (π.ρ. ε ζέζε ησλ γπλαηθψλ) (Αβδειά, 1998:122-123). 

 Σνλίδεηαη, επίζεο, ζηηο κειέηεο ε αλαγθαηφηεηα νη καζεηέο απφ παζεηηθνί 

θαηαλαισηέο λα κεηαηξαπνχλ ζε παξαγσγνχο δηθψλ ηνπο ηζηνξηψλ, γηαηί κφλν έηζη 

ζα απνθηήζνπλ θίλεηξν θαη ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηζηνξία θαη ζα θαηαλνήζνπλ πψο 

θαηαζθεπάδεηαη ε ηζηνξηθή γλψζε. Απηφ πνπ ζπλήζσο εθαξκφδεηαη ζηα βξεηαληθά 

ζρνιεία είλαη ν εθπαηδεπηηθφο λα δηεγείηαη κηα ηζηνξία ηνπνζεηεκέλε ζε 

ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθφ πιαίζην θαη λα ηε ζηακαηά ζε έλα ελδηαθέξνλ ζεκείν 



 

60 

 

δεηψληαο απφ ηνπο καζεηέο λα ηε ζπλερίζνπλ. Σα παηδηά θαινχληαη λα ζθεθηνχλ, λα 

θαληαζηνχλ θαη λα ηεθκεξηψζνπλ ηε δηθή ηνπο εθδνρή ηεο ηζηνξίαο κε ζπγθεθξηκέλα 

δεδνκέλα, πνπ ηζρχνπλ εθείλε ηελ πεξίνδν. Έηζη, ζα θαηαλνήζνπλ φηη ε έθβαζε ησλ 

γεγνλφησλ δελ είλαη κνλνζήκαληε, αιιά εμαξηάηαη απφ πιήζνο παξαγφλησλ 

(Αβδειά,, 1998:123). 

 Δπηπξφζζεηα, θξίλεηαη ζεκαληηθφ νη καζεηέο λα κπεζνχλ ζηε κεζνδνινγία 

ηεο ηζηνξίαο θαη λα κελ αξθνχληαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηζηνξηθψλ πξντφλησλ πνπ 

ηνπο επηβάιινληαη. Ζ ηζηνξηθή θαηαλφεζε γίλεηαη εθηθηή, φηαλ ζηα ζρνιηθά βηβιία 

δελ παξνπζηάδνληαη ηα γεγνλφηα σο δεδνκέλα θαη αιεζηλά, θαη, φηαλ νη καζεηέο 

πξνβαίλνπλ ζηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ παξειζφληνο θαη δελ αξθνχληαη ζηελ 

απνκλεκφλεπζε κηαο θιεηζηήο αθήγεζεο. Μάιηζηα, ζηα ζρνιηθά βηβιία ε αηηηφηεηα 

παξέρεηαη σο «έηνηκε ηξνθή» ζηνπο καζεηέο, απνζαξξχλνληαο θάζε πξνζπάζεηά ηνπο 

γηα λα ηε δηεξεπλήζνπλ (Αβδειά, 1998:122). ηε βάζε απηή κπνξεί λα πξνηαζεί ε 

κειέηε ηζηνξηθψλ πεγψλ θαη ε αμηνπνίεζε ησλ επηζθέςεσλ ζε ηζηνξηθνχο ρψξνπο. 

Με ηέηνηεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο είλαη ζρεδηαζκέλεο θαη πξνζαξκνζκέλεο 

ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, νη καζεηέο κειεηνχλ γξαπηά θείκελα θαη 

εηθφλεο ή αληηθείκελα θαη κλεκεία, δηαηππψλνπλ εξσηήκαηα, ππνζέζεηο θαη 

ζπκπεξάζκαηα, εμαζθνχληαη ζηελ ηζηνξηθή έξεπλα, γίλνληαη παξαγσγνί ηζηνξηθψλ 

αθεγήζεσλ θαη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία αλαπηχζζνληαο ηελ 

ηζηνξηθή θαη θξηηηθή ηνπο ζθέςε. 

 ηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο, φπσο ζεκεηψλεη ε Αβδειά (1998:120-121), νη 

γλψζεηο, νη έλλνηεο θαη νη δεμηφηεηεο είλαη αιιειέλδεηεο.  Πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ ην παξειζφλ, πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ πψο καζαίλνπκε γη’ απηφ, πψο 

γίλεηαη δειαδή ε ηζηνξία. Μειεηψληαο ηζηνξηθέο πεγέο απνθηνχλ δηάθνξεο 

πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο γηα ην παξειζφλ. Αμηνινγνχλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο, 

έξρνληαη ζε επαθή κε έλλνηεο, φπσο αίηην-απνηέιεζκα, ρξφλνο, αιιαγή, θαη  

παξνπζηάδνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο ζην θνηλφ κε εχιεπην ηξφπν. ην πιαίζην φκσο 

απηφ απαηηείηαη θαη ε αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ, φπσο ηεο θαληαζίαο θαη 

ηεο ελζπλαίζζεζεο. Οη εξεπλεηέο ππνγξακκίδνπλ φηη απηέο νη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο 

ηζηνξηθήο δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ ζηα παηδηά απφ κηθξή αθφκε 

ειηθία αξθεί λα εθαξκφδνληαη θαηάιιειεο δηδαθηηθέο κέζνδνη θαη πνηθηιία 

δξαζηεξηνηήησλ. 

χκθσλα κε ηνλ P. Seixas (Seixas & Morton, 2012) γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

θξηηηθήο ηζηνξηθήο ζθέςεο, ππνζηεξίδεηαη φηη γηα λα ζθεθζνχλ ηζηνξηθά νη καζεηέο, 
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ζα πξέπεη λα θαιιηεξγεζνχλ ζε απηνχο έμη δηαθνξεηηθέο-αιιά αιιειέλδεηεο-

ηζηνξηθέο έλλνηεο: 

 Ηζηνξηθή ζεκαζία 

 Πξσηνγελείο ηζηνξηθέο πεγέο 

 πλέρεηα θαη ε αιιαγή 

 Αίηηα θαη ηα απνηειέζκαηα 

 Ηζηνξηθή πξννπηηθή 

 Ζζηθή δηάζηαζε ησλ ηζηνξηθψλ  

εξκελεηψλ 

 

Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη ε ζεκαζία ησλ γεγνλφησλ έγθεηηαη ζην εάλ 

επέθεξαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αλζξσπφηεηα. Βάζεη απηνχ ηνπ δεδνκέλνπ, ν Β’ 

Παγθφζκηνο Πφιεκνο έρεη ηζηνξηθή ζεκαζία∙ ε δσή φκσο ελφο αγξφηε ή ζθιάβνπ ζα 

κπνξνχζε λα έρεη; Ζ ζεκαζία, πνπ απνδίδνπκε ζηα γεγνλφηα, εμαξηάηαη απφ ηηο δηθέο 

καο απφςεηο θαη ζθνπνχο. Έλα γεγνλφο κπνξεί λα απνθηήζεη ζεκαζία, εάλ ην 

ζπλδέζνπκε κε ζπγθεθξηκέλεο εθθάλζεηο ηεο ηζηνξίαο νη νπνίεο απνθαιχπηνπλ θάηη 

ζεκαληηθφ γηα εκάο ζήκεξα. Έηζη, ηζρπξηζκνί, φπσο «είλαη ζεκαληηθφ, γηαηί ππάξρεη 

ζην ζρνιηθφ βηβιίν» ή «είλαη ζεκαληηθφ, γηαηί κε ελδηαθέξεη» είλαη αλεπαξθείο 

ηεθκεξηψζεηο ηεο ηζηνξηθήο ζεκαζίαο ελφο γεγνλφηνο (Seixas & Morton, 2012). 

 Ζ αμηνπνίεζε ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ απιή αλάγλσζή 

ηνπο. Απαηηείηαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζην εθάζηνηε ηζηνξηθφ πιαίζην, ε πξνζεθηηθή 

κειέηε ηνπο, ε δηαηχπσζε ππνζέζεσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ γηα λα κπνξέζνπκε λα 

θαηαιάβνπκε ηη ζπλέβαηλε, φηαλ δεκηνπξγήζεθαλ (Seixas & Morton, 2012). 

 Πνιινί καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηελ Ηζηνξία σο κηα ζεηξά γεγνλφησλ θαη φρη 

σο κηα ζχλζεζε ζπλέρεηαο θαη αιιαγήο. πγθεθξηκέλα, νη έλλνηεο ηεο ζπλέρεηαο  θαη 

ηεο αιιαγήο κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηέο κέζσ ζπγθξίζεσλ κεηαμχ παξφληνο θαη 

παξειζφληνο ή κεηαμχ ζπγθξίζεσλ δχν ζεκείσλ ζην παξειζφλ (γηα παξάδεηγκα πξηλ 

θαη κεηά ην Β’ Παγθφζκην Πφιεκν). Ζ αιιαγή ζηελ εμέιημε ηνπ ρξφλν αμηνινγείηαη 

σο πξνο ηελ πξφνδν ή ηελ παξαθκή (Seixas & Morton, 2012). 

 Παξάιιεια, κέζσ ηεο κειέηεο ηζηνξηθψλ ηεθκεξίσλ, νη καζεηέο θαινχληαη 

λα πξνζδηνξίζνπλ ηα αίηηα θαη ηα απνηειέζκαηα ελφο γεγνλφηνο, λα ιάβνπλ ππφςε 

δειαδή ηνλ άλζξσπν εθείλεο ηεο επνρήο θαη ηα θίλεηξά ηνπ (Seixas & Morton, 

2012). 

Δικόνα 1: Historical Thinking Concepts 

(http://historicalthinking.ca/historical-thinking-concepts) 
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 Ζ ηζηνξηθή πξννπηηθή, επίζεο, αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ 

θαη πνιηηηζηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ επεξέαζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο δσέο ησλ 

αλζξψπσλ ηνπ παξειζφληνο (Seixas & Morton, 2012). Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα ηελ 

ηζηνξηθή ελζπλαίζζεζε, θαηά ηελ νπνία ε εζηίαζε κεηαηνπίδεηαη απφ ηα γεγνλφηα 

ζηε θαληαζία, ζηνπο δξψληεο θαη ζηα θίλεηξά ηνπο κέζα ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ 

ηνπο. Βέβαηα, γηα λα γίλεη εθηθηφ απηφ απαηηείηαη ε βνήζεηα ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ θαη 

ε αμηνπνίεζε ησλ γλψζεψλ ησλ καζεηψλ (Απνζηνιίδνπ, 2013:6-7). 

 Ζ εζηθή δηάζηαζε ησλ ηζηνξηθψλ εξκελεηψλ αθνξά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο 

επζχλεο, πνπ γελλψληαη απφ ηα ηζηνξηθά εγθιήκαηα θαη ηηο ζπζίεο, θαζψο θαη εζηθέο 

θξίζεηο ζρεηηθά κε δηάθνξεο ηζηνξηθέο ελέξγεηεο (Seixas & Morton, 2012). 

Ζ αλάπηπμε ησλ παξαπάλσ ελλνηψλ νδεγνχλ ζηελ ηζηνξηθή ζθέςε, δειαδή 

ζε κηα εκπεξηζηαησκέλε θαηαλφεζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ κέζα απφ ηελ θξηηηθή 

αλάγλσζε θαη πξνζέγγηζε ησλ ηζηνξηθψλ θεηκέλσλ. Έηζη, νμχλεηαη ζηνπο καζεηέο ε 

θξηηηθή ζθέςε θαη αληηιακβάλνληαη πφηε γίλεηαη ρξήζε θαη πφηε θαηάρξεζε ηεο 

Ηζηνξίαο (Seixas & Morton, 2012). 

 

 

2.4. Μνόμη και Εθνικό Σαυτότητα  
 

2.4.1. Η Μνόμη  
 

Σα κνπζεία, αλακθίβνια, είλαη ρψξνη, ζηνπο νπνίνπο κλήκε θαη Ηζηνξία 

ζπλαληψληαη, αιιά θαη ρψξνη νη νπνίνη παξάγνπλ κλήκε, εθζέηνπλ κλήκεο, ελψ 

απνθξχπηνπλ άιιεο. Σα κνπζεία, ινηπφλ, ζηε βάζε απηή δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφ 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ξφιν δίλνληαο έκθαζε ζηε κλήκε.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηε κλήκε, ην νπνίν 

εθδειψλεηαη κέζσ ηεο θαζηέξσζεο επεηείσλ θαη ενξηαζκψλ, αιιά θαη κέζσ 

κνπζείσλ, κλεκείσλ, ηαηληψλ. Ζ ζηξνθή ζηε κλήκε νθείιεηαη ζην φηη ην παξειζφλ 

δελ ππάξρεη πηα θη, έηζη, ε έιιεηςή ηνπ πξνθαιεί ηελ αλάγθε λα αλαδεηήζνπκε 

ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο θπξηαξρεί ην αίζζεκα ηεο ζπλέρεηαο θαη θαη’ επέθηαζε ε ίδηα 

ε κλήκε, φπσο απηφ ζπκβαίλεη ζηα κνπζεία, κλεκεία θαη ζε άιινπο ρψξνπο (Γθαδή, 

2010:345). 

 Καη’ αξρήλ, ε κλήκε αθνξά ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ παξειζφληνο, ηελ 

απφδνζε λνήκαηνο ζην παξφλ ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ θνηλνηήησλ. Απηφ, πνπ ζα 
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καο απαζρνιήζεη είλαη ε ζπιινγηθή κλήκε. Ση νξίδεηαη φκσο σο «ζπιινγηθή κλήκε»; 

Μηα κλήκε ιέγεηαη ζπιινγηθή είηε γηαηί ηε κνηξάδεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα 

αηφκσλ είηε γηαηί απηή ε νκάδα βίσζε ηα ίδηα γεγνλφηα. Ζ ζπιινγηθή κλήκε κπνξεί 

λα αθνξά κηα ηνπηθή θνηλφηεηα ή έλα έζλνο. Κάζε θνξά, πνπ γηλφκαζηε κέιε κηαο 

νκάδαο απνδερφκαζηε ηε ζπιινγηθή κλήκε ηεο νκάδαο, ελψ, ηαπηφρξνλα, 

κνηξαδφκαζηε λέεο κλήκεο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο «κλεκνληθήο 

θνηλσληθνπνίεζεο» (Γθαδή, 2010:346). χκθσλα κε ηνλ M. Halbwachs (φπσο 

αλαθέξεη ε Assmann, 2008:51), ηε ζπιινγηθή κλήκε κπνξνχκε λα ηελ 

θαηαλνήζνπκε, αλ ιάβνπκε ππφςε ην θνηλσληθφ πιαίζην. Σν θνηλσληθφ πιαίζην είλαη 

νη θνηλέο αλεζπρίεο, νη αμίεο θαη νη αθεγήζεηο κηαο νκάδαο. Κάζε νκάδα δνκείηαη 

βάζεη θαζνξηζκέλσλ πξαθηηθψλ θαη αμηψλ θη, έηζη, φηαλ γηλφκαζηε κέιε, γηα 

παξάδεηγκα ελφο έζλνπο, θαινχκαζηε λα ελζηεξληζηνχκε ηελ ηζηνξία ηνπ. Απηφ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηνπ ζρνιείνπ θαη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε εζληθέο 

επεηείνπο.  

Ζ Sontag (Assmann, 2008:50) ζεκεηψλεη φηη ε ζπιινγηθή κλήκε πξφθεηηαη, 

νπζηαζηηθά, γηα κηα ζπκθσλία αλαθνξηθά κε ην ηη είλαη ζεκαληηθφ λα ζπκάηαη κηα 

νκάδα, πνηεο είλαη νη θνηλέο αμίεο θαη αλεζπρίεο ηεο. Σν ηη ζπκφκαζηε, ην πψο θαη 

πφηε ην ζπκφκαζηε αθνξά, ινηπφλ, ζπγθεθξηκέλνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο. O Shanken 

(Γθαδή, 2010:346) κειεηά απφ πνιηηηζκηθή ζθνπηά ηε κλήκε θαη ζεκεηψλεη φηη 

πξφθεηηαη γηα κηα ζπλερή δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο αλαθνξηθά 

κε ην ηη ζα ζπκνχληαη θαη πψο ζα ην δηακνξθψλνπλ γηα ηελ πζηεξνθεκία ηνπο. Ζ 

κλήκε, ινηπφλ, δηακνξθψλεηαη ζην πιαίζην ησλ «θνηλνηήησλ κλήκεο»∙ κε ηελ θξάζε 

«θνηλφηεηα κλήκεο» ελλνείηαη φηαλ ηα κέιε κηαο νκάδαο αλαγλσξίδνπλ ην θνηλφ 

παξειζφλ ηνπο θαη ηηο κλήκεο πνπ ηα ζπλδένπλ κε απηφ θαη απνδίδνπλ απφ θνηλνχ 

λφεκα ζε κηα εκπεηξία είηε ηελ έρνπλ βηψζεη ηα ίδηα είηε φρη. ηε βάζε απηή, 

ζπλεπψο, εμάγεηαη φηη ε κλήκε είλαη κηα ελεξγή δηαδηθαζία απφδνζεο λνήκαηνο 

(Γθαδή, 2010:346). 

Καηά ηε Sontag (Assmann, 2008:52), ε ζπιινγηθή κλήκε είλαη ζπλψλπκε ηεο 

«ηδενινγίαο». πγθεθξηκέλα, ν Koselleck (Assmann, 2008:54-55) ππνζηεξίδεη φηη ε 

ηδενινγία απνηειεί κηα θαηάζηαζε κεηαμχ ηεο ππνθεηκεληθήο εκπεηξηθήο αιήζεηαο, ε 

νπνία βαζίδεηαη ζηηο αλακλήζεηο θαη ζηελ εκπεηξία ελφο αηφκνπ, θαη ηεο 

αληηθεηκεληθήο αιήζεηαο, ε νπνία πξφθεηηαη γηα ηελ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ 

παξειζφληνο απφ ηνλ ηζηνξηθφ. Ο φξνο «ηδενινγία» είλαη θνξηηζκέλνο αξλεηηθά 

παξαπέκπνληαο ζε θάηη πνπ είλαη ςεχηηθν θαη ρεηξαγσγεκέλν, πξνυπνζέηνληαο, έηζη, 
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κηα αιήζεηα μεθάζαξε θαη αλακθηζβήηεηε. Μάιηζηα, ε ζπρλή ρξήζε ηνπ φξνπ 

«ηδενινγία» ζηηο δεθαεηίεο ηνπ ’60 θαη ηνπ ’70, δελ παξαηεξείηαη θαη ζην ζχγρξνλν 

ηζηνξηθφ ιφγν. Ο φξνο απηφο θαίλεηαη φηη έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηε «ζπιινγηθή 

κλήκε» (Assmann, 2008:55). 

Καηά ηε κειέηε ηεο κλήκεο εζηηάδνπκε ζηηο εμήο παξακέηξνπο: ην 

πεξηερφκελφ ηεο, ηε δηαδηθαζία δηαηήξεζεο θαη κεηαβίβαζήο ηεο, ηε ιεηηνπξγία θαη  

ηε ζεκαζία ηεο ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην. Σν πεξηερφκελν ηεο κλήκεο αθνξά εθείλεο 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κηα νκάδα επηιέγεη λα απνζεθεχζεη θαη λα ζπκάηαη θαη 

εμαξηάηαη απφ πνιηηηζκηθνχο θαη ζπκβνιηθνχο παξάγνληεο. Ζ δηαηήξεζε ηεο κλήκεο 

επηηπγράλεηαη κέζσ θεηκέλσλ, κλεκείσλ, κνπζείσλ, θσηνγξαθηψλ, ελψ ε κεηαβίβαζή 

ηεο είλαη εθηθηή κέζσ ηεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο, ησλ ζεζκψλ θαη ησλ Μ. Μ. Δ. Ζ 

ιεηηνπξγία ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο εληνπίδεηαη ζηε δηαηήξεζεο ηεο ζπλνρήο ηεο 

νκάδαο θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο ηαπηφηεηάο ηεο (Γθαδή, 2010:348). 

 Σν βαζηθφ εξγαιείν δνκήο θαη κεηάδνζεο ηεο κλήκεο είλαη ν ιφγνο, θαζψο ε 

απνκλεκφλεπζε γίλεηαη ζηε ζπλέρεηα αληηθείκελν αθήγεζεο. Μέζσ ηεο αθήγεζεο 

δελ δίλεηαη έκθαζε ζηε δηαδηθαζία ηεο αθξηβνχο κεηάδνζεο ησλ απνζεθεπκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ, αιιά ζηε δεκηνπξγηθή αλαθαηαζθεπή ηνπο ζην παξφλ. Ζ λέα αθήγεζε 

ζην παξφλ απνηειεί κηα λέα θαηαζθεπή θαη αλαπαξάζηαζε. Δπηπιένλ, απηή ε λέα 

αθήγεζε θέξεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηηο θνηλφηεηεο, θαζψο έρνπλ αλάγθε απφ 

αθεγήζεηο νη νπνίεο ηηο αλαπαξηζηνχλ φρη κε ηνλ ηξφπν πνπ είλαη, αιιά κε ηνλ ηξφπν 

πνπ ζα ήζειαλ λα είλαη. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ιεηηνπξγνχλ ηα κνπζεία (Γθαδή, 

2010:349). 

 Βέβαηα, ε κλήκε δελ δνκείηαη κφλν κέζσ ηνπ ιφγνπ αιιά θαη κέζσ ησλ 

αληηθεηκέλσλ, θαζψο απηά απνηεινχλ κλεκνληθνχο ζπλδέζκνπο κε ην παξειζφλ. 

Οξηζκέλα αληηθείκελα κπνξεί λα έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα λα απνηειέζνπλ κλεκεία, 

ελψ θάπνηα άιια αλαδεηθλχνληαη ζε κλεκεία θαη απνθηνχλ ζπκβνιηθή αμία κέζα 

ζηνλ ρξφλν θαη ζε ζπλάξηεζε κε ην πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν 

αλήθνπλ. Σα αληηθείκελα απηά, ζπλήζσο, θαηαιήγνπλ ζε θάπνην κνπζείν (Γθαδή, 

2010:349-350). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζπιινγηθή κλήκε δηαζθαιίδεη ηελ ηαπηφηεηα κηαο 

θνηλφηεηαο κέζσ κηαο «θχξηαο αθήγεζεο». ηελ πεξίπησζε ηνπ κνπζείνπ ηελ θχξηα 

αθήγεζε απνηεινχλ ηα θείκελα πνπ αμηνπνηεί ην κνπζείν, νη μελαγήζεηο θαη ηα 

ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα πνπ εθζέηεη. Απηά κε ηε ζεηξά ηνπο κέζσ ησλ εθζέζεσλ, 
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δεκηνπξγνχλ θαη ππνζηεξίδνπλ αθεγήζεηο, νη νπνίεο αλαπαξηζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

κνξθέο ζπιινγηθήο κλήκεο (Γθαδή, 2010:351). 

Σα κνπζεία, ινηπφλ, αλαιακβάλνπλ ην ξφιν έθθξαζεο ηεο κλήκεο, θαζψο 

κέζσ ησλ κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ δείρλνπλ ηε κλήκε, ελψ ε δηάηαμε θαη νξγάλσζε 

ησλ αληηθεηκέλσλ κνξθνπνηνχλ ηε κλήκε. Σα κνπζεία, νπζηαζηηθά, είλαη 

επηθνξηηζκέλα κε ην ξφιν λα δηαηεξήζνπλ δσληαλή ηε κλήκε ζηελ θνηλφηεηα, ψζηε 

λα δηαηεξήζεη ηε ζπλνρή ηεο. Σα κνπζεία δελ έρνπλ κλήκε, αιιά δεκηνπξγνχλ κλήκε 

κε ηε βνήζεηα ησλ αληηθεηκέλσλ, θεηκέλσλ ή εηθφλσλ ∙ επηιέγνπλ λα εθζέζνπλ 

ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα ηνπ παξειζφληνο, ελψ άιια ηα παξαιείπνπλ δείρλνληάο 

καο ηη είλαη απνδεθηφ λα ζπκφκαζηε θαη ηη φρη (Assmann, 2008:56). Σα κνπζεία, 

ζπλεπψο, απνηεινχλ ηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο ηεο κλήκεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηε 

δεκφζηα κλήκε. Ζ κλήκε απηή νξίδεη θαη αλαπαξάγεη εθείλν ην είδνο γλψζεο πνπ 

θξίλεηαη πεξηζζφηεξν θαηάιιειν θαη αθνξά θνηλά αλαγλσξίζηκεο πιεξνθνξίεο. Έλα 

κνπζείν κπνξεί βέβαηα λα δηακνξθψζεη λέα κλήκε, φηαλ αλαδηαηάμεη ηα αληηθείκελα 

γηα λα αθεγεζεί λέεο ηζηνξίεο. πάληα δηαηαξάζζεη ηε ζπιινγηθή κλήκε, ελψ πνιιέο 

θνξέο επηηξέπεη ζε δηαθνξεηηθέο κλήκεο λα «αθνπζηνχλ» κέζσ πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ 

ή πξνγξακκάησλ πξνθνξηθήο ηζηνξίαο (Γθαδή, 2010:356-357). 

πκπεξαζκαηηθά, ην κνπζείν, φπσο ππνζηεξίδεη ν J. Le Goff, απνηειεί έλαλ 

«ηνπνγξαθηθφ ηφπν» ζπιινγηθήο κλήκεο, θαζψο κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ 

(θείκελα, ζπγθεθξηκέλα, αληηθείκελα, μελαγήζεηο) αλαπαξάγεηαη ε ζπιινγηθή κλήκε 

θαη ε δηαζθάιηζε ηεο ηαπηφηεηαο ηεο θνηλφηεηαο. πλεπψο, ε ζπιινγηθή κλήκε πνπ 

εθηίζεηαη ζηα κνπζεία, απνζθνπεί ζηε δηακφξθσζε εζληθψλ θαη ηαμηθψλ ηαπηνηήησλ. 

Δηδηθφηεξα, ν Halbawchs ππνζηήξημε φηη ε ζπιινγηθή κλήκε δελ πξφθεηηαη γηα κηα 

δηαδηθαζία απνζήθεπζεο εηθφλσλ θαη αλαπαξαζηάζεσλ, αιιά, αληίζεηα, ζρεηίδεηαη 

κε ηελ επηιεθηηθή αλαπαξάζηαζε θαη πηνζέηεζε πιεπξψλ ηνπ παξειζφληνο, ψζηε 

απηέο λα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο. Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε ζπιινγηθή 

κλήκε επηβεβαηψλεη ηελ επηζπκία κηαο νκάδαο-ζπλήζσο ηεο θπξίαξρεο-λα επηιέγεη 

νξηζκέλεο κφλν πιεπξέο θαη αλαπαξαζηάζεηο ηνπ παξειζφληνο νη νπνίεο λα 

πηνζεηεζνχλ απφ ηα κέιε σο δηθέο ηνπο (Παπαδάθα, 2010:20-21). Μάιηζηα, ν 

Anderson (Rowe, Wertsch & Kosyaeva, 2002:97) ππνζηεξίδεη φηη ε ζχλδεζε ηεο 

πξνζσπηθήο ηζηνξίαο ελφο αηφκνπ κε ηε γεληθή αθήγεζε κηαο θνηλφηεηαο είλαη ην 

φλεηξν ησλ εγεηψλ, θαζψο κε απηφ ηνλ ηξφπν παξαηεξείηαη πίζηε θαη αθνζίσζε ησλ 

κειψλ. 
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Ζ κλήκε πάλησο δελ είλαη Ηζηνξία, θαζψο είλαη επηιεθηηθή, θπξηαξρείηαη απφ 

ζπλαηζζήκαηα θαη έρεη ράζκαηα (Ληάθνο, ρ.ρ.:26). Δπηβεβαηψλεη ηνπο δεζκνχο ηεο 

θνηλφηεηαο, ηηο ζπιινγηθέο ηαπηφηεηεο θαη ηνπο θνηλνχο ερζξνχο. Ζ Ηζηνξία, απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, βαζίδεηαη ζηε κειέηε ηεθκεξίσλ θαη ζηελ θξηηηθή (Seixas, 2015). 

Σν δηαθχβεπκα πάλησο είλαη αλ πξέπεη ην κνπζείν λα εζηηάζεη ζηελ αλάκλεζε 

ζαλ απνιίζσκα κε θίλδπλν λα ππνηάμεη ην παξφλ ζην παξειζφλ ή λα αμηνπνηεζεί ε 

αλάκλεζε σο επθαηξία γηα ζθέςε θαη θξηηηθή ζηάζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

παξειζφληνο (Γθαδή, 2010:351). 

Ο Seixas (2015) ζεκεηψλεη ην πψο κπνξεί ε κλήκε λα «ζπλεξγαζηεί» κε ηελ 

επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο Ηζηνξίαο (Disciplinary History) παξνπζηάδνληαο έλα 

θπθιηθφ ζρήκα (History/Memory Matrix) (εηθφλα 2). πγθεθξηκέλα, ζην θάησ 

εκηθχθιην ηνπνζεηείηαη ε κλήκε ε νπνία ζπληειεί ζηελ νηθνδφκεζε ηαπηνηήησλ θαη 

θνηλνηήησλ. Ζ κλήκε, ηδηαίηεξα ζηηο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο, εγείξεη εξσηήκαηα 

θαη πξνβιεκαηηζκνχο ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα κειεηεζνχλ απνηειεζκαηηθά ππφ ην 

πξίζκα ησλ ηζηνξηθψλ κεζφδσλ: ηελ πηνζέηεζε ηεο θξηηηθήο ζηάζεο θαη ηελ 

αμηνπνίεζε πεγψλ. Αλ απηή ε πξαθηηθή κεηαμχ κλήκεο-ηζηνξίαο ιεηηνπξγήζεη 

νκαιά, νη λέεο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ παξειζφληνο, πνπ ζα πξνθχςνπλ, ζα 

αλαηξνθνδνηήζνπλ ηε ιατθή κλήκε. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δηαθνξεηηθά 

εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνί ζα βξίζθνληαη ζην πξνζθήλην θάζε θνξά θαη ζα 

δεκηνπξγνχληαη λένη ηξφπνη ηζηνξηθήο έξεπλαο. 

Σν ζρήκα πνπ πξφηεηλε ν Seixas γηα ηε κλήκε θαη ηελ ηζηνξία πξνζηδηάδεη 

απηφ ηνπ J. Rusen (εηθφλα 3) γηα ηελ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο Ηζηνξίαο 

(Historical discipline) θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο δσήο (life practice). Δηδηθφηεξα, ζην 

ζρήκα ηνπ Rusen αλαδεηθλχεηαη ε δηαινγηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο επηζηεκνληθήο 

Ηζηνξίαο κε ηηο επξχηεξεο πνιηηηζηηθέο ζπλζήθεο εληφο ησλ νπνίσλ δηακνξθψλεηαη. 

Σα άηνκα, νη νκάδεο θαη ηα έζλε παξνπζηάδνπλ αλάγθεο γηα απηνπξνζδηνξηζκφ. Οη 

ηζηνξηθνί αζρνινχληαη κε ηα εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ εθαξκφδνληαο 

επηζηεκνληθέο πξαθηηθέο θαη κεζνδνινγίεο. Έηζη, ην παξαρζέλ ηζηνξηθφ έξγν 

αλαηξνθνδνηεί ηηο αληηιήςεηο θαη ηδέεο ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο (Seixas, 2015). 
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2.4.2. Η Εθνικό Σαυτότητα  
  

Σν κνπζείν, αλακθίβνια, ιεηηνχξγεζε σο κέζν γηα ηελ θαηαζθεπή ηζηνξηθήο 

κλήκεο θαη ηελ παγίσζε θαη εδξαίσζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο. Άιισζηε, ην έξγν θαη 

νη ιεηηνπξγίεο ηνπ κνπζείνπ είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλεο κε ηηο ηζηνξηθέο, θνηλσληθέο 

θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο ηεο εθάζηνηε ρξνληθήο πεξηφδνπ. 

 Καηά ηε δεκηνπξγία ησλ εζληθψλ θξαηψλ, ζχκθσλα κε ηελ εζληθή ηδενινγία 

ηα λέα έζλε-θξάηε έπξεπε λα δηαζέηνπλ έλα ηζηνξηθφ παξειζφλ κε καθξά δηάξθεηα ˙ 

ζηε βάζε απηή ε αλαζχλζεζε ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο ήηαλ απαξαίηεηε. Ζ θνηλή 

θαηαγσγή, ε θνηλή γιψζζα θαη ζξεζθεία θαη νη θνηλέο παξαδφζεηο -πξνζδηνξίδνληαο 

ην ζπκβνιηθφ θαη θπζηθφ ρψξν ηνπ έζλνπο- θιήζεθαλ λα εδξαηψζνπλ ηελ εζληθή 

ηαπηφηεηα θαη λα αλαζπληάμνπλ ηελ ηζηνξηθή κλήκε ηεο θνηλφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε νκνγελνπνίεζε ησλ πνηθίισλ νκάδσλ. πλεπψο, γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο 

νηηδήπνηε είλαη δηαθνξεηηθφ, δελ αλήθεη ζην έζλνο θαη απνξξίπηεηαη (Αβδειά, 

1998:42-43, Anderson, 1997, Βνχξε, 2002). Άιισζηε, ε δηακφξθσζε θαη εδξαίσζε 

κηαο μερσξηζηήο εζληθήο ηαπηφηεηαο απνηειεί ην κνλαδηθφ ηξφπν γηα ηελ ηδενινγηθή 

λνκηκνπνίεζε θάζε λένπ έζλνπο-θξάηνπο (Γθαδή, 1999:46). 

 Έηζη, ινηπφλ, ηα έζλε-θξάηε, πξνθεηκέλνπ λα ζθπξειαηήζνπλ ηελ εζληθή 

ζπλείδεζε αμηνπνίεζαλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, θαζψο ε εζληθή ηαπηφηεηα δελ 

ήηαλ απηνλφεηε θαη ηα άηνκα έπξεπε λα κάζνπλ φηη αλήθνπλ ζε έλα έζλνο (Grever, 

Bruijin & Boxtel, 2012:876). Σν ζρνιείν απνηέιεζε ην βαζηθφ κεραληζκφ γηα ηε 

κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ αιιά θαη ηελ εδξαίσζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο. ηελ 

ειιεληθή πεξίπησζε αμηνπνηήζεθε ε θιαζηθή παηδεία γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ 

εζλνθεληξηθνχ ηδενινγήκαηνο πεξί αδηάζπαζηεο ζπλέρεηαο κε ηνλ αξραίν ειιεληθφ 

πνιηηηζκφ. Απφ ηε κηα πιεπξά, κέζσ ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο ην ζρνιείν 

θαιείηαη λα δηδάμεη ηα θαηνξζψκαηα ηνλ πξνγφλσλ, λα ελδπλακψζεη ηελ εζληθή 

Δικόνα 3: The disciplinary matrix of history (Seixas, 2015). Δικόνα 2: History/Memory Matrix (Seixas, 2015). 



 

68 

 

ππεξεθάλεηα θαη λα αλαδείμεη ηε ζπλέρεηα κε ηνλ αξραίν ειιεληθφ πνιηηηζκφ 

(Αβδειά, 1998:36-37). 

Σν εζληθφ ζρνιηθφ ζχζηεκα αλαπαξάγεη ηελ εηθφλα ηνπ έζλνπο σο κηα θπζηθή 

νληφηεηα θαη αμηνπνηεί εζληθέο αθεγήζεηο, νη νπνίεο αλαθαινχλ κλήκεο θαη θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά. Σν ζρνιείν, νπζηαζηηθά, απνηειεί ην ζεκαηνθχιαθα κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο εθδνρήο ηεο ηζηνξίαο. πγθεθξηκέλα, ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ζην 

ειιεληθφ ζρνιείν αμηνπνηνχληαη εζλνθεληξηθά αθεγήκαηα κε έκθαζε ζηε ζπλέρεηα 

ηνπ έζλνπο, ζηηο δηαθνξέο κε ηνπο «άιινπο», ζην έλδνμν παξειζφλ, ζηνλ αδηάζπαζην 

ειιεληζκφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξνάγεηαη ε πνιηηηζκηθή νκνηνγέλεηα ηνπ εζληθνχ 

ζψκαηνο θαη ηνλίδνληαη εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία αλαδεηθλχνπλ ηελ εζληθή 

ηδηαηηεξφηεηα θαη θαιιηεξγείηαη ε εζληθή ζπλείδεζε θαη ηαπηφηεηα  (Αβδειά, 

1998:36-37, Αβδειά, 2007:22-23). πσο ζεκεηψλεη ν Κφθθηλνο (1998:249), νη 

θπξίαξρεο εξκελείεο βαζίδνληαη ζην ζρήκα «πεξηνχζην έζλνο – παγθφζκηα 

ζπλσκνζία ελαληίνλ ηνπ» ελψ νη «άιινη» παξνπζηάδνληαη σο θπιεηηθά θαη 

πνιηηηζκηθά θαηψηεξνη.   

 Σν κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ζην ειιεληθφ ζρνιείν αληηκεησπίδεηαη σο έλα 

ηδενινγηθφ κάζεκα. πγθεθξηκέλα, ην ππνπξγείν ζέηεη σο ζηφρν ηνπ καζήκαηνο ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο, ηελ πξνάζπηζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο δεκνθξαηίαο 

θαη ην ζεβαζκφ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Δπηπιένλ, ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

νξγαλψλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα «εζληθά αθεγήκαηα», ηα νπνία είλαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηα ίδηα πνπ δηακνξθψζεθαλ ην 19
ν
 αηψλα θαη αθνξνχλ ηελ «ηξηζρηιηεηή 

ηζηνξία ηνπ ειιεληζκνχ» απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ κέρξη θαη ζήκεξα κε θπξηφηεξν 

εθθξαζηή ηνλ Κσλζηαληίλν Παπαξξεγφπνπιν (Αβδειά, 2007:13). 

Με ηε ζεηξά ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα δηδάμνπλ Ηζηνξία κέζσ ηνπ 

ελφο θαη κφλνπ εγρεηξηδίνπ, ην νπνίν αθνινπζεί ηηο επηηαγέο ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Ζ δηδαζθαιία, ινηπφλ, ηεο ηζηνξίαο βαζίδεηαη ζε εγρεηξίδηα ηα νπνία 

θάλνπλ ιφγν κφλν γηα ηνλ ειιεληζκφ σο εληαία θαη αλαιινίσηε νληφηεηα ζην 

πέξαζκα ησλ αηψλσλ. Οη αθεγήζεηο, ζπλεπψο, ησλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ 

παξνπζηάδνπλ κηα ηζηνξία κνλαδηθή θαη δεδνκέλε θαη ηαπηηζκέλε κφλν κε ην 

ειιεληθφ έζλνο (Αβδειά, 2007:13-14). 

Σν κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ζεσξείηαη επίκαρν θαη κε πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο 

πξνεθηάζεηο, θαζψο πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηήζεθε ή αθφκε ρξεζηκνπνηείηαη σο 

ζεξαπαηλίδα ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη σο κέζν γηα ηελ επηβνιή θαη λνκηκνπνίεζε 

ησλ θπξίαξρσλ ή αληίπαισλ ηδενινγηψλ. ηε βάζε απηή έρεη ππνγξακκηζηεί απφ 
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δηάθνξεο έξεπλεο φηη ε ζχληαμε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηεο Ηζηνξίαο, ε 

ζπγγξαθή ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη ε δηδαζθαιία ηεο απνηεινχλ θαη’ εμνρήλ 

πνιηηηθέο πξάμεηο (Μαπξνζθνχθεο, 2002:1). Δπηπιένλ, ν θξαηηθφο κεραληζκφο 

ρξεζηκνπνηεί ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ηφζν γηα ηελ εζληθή δηαπαηδαγψγεζε φζν θαη 

γηα ηε ρεηξαγψγεζε ησλ κειινληηθψλ πνιηηψλ (Κφθθηλνο, 1998:249). 

Σα έζλε-θξάηε ζέινληαο λα ηνλψζνπλ ζπγθεθξηκέλα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία γηα 

λα εδξαηψζνπλ ηελ εζληθή ηαπηφηεηα, επηζηξάηεπζαλ φρη κφλν ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, αιιά κλεκεία θαη κνπζεία. Σα ίρλε ηνπ παξειζφληνο έπξεπε λα 

δηαθπιαρζνχλ θαη λα αλαδεηρζνχλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβνπκε απφ ην παξειζφλ 

θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηη έρεη ραζεί  (Grever, Bruijin & Boxtel, 2012:878). Σα 

κνπζεία, άιισζηε, απνηεινχλ ρψξνπο έθζεζεο ηνπ πνιηηηζκνχ ελφο έζλνπο θαη 

ζπλδένπλ ην παξειζφλ κε ην παξφλ. ηε βάζε απηή πνιιά κνπζεία ηδξχζεθαλ 

πξνθεηκέλνπ λα ελδπλακσζεί ε εζληθή ππεξεθάλεηα ησλ πνιηηψλ. χκθσλα κε ηελ 

Kaplan (ζην McLean, 2007:245), ηα κνπζεία είλαη θνηλσληθνί ζεζκνί, πξντφληα θαη 

παξάγσγα θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο αιιαγήο θαη ε αλάπηπμή ηνπο ζπζρεηίδεηαη κε 

ηελ αχμεζε ηνπ εζληθηζκνχ θαη ηελ αίζζεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο.  

Αλαθνξηθά κε ηελ Διιάδα, ε λνκηκνπνίεζε ηεο χπαξμεο ηνπ ζχγρξνλνπ 

έζλνπο-θξάηνπο ήηαλ ε ζχλδεζε κε ηελ θιαζηθή Διιάδα θαη απφδεημε απηήο ηεο 

ζχλδεζεο ήηαλ νη αξραηφηεηεο (Γθαδή, 1999:46). Σν εζλνθεληξηθφ ηδενιφγεκα ηεο 

ζπλέρεηαο κε ηνλ αξραίν ειιεληθφ πνιηηηζκφ άζθεζε επηξξνή ζηηο επηζηήκεο ηεο 

Αξραηνινγίαο, ηεο Λανγξαθίαο θαη ηεο Ηζηνξίαο, νη νπνίεο αλέιαβαλ λα απνδείμνπλ 

ηελ ειιεληθφηεηα ηεο παξάδνζεο. Δθφζνλ ηα κνπζεία ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο 

παξαπάλσ επηζηήκεο, ήηαλ αλαπφθεπθην λα επεξεαζηνχλ απφ ηνλ εζλνθεληξηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο σο πξνο ην έξγν θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. πλεπψο, ηα κνπζεία 

επεξεάζηεθαλ απφ ηηο επηζηεκνληθέο θαηεπζχλζεηο ηεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο θαη 

πηνζέηεζαλ ηηο αξρέο ηεο ζεηηθηζηηθήο ηζηνξηνγξαθίαο, θαηά ηελ νπνία ε ηζηνξηθή 

αιήζεηα είλαη κνλαδηθή θαη αληηθεηκεληθή (Βνχξε, 2002, Κακπνχξε-Βακβνχθνπ, 

1985:31-32).  

 Δπηπιένλ, ην κνπζείν ζηε βάζε απηή πηνζέηεζε ζπληεξεηηθέο κνπζεηαθέο 

πξαθηηθέο. πγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη ε ρξνλνινγηθή, ηαμηλνκηθή, 

αληηθεηκελνθεληξηθή θαη ζηαηηθή παξνπζίαζε ησλ εθζεκάησλ θαη ε θπξηαξρία ηνπ 

δηδαθηηζκνχ. Σν κνπζείν, ινηπφλ, παξνπζηάδεη κηα κνλνιηζηθή θαη ζηεξεφηππε 

αληίιεςε γηα ην παξειζφλ (Βνχξε, 2002). 
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 Αλαθνξηθά κε ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπ κνπζείνπ, νη 

επηζηήκνλεο ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε λα εγθαηαιεηθζεί ε έκθαζε ζηα αληηθείκελα 

θαη λα ζηξαθεί ην ελδηαθέξνλ ζηνπο επηζθέπηεο. Σαπηφρξνλα, θξίλεηαη ζεκαληηθή ε 

θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ παξειζφληνο (Βνχξε, 2002). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3. ΟΙ ΕΠΙΚΕΨΕΙ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

 

3.1. Αναλυτικό Πρόγραμμα πουδών και Επιςκϋψεισ  
 

 Χο Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα νξίδεηαη έλα θαζνξηζκέλν θαη νινθιεξσκέλν 

ζρέδην κε ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο, έλα ρξνλνδηάγξακκα, πνπ αθνξά ζπγθεθξηκέλεο 

ελέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο. πλεπψο, ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαζνξίδνπλ ηνπο 

ζθνπνχο, ην πεξηερφκελν θαη ηε δηδαθηέα χιε ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ θαη 

πινπνηνχληαη κέζα απφ ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα. Απνηεινχλ πξντφληα εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ θαη καξηπξνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή θηινζνθία θαη πνιηηηθή ηεο 

εθάζηνηε θπβέξλεζεο. Σαπηφρξνλα, νη ζηφρνη πνπ ζέηνπλ θάζε θνξά απερνχλ ηηο 

αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ γηα ην παξειζφλ γηα ην ηη είλαη ηζηνξία, ηη είλαη 

ηζηνξηθά ζεκαληηθφ θαη αζήκαλην.  Καζνξίδνπλ, επίζεο, ηα φξηα ησλ πξσηνβνπιηψλ, 

ζε απηνχο πνπ αλαιακβάλνπλ λα ηα εθαξκφζνπλ.  Σα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, 

ινηπφλ, θαζψο θαη ηα δηδαθηηθά βηβιία, κέζα απφ ηα νπνία πινπνηνχληαη, εθθξάδνπλ 

ηνπο ζθνπνχο ηεο Αγσγήο, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηελ επίζεκε πνιηηεία. 

Αληηθαηνπηξίδνπλ, αθφκε, ην ηδενινγηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ππφβαζξν, ηηο αμίεο 

θαη παξαδφζεηο ηεο θάζε ρψξαο (Αβδειά, 1998, Γεξνγηάλλεο & Μπνχξαο, 2007:482, 

Υαηδεγεσξγίνπ, 2004). 

 Σα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα δηαθξίλνληαη ζε παξαδνζηαθά θαη ζε λένπ 

ηχπνπ. Σα παξαδνζηαθά Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα εζηηάδνπλ ζηε δηδαθηέα χιε ησλ 

καζεκάησλ, ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηνπο ζθνπνχο ηνπο, ελψ, παξάιιεια, θαζνξίδνπλ ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα, ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα δηεθπεξαησζεί ε δηδαθηέα χιε, 

θαζψο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε. Σν παξαδνζηαθφ 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, επνκέλσο, παξνπζηάδεη ζπκπεξηθνξηθή πξνζέγγηζε, θαζψο 

πξνζδηνξίδεηαη σο έλα ζρέδην δξάζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη πξαθηηθέο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Απηνχ ηνπ ηχπνπ ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θξίλνληαη 

ηδηαίηεξα πηεζηηθά θαη πεξηνξηζηηθά γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ σο πξνο ηνλ ρξφλν, ηε 

δηδαθηέα χιε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ, επηπιένλ, δελ ηνπ παξέρνπλ 

κεζνδνινγηθέο νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ελνηήησλ (Γεξνγηάλλεο & Μπνχξαο, 

2007:483, Υαηδεγεσξγίνπ, 2004). 

Αληίζεηα, ηα λένπ ηχπνπ Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα απνηεινχλ έλαλ πιήξε 

νδεγφ δηδαζθαιίαο. Αλαθέξνληαη φρη κφλν ζηε δηδαθηέα χιε, ζηνπο ζηφρνπο θαη 
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ζθνπνχο, αιιά θαη ζε γεληθνχο θαη εηδηθνχο ζηφρνπο θαη ζε κεζνδνινγηθέο ππνδείμεηο 

γηα ηε δηδαζθαιία. ηε βηβιηνγξαθία ηα ζχγρξνλα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα αθνξνχλ 

νηηδήπνηε αλαθέξεηαη ζηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρνιείν 

αθνινπζψληαο, ζπλεπψο, κηα αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε (Γεξνγηάλλεο & Μπνχξαο, 

2007:483, Υαηδεγεσξγίνπ, 2004). 

Αλαθνξηθά κε ην ειιεληθφ ζρνιείν θαη ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο εθαξκφδεηαη 

πιένλ ην λέν ηχπνπ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

παξαηεξείηαη ε ζεζκνζέηεζε ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο, ε κείσζε ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη 

ε αθηέξσζε ρξφλνπ γηα ηελ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ ζεκάησλ, ε πξφηαζε 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο, ε ππνγξάκκηζε ηεο 

ζεκαζίαο ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο θαη ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ. Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ 

καζήκαηνο νξίδεηαη ε θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο θαη ηζηνξηθήο ζθέςεο 

ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο θαηαλφεζεο ησλ αηηίσλ θαη απνηειεζκάησλ ησλ ηζηνξηθψλ 

γεγνλφησλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο ∙ 

απψηεξνο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο είλαη ε πξνεηνηκαζία ππεχζπλσλ 

πνιηηψλ. Δπηπιένλ, νη επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο είλαη  νη καζεηέο 

λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηε γιψζζα ησλ ηζηνξηθψλ θεηκέλσλ, λα θαηέρνπλ ηελ 

ελλνηνινγηθή ππνδνκή ηεο Ηζηνξίαο θαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο θαη πξαθηηθέο γηα 

ηελ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο .
3
 

Ζ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ θαη ε εμάζθεζή ηνπο ζηηο 

κεζφδνπο ηεο Ηζηνξίαο, αλακθίβνια, επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ επηζθέςεσλ ζε 

κνπζεία, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κλεκεία. Tν ζέκα ησλ επηζθέςεσλ ζίγεηαη ζην 

Γηαζεκαηηθφ Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΓΔΠΠ) θαη ζην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα πνπδψλ (ΑΠ) ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο. πγθεθξηκέλα, δηαβάδνπκε 

ζην ΓΔΠΠ ζηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηεο Α’, Β’, Γ’ θαη Γ’ Γεκνηηθνχ αληίζηνηρα ηελ 

αλάγθε νη καζεηέο «λα αλαπηχμνπλ ελδηαθέξνλ γηα ην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο 

πεξηβάιινλ» θαη «λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο θιεξνλνκηά θαη λα ηελ 

εθηηκήζνπλ». Καηαλννχκε, ινηπφλ, φηη ήδε απφ ηηο πνιχ κηθξέο ηάμεηο επηρεηξείηαη νη 

καζεηέο λα γλσξίζνπλ ηα αλζξψπηλα δεκηνπξγήκαηα, ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 

θαη λα αλαπηχμνπλ ζεβαζκφ απέλαληη ζε απηή. Δπηπιένλ, κεηαμχ ησλ εηδηθψλ 

                                                 
3
 Οδεγίεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ γηα ην Μάζεκα ηεο ηζηνξίαο θαη ηα λέα βηβιία, κε βάζε ην 

ηζρχνλ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ΓΔΠΠ) ζην Γεκνηηθφ: απφ http://www.pi-

schools.gr/programs/epimorfosi/epimorfotiko_yliko/dimotiko/istoria.pdf  (αλάθηεζε Γεθέκβξηνο 18, 

2017) 

 

http://www.pi-schools.gr/programs/epimorfosi/epimorfotiko_yliko/dimotiko/istoria.pdf
http://www.pi-schools.gr/programs/epimorfosi/epimorfotiko_yliko/dimotiko/istoria.pdf
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ζθνπψλ ηνπ ΑΠ γηα ηελ Ηζηνξία δηαηππψλνληαη θαη νη ζθνπνί νη καζεηέο «λα ζέηνπλ 

εξσηήζεηο θαη λα δίλνπλ απαληήζεηο ζρεηηθέο µε ηε δηδαζθφµελε ηζηνξηθή χιε», «λα 

εληνπίδνπλ, λα επηιέγνπλ θαη λα νξγαλψλνπλ απιέο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο κέζα απφ 

µηα πνηθηιία πεγψλ […]», αιιά θαη «λα αζθεζνχλ ζην λα νξγαλψλνπλ θαη λα 

αλαθνηλψλνπλ ηελ ηζηνξηθή ηνπο γλψζε θαη άπνςε πξνθνξηθά ή γξαπηά […]»
4
. Δίλαη 

θαηαλνεηφ φηη νη παξαπάλσ ζηφρνη θαη ζθνπνί είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζνχλ κε ηελ 

νξγάλσζε επηζθέςεσλ ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, κλεκεία θαη κνπζεία. ε απηά νη 

καζεηέο θαινχληαη λα αλαιάβνπλ ελεξγφ δξάζε ζπιιέγνληαο δεδνκέλα, 

δηαηππψλνληαο εξσηήζεηο θαη ππνζέζεηο θαη, ηειηθά, εμάγνληαο ζπκπεξάζκαηα. Ζ 

νξγάλσζε επηζθέςεσλ ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κλεκεία, φπσο άιισζηε 

αλαθέξεη ην ΑΠ, απνηειεί έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ ηζηνξηθψλ 

γεγνλφησλ θαη κηα δηδαθηηθή πξαθηηθή, πνπ δηαζθαιίδεη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή 

ησλ καζεηψλ
5
. 

ην ΑΠ γηα ηε Γ’ Γεκνηηθνχ ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Θέκαηα απφ ηελ 

Αξραία Ηζηνξία» νη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη αθνξνχλ νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

έλλνηεο ηνπ κνπζείνπ θαη ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, λα αληηιεθζνχλ ηελ αμία ηνπο 

θαη λα αηζζαλζνχλ ηελ αλάγθε λα επηζθέπηνληαη ηέηνηνπο ρψξνπο. Οη πξνηεηλφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, επηθεληξψλνληαη ζηε 

ζπδήηεζε γηα ηα κνπζεία θαη ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πξνεηνηκαζία επηζθέςεσλ. Αθφκε, ε νξγάλσζε επηζθέςεσλ γηα ηελ παξαηήξεζε θαη 

έξεπλα ηζηνξηθψλ ρψξσλ ζπλαληάηαη ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο. 

ηε ζπλέρεηα ζην ΑΠ γηα ηελ Δ’ θαη Σ’ Γεκνηηθνχ ε νξγάλσζε επηζθέςεσλ σο 

ελδεηθηηθή δξαζηεξηφηεηα εληνπίδεηαη κφλν ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα ηεο Σνπηθήο 

Ηζηνξίαο
6
. Ζ Σνπηθή Ηζηνξία ζα ιέγακε φηη δηεπθνιχλεη ηελ νξγάλσζε επηζθέςεσλ ζε 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κνπζεία, θαζψο θηλεί επθνιφηεξα ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ, αιιά θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελεξγεηηθφηεξε ζπκκεηνρή ηνπο. Απηφ 

ζπκβαίλεη, γηαηί νη καζεηέο θαινχληαη λα πξνβνχλ ζε επηηφπηα κειέηε θαη έξεπλα ηνπ 

ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο θαη λα κειεηήζνπλ άκεζεο ηζηνξηθέο πεγέο. Δπηπιένλ, φπσο 

αλαθέξεη ε Καθνχξνπ-Υξφλε (2005:42), ε ζεζκνζέηεζε ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο 

επηηξέπεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία. πλεπψο, νη κνπζεηαθέο 

επηζθέςεηο δελ είλαη απαξαίηεην λα ζπλδένληαη κφλν κε ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, 

                                                 
4
 http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ (ζει. 188) 

5
 http://www.pi-schools.gr/programs/depps (ζει. 211) 

  
6
 http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ (ζει. 196-197 & 202-203 & 210). 

http://www.pi-schools.gr/programs/depps
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αιιά θαη κε άιιεο επξχηεξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. πσο ζεκεηψλεηαη ζην ΑΠ, ε 

αλαδήηεζε ηνπ ηζηνξηθνχ πιηθνχ ζην πιαίζην απηή ηεο επηηφπηαο έξεπλαο ζα πξέπεη 

λα αθνινπζεί ηηο θάζεηο ηεο ζπιινγήο, ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο εμαγσγήο 

ζπκπεξαζκάησλ, ψζηε νη καζεηέο λα αζθεζνχλ πιήξσο ζηηο κεζφδνπο ηεο ηζηνξηθήο 

έξεπλαο.  

Αλαθέξνληαο ελδεηθηηθά ην βηβιίν δαζθάινπ ηεο Γ’ Γεκνηηθνχ 

δηαπηζηψλνπκε φηη εμαίξεηαη ε ζεκαζία αμηνπνίεζεο ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία, 

κλεκεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Σνλίδεηαη ε ζεκαζία 

πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ -θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ- απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζπλεξγαζία κε κνπζεηνπαηδαγσγνχο, ψζηε νη καζεηέο λα 

αληηκεησπίζνπλ ελεξγά θαη φρη παζεηηθά ηα κνπζεηαθά αληηθείκελα. Δλδεηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

κηαο επίζθεςεο  είλαη ην ζεαηξηθφ παηρλίδη, ην εηθαζηηθφ εξγαζηήξη, ηε 

δξακαηνπνίεζε, ηα παηρλίδηα κπζηεξίνπ θαη άιια (Ματζηξέιιεο, ., Καιχβε, Δ. & 

Μηραήι, Μ., 2006). 

Αλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο κηαο επίζθεςεο θαηαλννχκε φηη ππνγξακκίδεηαη 

ε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο Ηζηνξίαο, γεγνλφο πνπ δειψλεη φηη αθνινπζνχληαη νη 

ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο, νη νπνίεο πξνθξίλνπλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο. Σαπηφρξνλα, νη δξαζηεξηφηεηεο 

θαηά ηηο επηζθέςεηο επηδηψθνπλ λα ηνλψζνπλ ην εζληθφ αίζζεκα ησλ καζεηψλ, λα 

αλαπηχμνπλ ηελ θηινπαηξία θαη θαη’ επέθηαζε ηε ζεκαζία ηεο δηαθχιαμεο ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο. Δπηπιένλ, δίλεηαη έκθαζε νη καζεηέο λα αμηνπνηήζνπλ 

ηα αληηθείκελα ηνπ παξειζφληνο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα αλαπηχμνπλ κηα δηαινγηθή 

ζρέζε κε απηά, ψζηε λα αζθεζνχλ ζηελ ηζηνξηθή κέζνδν (Ματζηξέιιεο, ., Καιχβε, 

Δ. & Μηραήι, Μ., 2006). 

Αλαθνξηθά κε ην ζρεδηαζκφ ηεο επίζθεςεο, επηζεκαίλνληαη νη πξνυπνζέζεηο 

γηα ηελ επηηπρία ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. πγθεθξηκέλα, θξίλεηαη 

ζεκαληηθφ ν εθπαηδεπηηθφο λα γλσξίδεη πξνεγνπκέλσο ην κνπζείν ή ηνλ ηζηνξηθφ 

ρψξν, ζην νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε επίζθεςε. Ζ αλαγλψξηζε ησλ δπζθνιηψλ θαη 

ησλ δπλαηνηήησλ ηεο επίζθεςεο, ν θαζνξηζκψλ ησλ πξνο κειέηε αληηθεηκέλσλ, ε 

ζχλδεζε ηεο επίζθεςεο κε ηε ζρνιηθή χιε θαη ε ζρεηηθά κηθξή ρξνληθή δηάξθεηά ηεο 

απνηεινχλ παξάγνληεο, νη νπνίνη ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα γηα ηελ 

Ηζηνξία, ζπληεινχλ ζηελ επηηπρία κηαο επίζθεςεο (Ματζηξέιιεο, ., Καιχβε, Δ. & 

Μηραήι, Μ., 2006) 
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Καηφπηλ, ζην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ πεξηγξάθεηαη πεξηεθηηθά ην πψο κπνξεί λα 

νξγαλσζεί κηα επίζθεςε. Δηδηθφηεξα, ζηελ πξψηε θάζε ηεο επίζθεςεο πξνηείλεηαη 

κηα πξψηε επαθή ησλ καζεηψλ κε ηνλ επηζθέςηκν ρψξν κέζσ επνπηηθψλ πιηθψλ. 

Παξάιιεια, ν εθπαηδεπηηθφο ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο 

επίζθεςεο θαη γηα πξαθηηθά δεηήκαηα, φπσο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ελψ νη καζεηέο 

θαινχληαη λα δηαηππψζνπλ εξσηήκαηα πξνο δηεξεχλεζε. ηελ θάζε ηεο επίζθεςεο 

δίλεηαη έκθαζε ζην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο απηέο πξέπεη λα είλαη 

ζρεδηαζκέλεο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα νμχλνπλ ηελ θαληαζία θαη παξαηεξεηηθφηεηα 

ησλ καζεηψλ. Ζ ηειεπηαία θάζε ηεο επίζθεςεο πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ∙ νη 

καζεηέο ζηε ζρνιηθή αίζνπζα ή ζηνλ ρψξν ηεο επίζθεςεο κνηξάδνληαη εληππψζεηο 

θαη εκπεηξίεο, θαηαπηάλνληαη κε δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηνηήηεο (π.ρ. θαιιηηερληθέο ή 

γισζζηθέο) θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη ην 

βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ (Ματζηξέιιεο, ., Καιχβε, Δ. & Μηραήι, Μ., 2006). 

Μπνξεί βέβαηα ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ λα επηζεκαίλεη ηελ παηδαγσγηθή 

ζεκαζία ηνπ ζσζηνχ ζρεδηαζκνχ κηαο επίζθεςεο, σζηφζν απφ ηελ εκπεηξία καο ζηα 

ειιεληθά ζρνιεία πξνθχπηεη φηη ζπλήζσο απνπζηάδεη θάπνην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα θαηά ηηο επηζθέςεηο. Καηά θχξην ιφγν θπξηαξρνχλ κνλφηνλεο μελαγήζεηο, 

παξαηεξείηαη ε παζεηηθή ζηάζε ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη ζπλήζσο βαξηνχληαη θαη δελ 

παξαθνινπζνχλ. Άξα, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη παξά ηηο ζαθείο κεζνδνινγηθέο νδεγίεο 

γηα ηελ επίζθεςε, θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί δελ θαίλεηαη λα ηηο εθαξκφδνπλ. Απηφ πνπ 

είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί είλαη φηη απηή θαζαπηή ε επίζθεςε ζε έλα κνπζείν ή 

ηζηνξηθφ ρψξν δελ κπνξεί λα εγγπεζεί φηη νη καζεηέο ζα απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη ζα 

απμεζεί ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο. Αληίζεηα, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί απηφ απαηηείηαη ζσζηφο ζρεδηαζκφο ηεο επίζθεςεο θαη θαηάιιειε 

πξνεηνηκαζία ηεο ηάμεο.  

 

 

3.2. Σα  Μαθηςιακϊ Οφϋλη των Επιςκϋψεων  
  

 Έρεη δηεμαρζεί πιήζνο εξεπλψλ, νη νπνίεο δηεξεπλνχλ ηα καζεζηαθά νθέιε 

πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ επηζθέςεσλ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. 

Αλακθίβνια, νη επηζθέςεηο απνηεινχλ κηα επράξηζηε εκπεηξία γηα ηνπο καζεηέο, 

θαζψο εγθαηαιείπνπλ γηα ιίγν ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην θαη 
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θαινχληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην κάζεκα αμηνπνηψληαο φιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπο. 

Έηζη, νη επηζθέςεηο απηνλφεηα παξέρνπλ ζεκαληηθά νθέιε ζηνπο καζεηέο.   

Μειεηψληαο ηζηνξηθά ηε ζεκαζία ησλ επηζθέςεσλ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία 

δηαπηζηψλνπκε φηη ν σθξάηεο θαη ν Αξηζηνηέιεο πξνέθξηλαλ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

«ηαμηδηνχ» ζηε δηδαζθαιία. Ζ επίζθεςε ζε δηάθνξνπο ρψξνπο ζεσξνχληαλ 

απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ηεο επίζεκεο εθπαίδεπζεο. Ζ έληαμε ησλ επηζθέςεσλ ζην 

ζρνιηθφ πξφγξακκα βαζίζηεθε ζηελ αξρή φηη θάζε παηδί είλαη μέλν κέζα ζηνλ θφζκν 

θαη, έηζη, είλαη έξγν ηεο εθπαίδεπζεο λα εηζάγεη ην παηδί ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ 

ηνπ, αλζξψπηλν θαη πιηθφ. Oη επηζθέςεηο εληάρζεθαλ πξψηα ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα 

ηεο Δπξψπεο θαη έπεηηα ζε απηφ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, αιιά κε πεξηνξηζκέλε 

ρξήζε (Rudmann, 1994:138).  

χκθσλα κε ηνλ Krepel (Rudmann, 1994:138), σο επίζθεςε ζεσξείηαη κηα 

εθδξνκή πξνγξακκαηηζκέλε απφ ην ζρνιείν κε εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, θαηά ηελ 

νπνία νη καζεηέο επηζθέπηνληαη δηάθνξνπο ρψξνπο, φπνπ ηα πιηθά δηδαζθαιίαο 

κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ ζην ιεηηνπξγηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Γηα παξάδεηγκα, επίζθεςε 

ζε εξγνζηάζην, βηβιηνζήθε ή κνπζείν.  

Καη’ αξρήλ ε δηεμαγσγή επηζθέςεσλ απνηειεί κηα βησκαηηθή κέζνδν 

κάζεζεο. Καηά ηελ επίζθεςε νη καζεηέο αιιειεπηδξνχλ κε ην πεξηβάιινλ θαη ηα 

εθζέκαηα, γηα λα απνθηήζνπλ κηα βησκαηηθή ζχλδεζε κε ηηο ηδέεο θαη ηηο έλλνηεο πνπ 

θαηέρνπλ. Ζ εθαξκνγή βησκαηηθψλ κεζφδσλ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ απζεληηθφηεηα θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ αηζζήζεσλ ησλ 

καζεηψλ, θαζψο ηνπο επηηξέπνπλ λα παξαηεξήζνπλ, λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο, λα 

αθνχζνπλ, λα πηάζνπλ, ελψ είλαη δπλαηφ λα αιιειεπηδξάζνπλ κε δηαδξαζηηθά 

εθζέκαηα. Οη βησκαηηθέο εκπεηξίεο, φπσο δείρλνπλ κειέηεο, νμχλνπλ ηελ πεξηέξγεηα 

θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ζέινληαο λα απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο γηα 

ην αληηθείκελν πνπ κειεηνχλ. Παξάιιεια, αλαπηχζζεηαη ε παξαηεξεηηθφηεηα ησλ 

καζεηψλ θαη νη θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο, θαζψο αιιειεπηδξνχλ κε άιια άηνκα 

(Bamberger & Tal, 2007:76-77, Behrend & Franklin, 2014:237, Birney, 1988:293).  

Έρνληαο  σο δεδνκέλα ηα παξαπάλσ, ε δηεμαγσγή επηζθέςεσλ ζε δηάθνξνπο 

ρψξνπο αλακέλεηαη λα απνηειεί κηα μερσξηζηή εκπεηξία γηα ηνπο καζεηέο. Μάιηζηα, 

ην πφζν κεγάιε επηξξνή αζθνχλ νη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζηνπο καζεηέο 

απνθαιχπηεηαη ζηελ έξεπλα ησλ Dierking & Falk (ζην Dillon et al., 2006:107), νη 

νπνίνη δηαπίζησζαλ φηη ην 96% ησλ καζεηψλ ζα κπνξνχζαλ λα αλαθαιέζνπλ ηηο 

ζρνιηθέο επηζθέςεηο ζηηο νπνίεο έρνπλ ζπκκεηάζρεη. 
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ηε βηβιηνγξαθία γηα ηηο ζρνιηθέο επηζθέςεηο ζεκεηψλεηαη φηη κε ηελ 

αμηνπνίεζε απηψλ θαη ηελ επηζηξάηεπζε ησλ αηζζήζεσλ ησλ καζεηψλ κπνξνχλ λα 

δηδαρζνχλ έλλνηεο, ψζηε λα ζπληειέζνπλ ζε πεξαηηέξσ κάζεζε ζηελ ηάμε  

(Bamberger & Tal, 2007:77, , Hofstein & Rosenfeld, 1996:, Orion, 1993:325, Orion 

& Hofstein, 1994:1098). Δπίζεο, θαη νη Falk, Martin & Balling (1978:128) 

ππνζηήξημαλ φηη ε επίζθεςε ζε έλα κνπζείν κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηελ εθκάζεζε 

ελλνηψλ απφ ηα παηδηά, σζηφζν ε εθκάζεζε απηή επεξεάδεηαη απφ ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ κνπζείνπ.   

Δπηπιένλ, κηα επίζθεςε-απνηειψληαο δηδαθηηθή πξαθηηθή κε βησκαηηθφ 

ραξαθηήξα- επεξεάδεη ζεηηθά ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ, ηα ελδηαθέξνληά 

ηνπο θαη ηε κειινληηθή ηνπο θαξηέξα. πγθεθξηκέλα, κπνξεί λα έρεη ζεηηθφ αληίθηππν 

ζε καζεηέο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη «αδχλακνη», θαζψο κπνξνχλ λα εκπιαθνχλ ζε 

βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ελζνπζηαζηνχλ κε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Price 

& Hein, 1991:516). Αθφκε, ε έξεπλα ηνπ Gottfried (1980:168) έδεημε φηη νη ζρνιηθέο 

επηζθέςεηο επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ έλα ζρνιηθφ κάζεκα κε 

δηαζθέδαζε θαη φρη σο αγγαξεία, θαζψο απηέο θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ αθνχ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απζεληηθά καζεζηαθά πιαίζηα (Birney, 

1988:292). Έξεπλεο, κάιηζηα, πνπ δηεμήρζεζαλ έδεημαλ φηη νη καζεζηαθέο εκπεηξίεο 

νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα εθηφο ζρνιηθνχ πιαηζίνπ, ζπκβάιινπλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα ζηελ γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ ζπγθξηηηθά κε ηηο 

εκπεηξίεο εληφο ηνπ ζρνιείνπ (Chrouser, 1975:46, Eaton, 2000, Stronck, 1983:283). 

Γηαπηζηψζεθε, επίζεο, φηη καζεηέο, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζε επηζθέςεηο, πνπ 

αθνξνχλ έλα κάζεκα, ηείλνπλ λα έρνπλ πην ζεηηθή ζηάζε γηα ην κάζεκα απηφ θαη λα 

ζέινπλ λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα (Behrend & Franklin, 2014:235-236, Orion & 

Hofstein, 1991:1098, Price & Hein, 1991:516). Βέβαηα, ε έξεπλα ησλ Borum & 

Flexer (Griffin, 2004:59) έδεημε φηη νη επηζθέςεηο δελ ζπληέιεζαλ ζηε βειηίσζε ηεο 

γλσζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο. 

 Δπηπιένλ, ε δηεμαγσγή επηζθέςεσλ νμχλεη ηελ παξαηεξεηηθφηεηα θαη ηελ 

αληίιεςε ησλ καζεηψλ, θαζψο αμηνπνηνχλ φιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπο ∙ επηπιένλ, 

ζεκεηψλεηαη θαη ε βειηίσζε ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπο. Μειεηψληαο ηα κνπζεηαθά 

αληηθείκελα θαινχληαη νη καζεηέο λα ηα παξαηεξήζνπλ πξνζεθηηθά, ψζηε λα 

θαηαιήμνπλ ζε ππνζέζεηο, εξσηήκαηα ή ζπκπεξάζκαηα γηα ηα αληηθείκελα απηά 

(Behrend & Franklin, 2014:236). Ζ εθπαηδεπηηθή αμία ησλ ζρνιηθψλ επηζθέςεσλ 

εληνπίδεηαη, επίζεο, ζην εάλ απηέο αμηνπνηνχλ ηε κάζεζε πνπ πξνθχπηεη ζην κνπζείν 
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θαη ζην ζρνιείν θαη παξέρεη δπλαηφηεηεο ζηνπο καζεηέο γηα πξνζσπηθή ζπκκεηνρή 

(Griffin, 2004:60). 

Παξάιιεια, ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαινχλ νη επηζθέςεηο γηα ην 

ζέκα κε ην νπνίν ζρεηίδνληαη, πξνθαιεί ηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο θαη πεξηέξγεηαο 

ησλ καζεηψλ. Ρσηνχλ, ζπδεηνχλ, αληαιιάζζνπλ απφςεηο, ζθέθηνληαη ηηο ζπλζήθεο 

ζην παξειζφλ (Behrend & Franklin, 2014:236, Birney, 1988:292, Άιθεζηηο, 1995, 

Ράπηνπ, 2006:6). Γηάθνξεο έξεπλεο επηβεβαηψλνπλ, επίζεο, φηη νη ζρνιηθέο 

επηζθέςεηο παξέρνπλ επθαηξίεο γηα ζεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο 

εκπεηξίεο, ελψ, ηαπηφρξνλα ζπληεινχλ ζηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο (DeWitt & Storksdieck, 2008:182). Δπηπιένλ, κέζσ ησλ επηζθέςεσλ ζε 

κνπζεία δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ αηζζεηηθνχ θξηηεξίνπ ησλ 

καζεηψλ, θαζψο ηα κνπζεία απνηεινχλ ρψξνπο ηεο ηέρλεο θαη ηνπ «σξαίνπ». Αθφκε, 

νη επηζθέςεηο ζηα κνπζεία ζπκβάιινπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο πνιηηηζκηθήο 

ζπλείδεζεο (Ράπηνπ, 2006:6). 

πσο δείρλεη ε βηβιηνγξαθία, νη επηζθέςεηο παξέρνπλ ζεκαληηθά νθέιε ζηνπο 

καζεηέο, εηδηθά φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο ζπλδπάδεη ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη 

εκπεηξίεο ηνπ καζεηή κε απηέο, πνπ έρεη ήδε αθνκνηψζεη. Ζ ζεκαζία ησλ ζρνιηθψλ 

επηζθέςεσλ δελ έγθεηηαη ζηηο εκπεηξίεο, πνπ παξέρεη ζηνπο καζεηέο αιιά ζην είδνο 

απηψλ ησλ εκπεηξηψλ. Κάπνηεο βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ εληφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, αιιά κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

επηζθέςεσλ. Ζ πινπνίεζε βησκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ επίζθεςε 

δηεπθνιχλεη ηελ θαηαζθεπή αθεξεκέλσλ ελλνηψλ θαη εληζρχεη ηελ νπζηαζηηθή 

κάζεζε παξέρνληαο ην πιαίζην γηα καθξνρξφληα απνκλεκνλεπκέλα επεηζφδηα 

(Bamberger & Tal, 2007:77, Orion, 1993:325). ηαλ κηα ζρνιηθή επίζθεςε δελ 

βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν, αιιά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ηφηε καζεηέο θαη 

πεξηβάιινλ αιιειεπηδξνχλ. Οη καζεηέο νηθνδνκνχλ ηε λέα γλψζε αληιψληαο 

πιεξνθνξίεο απφ ην πεξηβάιινλ θαη δελ γίλνληαη παζεηηθνί δέθηεο. Έηζη, 

αθνκνηψλνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηε λέα γλψζε θαη θξαηνχλ ζηε κλήκε ηνπο γηα 

πεξηζζφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ηηο απνθηεζείζεο εκπεηξίεο (Cox et al., 2003:201, 

Orion, 1993:325-326). Γίλεηαη, ινηπφλ, θαηαλνεηφ φηη νη επηζθέςεηο είλαη θαιφ λα 

ζπλνδεχνληαη απφ βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

εθαξκνζηνχλ κέζα ζηελ ηάμε. πλεπψο, κηα θαιά νξγαλσκέλε επίζθεςε δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ήδε πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο θαη 
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λα κάζνπλ απνηειεζκαηηθά θαη κε επράξηζην ηξφπν (Behrend & Franklin, 201:236-

237). 

Αλαθνξηθά κε ηε δνκή ησλ επηζθέςεσλ νη Bamberger & Tal (2007:87) 

δηαπίζησζαλ φηη κηα θαιά νξγαλσκέλε επίζθεςε κε ηελ ρξήζε θχιισλ εξγαζίαο 

ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη βειηίσζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηέξγεηαο ησλ καζεηψλ. Δπηπιένλ, νη Price & Hein (1991:516) 

ζηελ έξεπλά ηνπο επηζεκαίλνπλ ηε ζεκαζία ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ επίζθεςε, θαζψο απνδίδνπλ πνιιά νθέιε ζηνπο καζεηέο. 

πγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθε φηη νη καζεηέο ήηαλ ελζνπζηαζκέλνη, θαζψο 

ρεηξίζηεθαλ πιηθά, ελεπιάθεζαλ ζε δηάθνξεο βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αθφκε, 

δηαθάλεθε ε αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ ∙ έκαζαλ λα 

εξγάδνληαη ζε νκάδεο, λα κνηξάδνληαη ζθέςεηο θαη λα ιχλνπλ απφ θνηλνχ 

πξνβιήκαηα. Δπηπιένλ, κηα νξγαλσκέλε επίζθεςε ζπλεπάγεηαη ηε δεκηνπξγία 

θηλήηξσλ γηα πεξαηηέξσ κάζεζε αθφκα θαη ζε παηδηά κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα 

(Βέκε, 1995:56). Δπηπιένλ, αλ ε επίζθεςε ζε έλα κνπζείν δελ έρεη επθαηξηαθφ 

ραξαθηήξα, αιιά ζρεηίδεηαη κε παξνρή θηλήηξσλ γηα δεκηνπξγηθή ελαζρφιεζε, ηφηε 

νη καζεηέο ζα αληηκεησπίζνπλ ηνλ ρψξν ηνπ κνπζείνπ σο ρψξν εξκελείαο, ζα 

αηζζαλζνχλ ραξά θαη άλεζε κέζα ζε απηφ θαη ζα ζέινπλ λα ην επηζθεθζνχλ μαλά 

(Ράπηνπ, 2006:6-7). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε έξεπλα ηνπ Stronck (1983:289) έδεημε 

φηη θαιά νξγαλσκέλεο επηζθέςεηο ζπκβάιινπλ ζε θαιχηεξε γλσζηηθή κάζεζε, ελψ, 

αληίζεηα, ιηγφηεξν νξγαλσκέλεο επηζθέςεηο ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ζεηηθψλ 

ζηάζεσλ απέλαληη ζην κνπζείν.  

 Ζ εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία εμνηθεηψλεη ηα 

παηδηά κε ηηο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ αλζξψπσλ κηαο 

παιαηφηεξεο επνρήο. Δκπεδψλνληαη θαη εκπινπηίδνληαη νη γλψζεηο ησλ καζεηψλ, 

πξνβιεκαηίδνληαη αλαθνξηθά κε ηηο ζρέζεηο αηηίσλ θαη απνηειεζκάησλ θαη ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο θχζεο θαη αλαπηχζζνληαη νη πλεπκαηηθέο, 

ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο (Γεσξγηάδνπ-Κνχληνπξα, 1985). Ζ επαθή 

ησλ καζεηψλ κε ην κνπζείν, ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη νη δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγνχλ ζηα παηδηά ην αίζζεκα ηεο αλαθάιπςεο θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ην κνπζείν έλαλ ρψξν επράξηζηεο κάζεζεο 

(Άιθεζηηο, 1996). 
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3.3. υνεργαςύα Μουςεύου και χολεύου  
  

ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζεκεηψζεθε ζηε Γεξκαλία ε πξνψζεζε ησλ 

κνπζείσλ σο έλα είδνο εθπαηδεπηεξίσλ ηνπ ιανχ ζην πιαίζην ηεο θίλεζεο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ εξγαηψλ. Παξνπζηάζηεθε ε ηάζε νη άλζξσπνη λα ζηξέθνληαη ζηηο 

ξίδεο ηνπο θαη λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ ηέρλε κέζσ ησλ κνπζείσλ ∙ κηα 

πξνζπάζεηα ησλ αλζξψπσλ πξνθεηκέλνπ λα κελ επέιζεη ε αιινηξίσζή ηνπο απφ ηηο 

ξαγδαίεο αιιαγέο ηεο ζχγρξνλεο δσήο. Σν γεγνλφο απηφ ήηαλ άξξεθηα ζπζρεηηζκέλν 

κε ηελ απμαλφκελε βηνκεραλνπνίεζε θαη αζηηθνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν ζεσξνχζαλ φηη κέζα απφ ηελ ηέρλε επηηπγράλεηαη ε ζχλδεζε ηνπ 

αλζξψπνπ κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ε εμχςσζε ηεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

(Νηθνλάλνπ, 2009, Ράπηνπ, 2006:2). 

 Οη ζπγθεθξηκέλνη πξνβιεκαηηζκνί επεξέαζαλ θαη ηελ επηζηήκε ηεο 

Παηδαγσγηθήο, ε νπνία ζηξάθεθε ζηελ αμηνπνίεζε ηεο κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο θαη 

ζηε δηαζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ην κνπζείν. Μεηά ην Β’ Παγθφζκην Πφιεκν 

ζπληειέζηεθε κηα πην νπζηαζηηθή επαθή ηνπ κνπζείνπ κε ην ζρνιείν. ηε βάζε απηή 

ην κνπζείν ζηξάθεθε ζηελ θνηλσλία, ζηα ζρνιεία θαη ζε άιινπο ζεζκνχο. Μάιηζηα, 

ν δηάινγνο κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ ζεκαηνδφηεζε θαη ηελ εκθάληζε ελφο λένπ 

επηζηεκνληθνχ πεδίνπ, απηνχ ηεο κνπζεηνπαηδαγσγηθήο (Νάθνπ, 2001, Νηθνλάλνπ, 

2009, Ράπηνπ, 2006:2). 

 Ζ ζπλεξγαζία ηνπ κνπζείνπ κε ην ζρνιείν ζπληειέζηεθε γηα κηα ζεηξά 

δηάθνξσλ ιφγσλ. Καη’ αξρήλ νη δηάθνξεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο νδήγεζαλ απφ 

πιεπξάο κνπζείνπ ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπ απηάξεζθνπ ξφινπ ηεο ζπζζψξεπζεο θαη 

ζπιινγήο αληηθεηκέλσλ θαη ζηελ πηνζέηεζε ελφο λένπ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ην θνηλφ. 

Δπηπιένλ, ε ζπκβνιή ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο ζηελ ηππηθή θαη ε θνηλσληθή πίεζε, 

πνπ δέρζεθαλ ηα κνπζεία, ψζηε λα κελ απνθιείνληαη απφ απηά ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο 

επηζθεπηψλ, δηακφξθσζαλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο ραξαθηήξα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

ην ζρνιείν θαίλεηαη φηη ζπκβαδίδεη κε ηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο πεξί 

νιηζηηθήο παηδείαο. Έηζη, ε ζπλεξγαζία κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ θηλείηαη πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο νιηζηηθήο θαιιηέξγεηαο ησλ παηδηψλ θαη, φπσο δηαπηζηψλεηαη, ε 

ζπλεξγαζία απηή δηεπθνιχλεηαη θαη απφ ην ίδην ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Καθνχξνπ-Υξφλε, 2005:34). 

 Δίλαη γεγνλφο φηη είλαη αξθεηά δχζθνιν λα θεληξίζεη ην κνπζείν ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε θαη πφζν κάιινλ ησλ κηθξψλ 
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παηδηψλ. Έηζη, ηα κνπζεία έρνληαο αλνηρηφ δηάινγν κε ηα ζρνιεία έρνπλ επηδνζεί ζην 

ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Γηα ηελ πξνζέγγηζε 

πνιηηηζκηθψλ ρψξσλ θαη αγαζψλ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζπλδπάδνπλ ηελ 

ζεσξία θαη ηελ πξάμε θαη ζρεδηάδνληαη βάζεη ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ 

ελδηαθεξφλησλ ησλ νκάδσλ, πνπ επηζθέπηνληαη ηα κνπζεία. ηελ πεξίπησζε ηεο 

Διιάδαο ηα ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα βξήθαλ εθαξκνγή ηε δεθαεηία 

ηνπ ’70 ζε ηδησηηθά κνπζεία (Μνπζείν Μπελάθε, Μνπζείν Γνπιαλδξή θαη άιια) 

(Ράπηνπ, 2006:3). 

 Απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπ κνπζείνπ κε ην ζρνιείν ιαλζάλνπλ νη έλλνηεο 

«εθπαίδεπζε» θαη «πνιηηηζκφο». Ο πνιηηηζκφο ζηελ εθπαίδεπζε ζεκαίλεη 

«πξνζέγγηζε ηεο αλζξψπηλεο θαηάθηεζεο θαη δεκηνπξγίαο, επηθνηλσλία κε ηνπο 

αλζξψπνπο θαη ην πεξηβάιινλ, έθθξαζε θαη επηθνηλσλία κέζσ ηεο ηέρλεο» 

(Καθνχξνπ-Υξφλε, 2005, Ράπηνπ, 2006:4).  

Αλαηξέρνληαο θαλείο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο κέρξη θαη ηε κεηαπνιίηεπζε ν δηάινγνο κεηαμχ κνπζείνπ θαη 

ζρνιείνπ εληνπίδεηαη ζηελ αλαθνξά γηα ηηο ηέρλεο θαη είλαη πεξηνξηζκέλνο. Χζηφζν, 

ην πξφγξακκα «ΜΔΛΗΝΑ-Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηζκφο» ζηφρεπε ζηελ αλάδεημε ηεο 

πνιηηηζηηθήο δηάζηαζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαη’ επέθηαζε ζηε ζπλνκηιία ηνπ 

κνπζείνπ κε ην ζρνιείν. Δθαξκφζηεθε πεηξακαηηθά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1995-2001 

ζε ελελήληα δχν Γεκνηηθά ρνιεία ζηελ Διιάδα θαη ζε δχν Γεκνηηθά ζρνιεία ζηελ 

Κχπξν. Χζηφζν, ην πξφγξακκα ΜΔΛΗΝΑ δελ γεληθεχηεθε κε απνηέιεζκα λα κελ 

επεξεάζεη ηηο πξαθηηθέο ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ (Καθνχξνπ-Υξφλε, 2005, Ράπηνπ, 

2006:4-5). 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα απέβιεπε ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ψζηε λα επηηεπρζεί ζεηηθή ζηάζε πξνο ηελ ηέρλε θαη ηνλ πνιηηηζκφ θαη λα αλαδεηρζεί 

ε παηδαγσγηθή ηνπο δηάζηαζε θαη ζεκαζία, λα αλαπηπρζεί δειαδή κηα απζεληηθή 

επηθνηλσλία ησλ παηδηψλ κε ην πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, ην πξφγξακκα 

ζηφρεπε ζηελ νξγάλσζε επηζθέςεσλ ζε κνπζεία θαη ηζηνξηθνχο ρψξνπο, ψζηε νη 

«καζεηέο λα ζπλαληήζνπλ ηελ ηέρλε» θαη λα θαιιηεξγεζνχλ ζε απηνχο δεμηφηεηεο 

θαιιηηερληθήο έθθξαζεο, δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο θαη πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε. 

Έηζη, ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην ζρνιείν γίλεηαη δεκηνπξγηθφ, θαζψο αλαπηχζζνληαη 

νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη ν καζεηήο αλαπηχζζεηαη νιφπιεπξα επηζηξαηεχνληαο φιεο 

ηηο αηζζήζεηο ηνπ   (Καθνχξνπ-Υξφλε, 2005:35-36, Ράπηνπ, 2006:5). 
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Πψο επηηπγράλεηαη ε ζπλεξγαζία κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ; Δίλαη γεγνλφο φηη ηα 

ζρνιεία ελεκεξψλνληαη γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ηξέρνπλ θάζε θνξά 

ζηα δηάθνξα κνπζεία. κσο, φπσο θαίλεηαη, ε πινπνίεζε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ 

είλαη πνιχ δχζθνιε έσο αδχλαηε, θαζψο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη εθπαηδεπηηθνί 

ελεκεξψλνληαη φηη ν πξνβιεπφκελνο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ έρεη θαιπθζεί, ελψ ιίγα 

δεκφζηα ζρνιεία έρνπλ θαηαθέξεη λα ηα παξαθνινπζήζνπλ. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη 

ε επαθή ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην 

νπνίν δηαξθεί ην πξφγξακκα, θαζψο θακία δξαζηεξηφηεηα δελ πξνεγείηαη θαη δελ 

αθνινπζεί. ε πνιχ κηθξφ βαζκφ παξαηεξείηαη ζπλεξγαζία κνπζεηνπαηδαγσγνχ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ ζην ζρνιείν κεηά ηελ επίζθεςε, 

είηε δηφηη ην ξφιν ηνπ κνπζεηνπαηδαγσγνχ ηνλ έρνπλ αλαιάβεη άηνκα κε άιιεο 

εηδηθφηεηεο (π.ρ. αξραηνιφγνη) είηε δηφηη επηθξαηεί ε άπνςε φηη ν ξφινο ηνπ κνπζείνπ 

ζηακαηά ζηελ νινθιήξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη δελ πξνεθηείλεηαη 

ζηε ζρνιηθή ηάμε. Πνιιέο θνξέο, επίζεο, ην ξφιν ηνπ μελαγνχ ζε κηα επίζθεςε 

αλαιακβάλεη ν εθπαηδεπηηθφο ∙ ν ίδηνο πιεξνθνξεί ηα παηδηά γηα ηα εθζέκαηα, αιιά ε 

έιιεηςε πξνεηνηκαζίαο θαη νξγάλσζεο ηεο επίζθεςεο ζπληειεί ζηελ αδηαθνξία ησλ 

καζεηψλ θαη ζηελ άζθνπε πεξηδηάβαζή ηνπο ζηνλ ρψξν ηνπ κνπζείνπ. Ζ θαηάζηαζε 

απηή ζαθψο πξέπεη θαη κπνξεί λα αιιάμεη (Κνπβέιε, 2000, Ράπηνπ, 2006:5). 

Ζ ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ θαίλεηαη φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη 

γηα ηηο δχν πιεπξέο. Σν κνπζείν, αθελφο, δεκηνπξγεί έλα ζηαζεξφ θαη ελεξγφ θνηλφ, 

ην νπνίν ζα ζπκβάιιεη ζηε βησζηκφηεηά ηνπ σο νξγαληζκνχ. Σν ζρνιείν, αθεηέξνπ, 

ζα επσθειεζεί, θαζψο ζα εμαζθαιηζηνχλ θίλεηξα γηα ελεξγεηηθή κάζεζε, «ε 

αηζζεηηθή αγσγή θαη θαιιηέξγεηα κέζσ ηεο ζέαζεο απζεληηθψλ αληηθεηκέλσλ», ε 

εμνηθείσζε κε ην κνπζεηαθφ ρψξν θαη ην «άλνηγκα» ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία 

(Ράπηνπ, 2006:7). 

πκπεξαζκαηηθά, ην κνπζείν θαηαλνείηαη φηη ιεηηνπξγεί επηθνπξηθά ζην 

Αλαιπηηθφ ζρνιηθφ Πξφγξακκα θαη παξέρεη επθαηξίεο γηα βησκαηηθή κάζεζε. 

πλεπψο, ε ζπλνκηιία κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ θξίλεηαη αλαγθαία θαη ζεκαληηθή, γηαηί 

ε αμηνπνίεζε ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, φπσο 

παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ, ζπλεπάγεηαη πιήζνο καζεζηαθψλ νθειψλ (Ράπηνπ, 

2006:7). 
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3.4. Πώσ μπορεύ  να επιτευχθεύ μια επιτυχημϋνη Επύςκεψη;  
  

ηε βηβιηνγξαθία έρεη δηεμαρζεί πιήζνο εξεπλψλ, νη νπνίεο ζεκεηψλνπλ ηνπο 

παξάγνληεο εθείλνπο πνπ ζπληεινχλ ζηελ επηηπρία κηαο επίζθεςεο. αθψο κηα 

επίζθεςε δελ κπνξεί λα απνθέξεη νθέιε ζηνπο καζεηέο θαη ζα θαηαιήμεη σο κηα 

άζθνπε πεξηπιάλεζε ζηνλ ρψξν ηνπ κνπζείνπ, αλ δελ πιεξνχληαη νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο. 

 Ο ρψξνο ελφο κνπζείνπ είλαη θαηλνχξην πεξηβάιινλ γηα ηνπο καζεηέο, ην 

νπνίν ίζσο αληηθξίδνπλ γηα πξψηε θνξά. Χζηφζν, αλ ην πεξηβάιινλ δελ είλαη 

γλψξηκν ζηνπο καζεηέο, απηνί ζα ζέινπλ λα ην εμεξεπλήζνπλ παξά λα απνθηήζνπλ 

λέεο γλψζεηο. Πξνθεηκέλνπ απηφ ην γεγνλφο λα πεξηνξηζηεί, πξνηείλεηαη ν 

εθπαηδεπηηθφο λα πεξηγξάςεη πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ζηνπο καζεηέο 

ην κνπζεηαθφ ρψξν θαη ηε δηάηαμή ηνπ (Baling & Falk, 1980:230, Behrendt & 

Franklin, 2014:240, DeWitt & Storksdieck, 2008:184-185). 

 Δπηπιένλ, έλαο άιινο παξάγνληαο, ν νπνίνο κπνξεί λα επεξεάζεη ηε κάζεζε 

ζην κνπζείν, είλαη ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ. Οη καζεηέο θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο επίζθεςεο ζπλεζίδνπλ λα ζπδεηνχλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, λα 

αληαιιάδνπλ απφςεηο θαη εληππψζεηο. Βάζεη απηνχ ηνπ δεδνκέλνπ, ινηπφλ, θξίλεηαη 

ζεκαληηθφ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο επίζθεςεο νη καζεηέο λα δνπιεχνπλ ζε κηθξέο 

νκάδεο, θαζψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν αλαπηχζζεηαη ηφζν ε γλσζηηθή φζν θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή κάζεζε. Οη καζεηέο δηαηππψλνπλ εξσηήκαηα, ζπκκεηέρνπλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζε δηαδξαζηηθέο πξαθηηθέο κε ηα εθζέκαηα θαη, γεληθφηεξα, 

απμάλεηαη ε ελεξγεηηθή ηνπο ζπκκεηνρή ζηελ επίζθεςε (Birney, 1988, DeWitt & 

Storksdieck, 2008:185, Price & Hein, 1991:515). 

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο απφ κηα επίζθεςε 

ζε έλα κνπζείν, αλ έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπο. πσο 

δείρλνπλ έξεπλεο, νη καζεηέο καζαίλνπλ πεξηζζφηεξα γηα έλα έθζεκα, φηαλ γλσξίδνπλ 

ήδε νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο γηα απηφ. Αθφκε, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα θίλεηξα ησλ 

καζεηψλ θαίλεηαη φηη επεξεάδνπλ θη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο ηε κάζεζε ζην κνπζείν 

(DeWitt & Storksdieck, 2008:517, Falk & Adelman, 2003, Tuckey, 1992). ε απηφ ην 

ζεκείν είλαη θαίξηνο ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα δηακνξθψζεη 

κε ηέηνηνλ ηξφπν ηελ επίζθεςε, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θάζε καζεηή. 

Ο εθπαηδεπηηθφο, δειαδή νθείιεη λα νξγαλψλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ή ηα θχιια 

εξγαζίαο γηα ηελ επίζθεςε, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα 
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εηνηκφηεηαο ησλ καζεηψλ, ζηα δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληά ηνπο, ζηνπο δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο κάζεζήο ηνπο.  

 Αλεμάξηεηα απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ε κάζεζε ζην κνπζείν θαίλεηαη φηη 

είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε δνκή ηεο επίζθεςεο. Γηαπηζηψλεηαη φηη θαιά δνκεκέλεο 

επηζθέςεηο βειηηψλνπλ ηε γλσζηηθή κάζεζε, φκσο κεηψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ. Δπηπιένλ, επξήκαηα εξεπλψλ δείρλνπλ φηη κηα επίζθεςε, ε νπνία 

παξνπζηάδεη κέηξηα δνκή (Limited Choice Visits), θαζνδεγεί κελ ηνπο καζεηέο, ηνπο 

επηηξέπεη δε λα εμεξεπλήζνπλ θαη λα αλαθαιχςνπλ ηνλ ρψξν θαη είλαη δπλαηφλ λα 

κεγηζηνπνηήζεη ηε γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή κάζεζε ησλ καζεηψλ. ε 

επηζθέςεηο κε ηέηνηα δνκή δηαθάλεθε φηη νη καζεηέο ζπκκεηείραλ ζε κεγάιν βαζκφ, 

ζεκεηψζεθαλ θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη ζπλέβαιαλ ζεηηθά ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία (Bitgood, 1989:6,DeWitt & Storksdieck, 2008:186-187, Rennie & 

McClafferty, 1995:177). 

Οξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί νξγαλψλνπλ ηηο επηζθέςεηο κε ηελ ρξήζε θχιισλ 

εξγαζίαο, γηα λα θαηεπζχλνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ θαηάθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

γλσζηηθψλ ζηφρσλ. Μάιηζηα, νη έξεπλεο θαηαιήγνπλ ζην φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

αηζζάλνληαη «αζθαιείο» κε ηελ ρξήζε ησλ θχιισλ εξγαζίαο, ελψ ηφζν καζεηέο φζν 

θαη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη ε κάζεζε κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ησλ θχιισλ 

εξγαζίαο (DeWitt & Storksdieck, 2008:186). Ζ ρξήζε ησλ θχιισλ εξγαζίαο έρεη 

δερζεί θαηά θαηξνχο έληνλε θξηηηθή, θαζψο - αλάινγα κε ηε δηακφξθσζή ηνπο - 

κπνξεί λα κε δίλνπλ δπλαηφηεηεο ζηα παηδηά γηα εμεξεχλεζε ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ 

ή λα κελ ηνπο πξνθαινχλ ζπλαηζζήκαηα ραξάο θαη δηαζθέδαζεο. Σα θχιια εξγαζίαο, 

σζηφζν, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζεηηθά ζε κηα επίζθεςε, αλ δηακνξθσζνχλ κε 

ηνπο εμήο ηξφπνπο, ζχκθσλα κε ηνλ McManus (DeWitt & Storksdieck, 2008:186): α) 

λα ελζαξξχλνπλ ηελ παξαηήξεζε, β) λα δίλνπλ ρξφλν γηα παξαηήξεζε, γ) λα 

αλαθέξνληαη ζηα ίδηα ηα αληηθείκελα θαη φρη ζηηο εηηθέηεο, δ) λα αλαθέξνπλ κε 

ζαθήλεηα πνχ ζα βξεζεί ε πιεξνθνξία πνπ δεηείηαη θαη ε) λα ελζαξξχλνπλ ηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Σα θχιια εξγαζίαο θαίλεηαη φηη είλαη 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά, φηαλ κνηξάδνληαη ζε κηθξέο νκάδεο καζεηψλ, ζηηο 

νπνίεο ηα παηδηά είλαη θαιχηεξνη παξαηεξεηέο θαη αληαιιάζζνπλ ηδέεο. Φχιια 

εξγαζίαο ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ αζθήζεηο ζπκπιήξσζεο θελνχ, δελ πξνθαινχλ 

ελδηαθέξνλ ζηα παηδηά θαη απνζαξξχλνπλ θάζε πξνζπάζεηα αλαθάιπςεο ηνπ 

κνπζεηαθνχ ρψξνπ (Behrendt & Franklin, 2014:240).  
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Δπνκέλσο, απφ κφλε ηεο κηα επίζθεςε δελ εγγπάηαη καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα, θαζψο απαηηείηαη ν εθπαηδεπηηθφο λα πξνβεί ζηνλ θαηάιιειν 

παηδαγσγηθά ζρεδηαζκφ ηεο. Οη DeWitt & Storksdieck (2008:191-192) ππνζηεξίδνπλ 

φηη κηα ζρνιηθή επίζθεςε είλαη δπλαηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε θαιχηεξα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα ζπγθξηηηθά κε απηά πνπ πξνθχπηνπλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην, κφλν φηαλ 

ιακβάλνληαη ππφςε νξηζκέλεο παξάκεηξνη ∙ απηέο είλαη: α) ε δνκή ηεο επίζθεςεο, β) 

νη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ, γ) ην θνηλσληθφ πιαίζην ηεο επίζθεςεο, δ) 

νη δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζα εθαξκνζηνχλ, θαη ε) ε παξνπζία ή απνπζία θαη πνηφηεηα 

πξνεηνηκαζίαο ηεο ηάμεο, αιιά θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ έπνληαη ηεο επίζθεςεο. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επίζθεςεο ζχκθσλα κε ηε Ράπηνπ (2006)  βαζίδεηαη θαη 

ζηελ «εθπαίδεπζε ηνπ βιέκκαηνο», ψζηε ν καζεηήο λα αζθεζεί ζηελ επηθνηλσλία κε 

ηα αληηθείκελα (Ράπηνπ, 2006:6).  

ηε βηβιηνγξαθία πξνηείλνληαη ηξία ζηάδηα νξγάλσζεο κηαο επίζθεςεο: πξηλ 

ηελ επίζθεςε, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά απφ απηήλ. Καη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο 

πεξηγξάθνληαη πξαθηηθέο, ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ 

ηάμε ηνπο, ψζηε λα πινπνηήζνπλ κηα πεηπρεκέλε επίζθεςε. 

Αλαθνξηθά κε ην πξψην ζηάδην, νη εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ φηη ε κάζεζε ζην 

κνπζείν εμαξηάηαη απφ ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ πξηλ ηελ επίζθεςε θαη ηελ 

εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ κεηά απφ απηή κέζα ζηελ ηάμε. πσο ππνγξακκίδεη ε 

Griffin (2004:65-66) ε πξνεηνηκαζία ηεο επίζθεςεο θξίλεηαη ζεκαληηθφ ζηάδην γηα 

ηελ επηηπρία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επίζθεςεο. Δηδηθφηεξα, ε πξνεηνηκαζία ζα 

πξέπεη λα εζηηάδεη: α) ζηε πξνεγνχκελε γλψζε ησλ καζεηψλ, β) ε ζπγθεθξηκέλε 

πξνεηνηκαζία ζηελ ηάμε γηα ηε γλσζηηθή κάζεζε ζηνλ επηζθέςηκν ρψξν θαη γ) νη 

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζα πινπνηεζνχλ ζηνλ ρψξν. Μάιηζηα, νη Behrendt & 

Franklin (2014:240) ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ πξηλ ηελ 

επίζθεςε, θαζψο, φπσο ππνζηεξίδνπλ, εάλ ηα παηδηά δελ πξνεηνηκαζηνχλ γηα ην ηη ζα 

ζπλαληήζνπλ, ηφηε αλαπφθεπθηα ην θαηλνχξην πεξηβάιινλ ηνπ κνπζείνπ ζα 

απνζπάζεη ηελ πξνζνρή ηνπο. Ζ πξνεηνηκαζία ηεο ηάμεο κπνξεί λα γίλεη κε ηελ 

πξνβνιή slides ή ηαηληψλ ζρεηηθψλ κε ηνλ ρψξν, κε αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηελ επίζθεςε, ηνπο ζηφρνπο ηεο, ηνλ ρψξν, ηελ ρξνληθή δηάξθεηα, ηηο δηδαθηηθέο 

δηαδηθαζίεο, ηνλ θαηξφ (Orion & Hofstein, 1994).  

Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη ν εθπαηδεπηηθφο λα επηζθεθζεί ην κνπζεηαθφ ρψξν, λα 

ηνλ παξαηεξήζεη, λα βεβαησζεί φηη είλαη θαηάιιεινο γηα ηα παηδηά, αιιά θαη λα 

ζθεθζεί πψο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο (Millan, 1995). 
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Γεληθφηεξα, ε ζπλεξγαζία κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ είλαη αλαγθαία θαη ζα πξέπεη λα 

δηέπεηαη απφ πλεχκα ζεβαζκνχ θαη εκπηζηνζχλεο. Ο εθπαηδεπηηθφο εξρφκελνο ζε 

επαθή κε ην κνπζείν ελεκεξψλεηαη γηα ηελ έθζεζε, ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ηνπο 

ζηφρνπο, ηηο κεζφδνπο θαη ηε δηάξθεηα. Μπνξεί λα εθαξκφζεη ην πξφγξακκα ηνπ 

κνπζείνπ, λα ην ηξνπνπνηήζεη ή λα εθπνλήζεη ην δηθφ ηνπ. Αλ απνθαζίζεη λα 

εθαξκφζεη ην δηθφ ηνπ, ηφηε ην κνπζείν ζα πξνζθέξεη ην πιηθφ θαη ν εθπαηδεπηηθφο 

μέξνληαο ηνπο καζεηέο ηνπ θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ζα επηιέμεη ηηο πιεξνθνξίεο 

θαη ζα ηηο αμηνπνηήζεη αλαιφγσο (Καθνχξνπ-Υξφλε, 2005). Σν λα επηζθεθζεί ν 

εθπαηδεπηηθφο ηνλ ρψξν πξηλ ηελ επίζθεςε κπνξεί λα ζπκβάιεη, επίζεο, ψζηε λα 

έξζεη ζε επαθή κε ην πξνζσπηθφ ηνπ κνπζείνπ, γηα λα θξνληίζνπλ θαη γηα ηνπο 

καζεηέο κε αλαπεξία, γηα παξάδεηγκα λα είλαη εμαζθαιηζκέλε ε πξφζβαζε 

αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ (Hawke, 1991). Μηα θαιή πεγή πιεξνθνξηψλ, επίζεο, γηα ηνλ 

ρψξν κπνξεί λα είλαη νη άιινη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη ηνλ έρνπλ επηζθεθζεί.  

Παξάιιεια, πξηλ πξαγκαηνπνηεζεί ε επίζθεςε θξίλεηαη ζεκαληηθφ ν ίδηνο λα 

πεξηγξάςεη ζηα παηδηά ηνλ ρψξν, αιιά θαη ηη πξφθεηηαη λα δνπλ. Θα πξέπεη λα 

ελεκεξψζεη ηνπο καζεηέο γηα ηε ζπκπεξηθνξά πνπ ζα πξέπεη λα επηδείμνπλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Ο εθπαηδεπηηθφο, αθφκε, νθείιεη λα νξγαλψζεη ηελ επίζθεςε ζε 

ζρέζε κε θάπνηα ελφηεηα, πνπ κειεηά ε ηάμε εθείλε ηελ πεξίνδν. χκθσλα κε ηνπο 

εξεπλεηέο, κηα επίζθεςε δελ ζα πξέπεη λα απνηειεί κηα απηφλνκε εκπεηξία, αιιά κηα 

εκπεηξία ζπλδεδεκέλε κε ην ζρνιηθφ κάζεκα (Behrendt & Frankin, 2014:240). πσο 

ζεκεηψλεη ν Millan (Orion & Hofstein, 1994:1116-1117, Tuffy, 2011:20), κηα 

επίζθεςε, ε νπνία δελ ζπλδέεηαη κε θάπνην ζρνιηθφ κάζεκα, είλαη δχζθνιν λα 

ηεθκεξησζεί εθπαηδεπηηθά.  

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο επίζθεςεο, ν εθπαηδεπηηθφο ζα 

πξέπεη λα θξνληίζεη φινη νη καζεηέο λα αηζζάλνληαη άλεηα θαη επράξηζηα ζηνλ ρψξν 

ηνπ κνπζείνπ. Δπηπιένλ, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη γηα ηα ζηάδηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ – είηε εληάζζνληαη ζην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ κνπζείνπ είηε φρη- είλαη ζεκαληηθφ λα βαζίδνληαη ζηελ 

αλαθαιππηηθή, καηεπηηθή θαη βησκαηηθή κέζνδν, ψζηε νη καζεηέο λα νηθνδνκήζνπλ 

κφλνη ηνπο ηε γλψζε θαη ε επίζθεςε λα απνθηήζεη λφεκα γη’ απηνχο, λα κελ είλαη 

δειαδή κηα απιή πεξηδηάβαζε ζηνλ ρψξν ή κηα βαξεηή μελάγεζε. Δλδεηθηηθά, 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θχιια εξγαζίαο ή λα εθαξκνζηνχλ εξγαζηήξηα 

δσγξαθηθήο θαη ζεάηξνπ, δξακαηνπνίεζε, επηλφεζε κηαο ηζηνξίαο (Καθνχξνπ-

Υξφλε, 2005:62-63). 
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 Σέινο, νη πξαθηηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κεηά ηελ επίζθεςε δηαδξακαηίδνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε κάζεζε. πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζα εληζρχζνπλ ηηο λεναπνθηεζείζεο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ, 

θαη ηέηνηεο κπνξεί λα είλαη ε ζπδήηεζε, ε παξαθνινχζεζε θάπνηαο ζρεηηθήο ηαηλίαο 

ή εθπνκπήο ή ε παξνπζίαζε ζε άιιεο ηάμεηο απηψλ πνπ είδαλ ζην κνπζείν. 

Παξάιιεια, ν εθπαηδεπηηθφο θαηά ην ππφινηπν ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο είλαη ζεκαληηθφ 

λα ζπλδέεη ηηο εκπεηξίεο, πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο θαηά ηελ επίζθεςε, κε ηηο λέεο, 

πνπ δηδάζθνληαη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ηζρπξνπνηεζνχλ νη γλψζεηο, πνπ 

θαηέθηεζαλ νη καζεηέο θαηά ηελ επίζθεςε (Behrendt & Franklin, 2014:241). 

 πλνπηηθά, ν Rudmann (1994:140) ηνλίδεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο θαηά ηελ 

νξγάλσζε κηαο επίζθεςεο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηα παξαθάησ: 

 Να ζέζεη ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο επίζθεςεο. 

 Να θάλεη κηα εηζαγσγή ζηνπο καζεηέο γηα ηνλ ρψξν πνπ ζα επηζθεθζνχλ  

 Να γλσξίζεη πξψηα ν ίδηνο ηνλ ρψξν θαη λα επηιέμεη εθείλνλ ηνλ ρψξν, πνπ ζα 

πξνζθέξεη δηάδξαζε θαη ζα θηλεηνπνηεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. 

 Να επηηξέςεη ζηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο δψζεη ρξφλν λα εμεξεπλήζνπλ ην 

κνπζεηαθφ ρψξν.  

 Να αμηνπνηήζεη δξαζηεξηφηεηεο κεηά ηελ επίζθεςε κέζα ζηελ ηάμε, ψζηε λα 

εληζρχζνπλ ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4. ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 
 

 

Έρεη δηεμαρζεί πιήζνο εξεπλψλ νη νπνίεο έρνπλ σο αληηθείκελν κειέηεο ηηο 

αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή επηζθέςεσλ ζε 

ρψξνπο άηππεο εθπαίδεπζεο θαη, ζπγθεθξηκέλα, ζε κνπζεία, κλεκεία ή ηζηνξηθνχο 

ρψξνπο.  

Μειεηψληαο ηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε κνπζεηαθή 

εθπαίδεπζε ζπκπεξαίλεηαη φηη είλαη πνιχ ιίγνη εθείλνη νη νπνίνη έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη ζρεηηθά καζήκαηα ζην πιαίζην ησλ ζπνπδψλ ηνπο ή ζρεηηθά 

ζεκηλάξηα (Καινγηάλλε, 2015:121, Καλάξε, 2008:70). πσο δηαθάλεθε ζε έξεπλα, 

ηα καζήκαηα κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο πνπ παξαθνινχζεζαλ νξηζκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί, εληάζζνληαλ ζε θάπνην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ή ζε πξφγξακκα 

κεηεθπαίδεπζεο. Παξνπζηάδεηαη πάλησο κεγάιν ελδηαθέξνλ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα επηκφξθσζε ζε ζέκαηα κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο  (Καλάξε, 

2008:73). 

Οη ζρεηηθέο έξεπλεο  θαηέδεημαλ φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ επεζήκαλε ηε ζεκαζία θαη ηελ πςειή εθπαηδεπηηθή αμία ησλ 

επηζθέςεσλ, ελψ ιίγνη ήηαλ εθείλνη πνπ ζεσξνχλ ηηο επηζθέςεηο σο κέηξηεο 

εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο (Αnderson & Zhang, 2003:7, Anderson, Kisiel & 

Storksdieck, 2006:376, Καινγηάλλε, 2015:122, Kisiel, 2005:936, Michie, 1998). 

Ζ εθπαηδεπηηθή αμία ησλ επηζθέςεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πξνθαλψο εζηηάδεη ζηα γλσζηηθά νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη καζεηέο. Πξφζθαηεο 

έξεπλεο θαηέδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη νη επηζθέςεηο δχλαληαη λα 

νδεγήζνπλ θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθή κάζεζε: λα δεκηνπξγήζνπλ ζεηηθέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο εκπεηξίεο ζηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο 

επαηζζεηνπνηήζνπλ (DeWitt & Storksdieck, 2008:181). Δληνχηνηο απφ ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία θαηαδεηθλχεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζπαλίσο αληηιακβάλνληαη φηη ε 

επίζθεςε ζε έλα κνπζείν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

κάζεζεο ζε θνηλσληθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν (Καινγηάλλε, 2015:121-122, Tal 

et al., 2005:921).  

Αξθεηέο έξεπλεο, παξάιιεια, έρνπλ εζηηάζεη ζηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

φηαλ πξφθεηηαη λα νξγαλψζνπλ κηα επίζθεςε. Γηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί παξαθηλνχληαη λα πξνγξακκαηίζνπλ κηα επίζθεςε, εθφζνλ απηή 
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ζπλδέεηαη κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, παξέρεη ζεκαληηθά καζεζηαθά νθέιε ζηνπο 

καζεηέο, εληζρχεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ ηζηνξία, αιιά θαη ηνπο πξνθαιεί 

επραξίζηεζε. Άιια θίλεηξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, επίζεο είλαη ε πνηφηεηα θαη ην είδνο 

ησλ εθζεκάησλ ηνπ επηζθέςηκνπ ρψξνπ, ε αιιαγή ξνπηίλαο ηεο ζρνιηθήο δσήο, νη 

καζεηέο λα βηψζνπλ λέεο εκπεηξίεο θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο, ε νπνία δελ αθνξά κφλν ην ζρνιηθφ πιαίζην (DeWitt & Storksdieck, 

1998:188-189, Kisiel, 2005:940, Tal et al., 2005:921). Σαπηφρξνλα, γηα πνιινχο 

εθπαηδεπηηθνχο ε ζεκαζία ηεο νξγάλσζεο επηζθέςεσλ εδξάδεηαη ζην λα πξνζθέξνπλ 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο κάζεζεο (Storksdieck, 2001:8), θαζψο εγθαηαιείπεηαη ην 

ζρνιηθφ βηβιίν, ην πεξηβάιινλ είλαη πην επράξηζην θαη ηα παηδηά καζαίλνπλ κέζα απφ 

ηα αληηθείκελα θαη βησκαηηθά. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζχλδεζε ηεο επίζθεςεο κε ην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα είλαη ην πην θνηλφ θίλεηξν θαη θξηηήξην ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα λα 

πξνγξακκαηίζνπλ κηα επίζθεςε. Άιισζηε ε ζχλδεζε κηαο επίζθεςεο κε ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν λνκηκνπνηεί ηε δηεμαγσγή ηεο. Απφ ηα ειιεληθά εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

παξαηεξνχκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζπλεζίδνπλ λα ζπλδένπλ ηηο επηζθέςεηο κε ην 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα. Ζ επίζθεςε κάιηζηα ζε αξραηνινγηθά κνπζεία θαη ρψξνπο 

ζπλπθαίλεηαη κε ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο ή ηα θηινινγηθά καζήκαηα 

(Καινγηάλλε, 2015:123-124). Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη κηα επίζθεςε 

ζρεηηθή κε ην δηδαζθφκελν κάζεκα κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα· νη καζεηέο ζα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην κάζεκα, θαζψο απηά ηα 

νπνία ηνπο δηδάζθνληαη ζα ηα δνπλ δσληαλά. ηε βάζε απηή εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ απηή θαζαπηή ηελ επίζθεςε σο κηα βησκαηηθή εκπεηξία 

αγλνψληαο ηε ζεκαζία ησλ βησκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Kisiel, 2005:941). Παξ’ 

φια απηά έρεη δηαπηζησζεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ θαη λα 

ελζσκαηψζνπλ ηελ επίζθεςε ζην πιαίζην ηνπ δηδαζθφκελνπ καζήκαηνο (Griffin & 

Symington, 1997:770-771, Jensen, 1994, Kisiel, 2005:949-950, Storksdieck, 2001:11-

12), γηαηί πξνθαλψο δελ εθαξκφδνπλ δξαζηεξηφηεηεο πξηλ θαη κεηά ηελ επίζθεςε, 

ψζηε νη καζεηέο λα εκπεδψζνπλ ηε λέα γλψζε θαη λα ηε ζπζρεηίζνπλ κε ηε ζρνιηθή 

γλψζε. 

Παξάιιεια, ηα θξηηήξηα ηα νπνία ιακβάλνπλ ππφςε νη εθπαηδεπηηθνί, θαηά 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ κηαο επίζθεςεο, είλαη ην θφζηνο απηήο, ε ηνπνζεζία ηνπ 

κνπζείνπ ζε ζρέζε κε ην ζρνιείν ηνπο θαη ε κεηαθίλεζε θαη αζθάιεηα ησλ καζεηψλ. 

Σαπηφρξνλα, ηα απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ έδεημαλ φηη ηφζν ν  ρξφλνο, πνπ 
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απαηηείηαη γηα πξνεηνηκαζία, φζν θαη ε δπζθνιία λα αλεπξεζεί ρξφλνο ζην ζρνιηθφ 

πξφγξακκα γηα πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ είλαη θαη απηνί ζεκαληηθνί παξάγνληεο 

γηα ηε δηεμαγσγή επηζθέςεσλ (Anderson & Zhang, 2003:6, Falk & Balling, 1979, 

Muse, Chiarelott & Davidman, 1982:124, Orion, 1993:326-327, Price & Hein, 

1991:505-506). 

χκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζεσξνχλ ηθαλά λα 

ζπλζέζνπλ κηα επηηπρεκέλε επίζθεςε είλαη ε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ, ε ζχλδεζε 

ηεο επίζθεςεο κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, αιιά θαη αλ ν ρψξνο πνπ πξφθεηηαη λα 

επηζθεθζνχλ κε ηελ ηάμε ηνπο πξνζθέξεη βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (hands-on 

experiences). Δπηπιένλ, ε εχθνιε κεηαθίλεζε, ε θαιή νξγάλσζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ κνπζείνπ θαη ε θαιή ζπλεξγαζία κε ην ζρνιείν, θαη ε εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ 

κεηά ηελ επίζθεςε επεξεάδνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ επηηπρία ηεο επίζθεςεο, φπσο 

ππνζηεξίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί. Απφ ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο 

εμάγεηαη ε κεγάιε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πξνεηνηκαζία 

(Anderson & Zhang, 2003:8). Παξάιιεια, ν Kisiel (2005:944) ππνγξακκίδεη σο 

θαηαιπηηθνχο παξάγνληεο γηα κηα επηηπρεκέλε επίζθεςε ηελ ζεηηθή ζηάζε ησλ 

καζεηψλ, ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, ηελ αλάπηπμε ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ καζεηψλ 

θαη ηελ πνηφηεηα ησλ εξσηήζεσλ, πνπ ζέηνπλ.  

Αλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηεμαγσγή 

κηαο επίζθεςεο νη πην θνηλνί είλαη θαηά θχξην ιφγν γλσζηηθνί θαη έπνληαη νη 

ζπλαηζζεκαηηθνί (Cox-Petersen & Pfaffinger, 1998:23, DeWitt & Storksdieck, 

2008:181-182, Griffin & Symington, 1997:775). Οη εθπαηδεπηηθνί ζηνρεχνπλ ζην λα 

απνθηήζνπλ γλψζεηο νη καζεηέο, ζηνρεχνπλ, επίζεο, ζηελ «αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ 

ρψξσλ δηδαζθαιίαο, ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ θαη ζηελ πξνζσπηθή θαη 

επηζηεκνληθή ηνπο θαηάξηηζε» (Καινγηάλλε, 2015:119). Χζηφζν, νη Griffin & 

Symington (1997:768-769) παξαηήξεζαλ ζηελ έξεπλά ηνπο φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

κπνξεί λα αλέθεξαλ ηνπο ζθνπνχο ηεο επίζθεςεο, σζηφζν ηνπο δηαηχπσλαλ κε 

αζάθεηα θαη δηζηαθηηθφηεηα. Γηαπηζηψζεθε φηη κηα κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ δελ ήηαλ 

ζε ζέζε λα δηαηππψζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο επίζθεςεο, θαζψο δελ ελεπιάθε θαζφινπ 

ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο, αθνχ θάπνηνη άιινη αλέιαβαλ απηφ ην έξγν. Ζ δπζθνιία 

θαζνξηζκνχ ησλ ζηφρσλ ηεο επίζθεςεο πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζην φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί δελ είραλ κπεη ζηε δηαδηθαζία λα ζθεθηνχλ πξνεγνπκέλσο ηνπο 

ζθνπνχο κηαο επίζθεςεο. Μπνξεί, επίζεο, λα ζρεηίδεηαη κε ην φηη νξηζκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ κηα επίζθεςε σο κηα επθαηξία γηα δηαζθέδαζε θαη φρη 
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σο κηα εθπαηδεπηηθή εκπεηξία πνπ πξέπεη λα είλαη θαιά νξγαλσκέλε (Tal et al, 

2005:925). 

Aπφ έξεπλα, πνπ δηεμήγαγε ε Κνπβέιε (2001:67) ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

Αζήλαο, δηαθάλεθε φηη ηα είδε ησλ κνπζείσλ πνπ ζπλήζσο επηζθέπηνληαη νη καζεηέο 

ζην ζρνιηθφ πιαίζην είλαη αξραηνινγηθά. ε απηά πεξηιακβάλνληαη ην Πνιεκηθφ 

Μνπζείν, ην Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο, ε Δζληθή Πηλαθνζήθε, ην Βπδαληηλφ 

Μνπζείν, ελψ ηα πην εμεηδηθεπκέλα κνπζεία παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξε πξνηίκεζε. 

Χζηφζν, δελ ππάξρνπλ άιιεο λεφηεξεο έξεπλεο πνπ λα κειεηνχλ ηηο ζηάζεηο ησλ 

Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη ρψξνπο 

πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο κάιηζηα έρνπλ βειηησζεί 

ζεκαληηθά νη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ν κνπζεηαθφο ζεζκφο γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ζρνιηθψλ νκάδσλ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνιιέο θνξέο ζπλαληνχλ πξνβιήκαηα θαηά ηελ νξγάλσζε 

κηαο επίζθεςεο, ηα νπνία πηζαλφηαηα δπζρεξαίλνπλ ηε δηεμαγσγή ηεο. Ζ αδηαθνξία 

θαη ε θαθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ θαη ε πίεζε ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

απνηεινχλ παξάγνληεο, νη νπνίνη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ηξνρνπέδε ζηε 

δηεμαγσγή κηαο επίζθεςεο. Αθφκε, δηαπηζηψλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζηελ εμεχξεζε κέζνπ κεηαθίλεζεο-εηδηθά ζηελ ηξέρνπζα 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε- θαζψο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί κεγάινο 

αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ γηα λα κεησζεί ην θφζηνο (Καινγηάλλε, 2015:122). ηελ 

έξεπλα ησλ Anderson, Kisiel & Storksdieck (2006:378) δηαπηζηψζεθε φηη ην 

θπξηφηεξν πξφβιεκα ζηελ νξγάλσζε επηζθέςεσλ είλαη απηφ ηνπ θφζηνπο ηεο 

κεηαθίλεζεο θαη ηεο εηζφδνπ. 

Μειεηψληαο ηε βηβιηνγξαθία παξαηεξήζεθε φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνέθξηλε ηε ζεκαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα κηα επηηπρεκέλε 

επίζθεςε (Anderson & Zhang, 2003, Storksdieck, 2001:366, Tal et al., 2005:926). 

πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί ππνζηήξημαλ φηη είλαη σθέιηκν λα επηζθεθζνχλ ηνλ 

ρψξν απφ πξηλ κφλνη ηνπο, ψζηε λα ζπκβνπιεπηνχλ ηνπο εηδηθνχο γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο ηάμεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο κεηά ηελ επίζθεςε (Storksdieck, 

2001:11). Μάιηζηα, νξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί ππνζηήξημαλ φηη ην ζηάδην 

πξνεηνηκαζίαο κηαο επίζθεςεο είλαη πην νπζηαζηηθφ ζπγθξηηηθά κε απηφ ηεο 

εθαξκνγήο δξαζηεξηνηήησλ κεηά ηελ επίζθεςε (Anderson & Zhang, 2003:8, 

Anderson, Kisiel, & Storksdieck, 2006:376). Χζηφζν, απφ ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο 

δηαπηζηψλνπκε φηη πξαθηηθά ζπλήζσο απνπζηάδεη ε πξνεηνηκαζία ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ, φηαλ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί επίζθεςε ζε έλα κνπζείν (Cox-

Petersen & Pfaffinger, 1998:31, Tal et al., 2005:926). Οη Griffin & Symington 

(1997:769) κειεηψληαο ηηο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκπέξαλαλ φηη ε 

πξνεηνηκαζία γηα ηελ επίζθεςε ήηαλ ζηνηρεηψδεο θαη ζπλήζσο πεξηνξηδφηαλ ζηελ 

ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ γηα δεηήκαηα νξγαλσηηθνχ ηχπνπ, φπσο πνηνλ ρψξν ζα 

επηζθεθζνχλ θαη πνην είλαη ην αληίηηκν πνπ ζα πξέπεη λα πιεξψζνπλ (Storksdieck, 

2001:11, Tal et al., 2005:926). 

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα ησλ DeWitt & Storksdieck (2008) θαη ηνπ 

Storksdieck (2001:189), ε απνπζία πξνεηνηκαζίαο ηεο επίζθεςεο, αιιά θαη ε 

εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ κεηά ηελ επίζθεςε νθείιεηαη ζην απαηηεηηθφ Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα. Μπνξεί νη εθπαηδεπηηθνί, ινηπφλ, λα επηζεκαίλνπλ ηελ αμία ηνπ ζηαδίνπ 

ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη απηνχ κεηά ηελ επίζθεςε (Storksdieck, 2001:11-12), 

εληνχηνηο, πξαθηηθά δελ ηα εθαξκφδνπλ. Ηζρπξίδνληαη φηη ν δηαζέζηκνο ρξφλνο ζηελ 

ηάμε είλαη ειάρηζηνο, γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα γηα κηα 

επίζθεςε, θαζψο πηέδνληαη λα νινθιεξψζνπλ ηε δηδαθηέα χιε. Δπηπιένλ, 

γξαθεηνθξαηηθά δεηήκαηα, νη δηάθνξεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη νη επζχλεο, πνπ 

έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, κεηψλνπλ ηε δηάζεζή ηνπο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ ζηαδίνπ ηεο 

πξνεηνηκαζίαο θαη απηνχ κεηά ηελ επίζθεςε (Tal et al., 2005:922). Αλαθνξηθά κε ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαπηζηψζεθε φηη νη πεξηζζφηεξνη 

ελεκεξψζεθαλ γηα ηνλ ρψξν απφ θάπνην ζχληνκν θπιιάδην· έηζη, δελ ήηαλ ζε ζέζε 

λα γλσξίδνπλ αθξηβψο ην πεξηερφκελν ηνπ ρψξνπ (Storksdieck, 2001:11). 

Μάιηζηα, νξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ θξνληκφηεξν λα κε γίλεηαη 

πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ πξηλ ηελ επίζθεςε, ψζηε λα δηαηεξεζεί ε πεξηέξγεηα θαη 

ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην ηη ζα δνπλ θαη λα απνθηήζνπλ ηηο γλψζεηο κέζα απφ ηελ 

εκπεηξία ηεο επίζθεςεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε άπνςε, σζηφζν, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα 

επξήκαηα εξεπλψλ, ηα νπνία ππνγξακκίδνπλ ηνλ ζεηηθφ αληίθηππν ηεο πξνεηνηκαζίαο 

ζηε γλσζηηθή κάζεζε (Cox-Petersen & Pfaffinger, 1998:21). Δπηπιένλ, νη 

εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη ε εθαξκνγή ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

κνπζείνπ δελ απαηηεί πξνεγνχκελε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ, θαζψο είλαη πνιχ 

θαιά ζρεδηαζκέλν θαη θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ (Καινγηάλλε, 2015:122). 

Απφ ηελ έξεπλα ησλ Anderson & Zhang (2003:10) εμάγεηαη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ζεκαληηθφ ζην κνπζείν νη καζεηέο λα εκπιέθνληαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ θηλεηνπνηνχλ ηηο αηζζήζεηο ηνπο θαη ηνχο επηηξέπεηαη ε 

δηάδξαζε. Χζηφζν, ππνζηεξίδνπλ φηη ζπγθξηηηθά είλαη πην ζεκαληηθή ε πξνεηνηκαζία 
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θαη ηειεπηαία ε απνηίκεζε ηεο επίζθεςεο. Άιιεο έξεπλεο αλέδεημαλ φηη νη απφςεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ζηάδην «κεηά ηελ επίζθεςε» είλαη πνιχ ζεηηθέο θαη, 

εηδηθφηεξα, ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία λα γίλνληαη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο θαη λα 

αμηνπνηείηαη εξσηεκαηνιφγην γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ εληππψζεσλ θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ καζεηψλ. πγθεθξηκέλα, κεηά απφ κηα επίζθεςε νη πην 

ζπλεζηζκέλεο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα ζηελ ηάμε είλαη ε δηεμαγσγή 

ζπδήηεζεο κε ηνπο καζεηέο, ψζηε λα εθθξάζνπλ ηηο εληππψζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο. Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί, επίζεο, δεηνχλ απφ ηνπο καζεηέο λα θαηαγξάςνπλ ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο απφ ηελ επίζθεςε (Cox-Petersen & Pfaffinger, 1998:23, 

Storksdieck, 2001:11) ή ζπλήζσο δηνξζψλνπλ ηα θχιια εξγαζίαο, πνπ είραλ δψζεη 

ζηνπο καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο. Γεληθφηεξα, παξαηεξήζεθε φηη νη 

δξαζηεξηφηεηεο κεηά ηελ επίζθεςε απνπζίαδαλ ηειείσο ή πεξηνξίδνληαλ 

απνθιεηζηηθά ζηε δηφξζσζε ησλ θχιισλ εξγαζίαο (Griffin & Symington, 1997:770). 

Απφ ηα παξαπάλσ επξήκαηα γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη εθαξκνδφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο κεηά ηελ επίζθεςε ραξαθηεξίδνληαη γηα ηε κε βησκαηηθή ηνπο 

δηάζηαζε, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ έξεπλα ηεο Καινγηάλλε 

(2015:123). 

Δπηπξφζζεηα, δηεξεπλήζεθε ε ζηάζε  πνπ πηνζεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο, θαη ε ζπκπεξηθνξά, πνπ αλαπηχζζνπλ.  Οη Cox-Petersen & 

Pfaffinger (1998:27-28) θαηέγξαςαλ ηέζζεξηο ηχπνπο  εθπαηδεπηηθψλ: α) απηφο πνπ 

εμεγεί (explainer): ν εθπαηδεπηηθφο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε εμεγεί, απαληάεη ζε 

εξσηήζεηο, αλαθέξεη επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηα εθζέκαηα, β) απηφο πνπ 

αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο (initiator): ν εθπαηδεπηηθφο δείρλεη ζπγθεθξηκέλα 

αληηθείκελα θαη θάλεη ζρεηηθέο εξσηήζεηο, γ) απηφο πνπ δηεπζχλεη (manager): ν 

εθπαηδεπηηθφο θαηεπζχλεη ηελ επίζθεςε, θξνληίδεη γηα ηελ πεηζαξρία ησλ καζεηψλ ή 

βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα δηεθπεξαηψζνπλ κηα εξγαζία θαη δ) ν παξαηεξεηήο 

(observer): ν εθπαηδεπηηθφο παξαηεξεί θαη/ή θσηνγξαθίδεη ηνπο καζεηέο λα 

αζρνινχληαη θαη λα αιιειεπηδξνχλ κε ηα αληηθείκελα. Οη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί-ζηε δηεμαρζείζα έξεπλα-πηνζέηεζαλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παξαηεξεηή 

θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ δηεπζχλεη. Μάιηζηα, φπσο παξαηεξήζεθε νη καζεηέο 

απηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιειεπίδξαζαλ ιηγφηεξν κε ηα εθζέκαηα (Cox-Petersen & 

Pfaffinger, 1998:28). Σαπηφρξνλα, ηα επξήκαηα άιιεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη 

πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ήηαλ παζεηηθνί, δελ 

ππήξρε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ απηψλ θαη ησλ μελαγψλ θαη θξφληηδαλ θπξίσο γηα ηελ 
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επηθξάηεζε ηάμεο θαη πεηζαξρίαο. Οη έξεπλεο δείρλνπλ φηη φηαλ δελ ππάξρεη μελαγφο 

ζην κνπζείν, ηφηε νη εθπαηδεπηηθνί αλαιακβάλνπλ ηε μελάγεζε (Tal et al., 2005:932). 

πσο ζπκπεξαίλεηαη, νη εθπαηδεπηηθνί δελ γλσξίδνπλ πνηνλ ξφιν ζα πξέπεη λα 

πηνζεηήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο. πλήζσο ηείλνπλ λα εθαξκφδνπλ ηε 

δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ εθαξκφδνπλ θαη ζηελ ηάμε. Οη πξαθηηθέο δειαδή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εκθαλίδνληαη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο εξγαζίεο. Καηά ηελ 

επίζθεςε ζπλεζίδνπλ λα κνηξάδνπλ ζηνπο καζεηέο θχιια εξγαζίαο, ψζηε λα κέλνπλ 

απαζρνιεκέλνη θαη γηαηί πηζηεχνπλ φηη, αλ δελ έρνπλ θάπνην θχιιν εξγαζίαο, δελ ζα 

κάζνπλ (Kisiel, 2003:937). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, άιινη εθπαηδεπηηθνί θξνληίδνπλ 

γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ (DeWitt & Storksdieck, 2008:187-

188). O Kisiel (ζην DeWitt & Storksdieck, 2008:188) δηαπίζησζε φηη θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ παξαηεξήζεθαλ δχν είδε πξαθηηθψλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο: α) δνκεκέλεο ζηξαηεγηθέο (structured student engagement - θχιια 

εξγαζίαο ή άιιεο γξαπηέο δξαζηεξηφηεηεο ή μελάγεζε) θαη β) κε δνκεκέλεο 

ζηξαηεγηθέο (unstructured student strategies – αιιειεπίδξαζε εθπαηδεπηηθψλ- 

καζεηψλ, ε εμήγεζε ησλ εθζεκάησλ, ε ππνβνιή αλνηρηψλ εξσηήζεσλ ζηνπο καζεηέο, 

ε ελζάξξπλζε ηεο εμεξεχλεζεο). Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ην πξψην 

είδνο πξαθηηθψλ ήηαλ ην πην ζπλεζηζκέλν κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δηδηθφηεξα, νη 

εθπαηδεπηηθνί ζπλήζηδαλ λα επηηεξνχλ ηνπο καζεηέο θαη λα θαηαγξάθνπλ ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο ζε βίληεν ή θσηνγξαθίεο. πκπιεξσκαηηθά, απφ ηε βηβιηνγξαθία 

θαηαδεηθλχεηαη φηη νη επηζθέςεηο απνηεινχλ κηα πξνέθηαζε ηεο ηάμεο, θαζψο είλαη 

πνιχ δνκεκέλεο· δελ αμηνπνηνχληαη νη δπλαηφηεηεο πνπ δίλνληαη γηα κάζεζε ζε 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν (Jensen, 1994:56-57). Παξάιιεια, άιιεο έξεπλεο 

δείρλνπλ φηη νη μελαγήζεηο ππεξηεξνχλ ζηηο επηζθέςεηο (Καινγηάλλε, 2015:120). 

O Kisiel (ζην DeWitt & Storksdieck, 2008:188) δηαθξίλεη δχν θαηεγνξίεο 

θχιισλ εξγαζίαο ζηα κνπζεία: α) ηελ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ έξεπλα (survey 

oriented) θαη β) ηελ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ έλλνηα (concept-oriented). Ζ πξψηε 

αλαθέξεηαη ζε θχιια εξγαζίαο κε πνιιέο εξσηήζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ πνιιά 

εθζέκαηα, θαη απαηηνχλ απαληήζεηο απφ ην αληίγξαθν ηεο εηηθέηαο. Αληίζεηα, ε 

δεχηεξε θαηεγνξίαο θχιισλ εξγαζίαο έρεη ιηγφηεξεο εξσηήζεηο, νη απαληήζεηο ησλ 

νπνίσλ βαζίδνληαη ζηελ παξαηήξεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ βηβιηνγξαθία έδεημε φηη 

ζπγθξηηηθά κε ην πξψην είδνο θχιισλ εξγαζίαο, ηα θχιια εξγαζίαο 

πξνζαλαηνιηζκέλα ζηηο έλλνηεο, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ νπζηαζηηθή κάζεζε. 

ηελ έξεπλα ηνπ Kisiel δηαθάλεθε φηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνηίκεζε ηα 
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θχιια εξγαζίαο πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ έξεπλα. Ζ πξνηίκεζε απηή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνθαλψο ππνδειψλεη ηελ πεπνίζεζή ηνπο φηη νη καζεηέο πξέπεη λα 

είλαη απαζρνιεκέλνη θαηά ηελ επίζθεςε.  
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Β’ ΜΕΡΟ 

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 
 

5.1. κοπόσ  και τόχοι  τησ ϋρευνασ  
 

Απφ ηελ εκπεηξία καο ζην ζρνιείν, αιιά θαη ηηο ζπδεηήζεηο κε καζεηέο, 

δηαπηζηψλνπκε φηη ε ζρνιηθή επίζθεςε ζε έλα κνπζείν ή ηζηνξηθφ ρψξν είλαη 

ζπλδεδεκέλε θαηά θχξην ιφγν κε αηζζήκαηα αλίαο, πιήμεο θαη πην ζπάληα 

ελζνπζηαζκνχ θαη εληππσζηαζκνχ. πλήζσο, πεξηιακβάλεη κηα απιή πεξηδηάβαζε 

ζηνλ επηζθέςηκν ρψξν θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηε κνλφηνλε μελάγεζε ελφο εηδηθνχ ηνπ 

κνπζείνπ. Σα αληηθείκελα, φκσο, πνπ θηινμελνχλ ηα κνπζεία, ηα κλεκεία, αιιά θαη νη 

ηζηνξηθνί ρψξνη θέξνπλ ηε δηθή ηνπο ηζηνξία θαη κε ηηο θαηάιιειεο εξσηήζεηο 

κπνξνχλ λα καο δψζνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ην παξειζφλ. Δπηπιένλ, ε επίζθεςε, 

ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο, απνηειεί κηα καζεζηαθή εκπεηξία ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη εληφο απζεληηθψλ πιαηζίσλ κάζεζεο. Σαπηφρξνλα, αλαπηχζζνληαη 

νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη ηζρπξνπνηνχληαη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο 

θαη ε ζπλεξγαζία. Δθαξκφδνληαο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο κπνξνχλ νη 

καζεηέο λα θαζνδεγεζνχλ, ψζηε λα εθκαηεχζνπλ απφ ηα αληηθείκελα ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ αλαδεηνχλ θαη γεληθφηεξα, απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιά 

γλσζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά νθέιε. Σέηνηεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, αλακθίβνια, 

είλαη αξθεηά δεκηνπξγηθέο θαη αλακέλεηαη λα θάλνπλ ηελ επίζθεςε αμέραζηε ζηα 

παηδηά. κσο, ζπκβαίλεη ην αληίζεην, φπσο γλσξίδνπκε απφ ηελ εκπεηξία καο. Γηαηί;  

Με ηελ παξνχζα εξγαζία, ινηπφλ, επηρεηξείηαη λα κειεηεζεί πνηεο πξαθηηθέο 

αθνινπζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη πνηεο αληηιήςεηο 

έρνπλ αλαθνξηθά κε ηηο επηζθέςεηο, ψζηε λα δηαθαλεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηηο 

αμηνπνηνχλ. 

Ζ παξνχζα έξεπλα, ζπλεπψο, επηθεληξψλεηαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ 

αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ, ησλ κλεκείσλ θαη ησλ ηζηνξηθψλ 

ρψξσλ ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο. Σα βαζηθά ζεκεία εζηίαζεο ηεο έξεπλαο είλαη νη 

αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξηλ ηελ επίζθεςε, θαηά ηε δηάξθεηά 
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ηεο θαη κεηά απφ απηή, ελψ, παξάιιεια, δηεξεπλψληαη θαη νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γεληθά γηα ηηο επηζθέςεηο. 

Ζ έξεπλα απνηειείηαη απφ δχν άμνλεο · ηνλ άμνλα πνπ αθνξά ηηο αληηιήςεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη απηφλ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο πξαθηηθέο ηνπο. Αλαθνξηθά κε 

ηνλ πξψην άμνλα νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ είλαη νη εμήο: 

 Να κειεηεζεί πνηνη είλαη νη ζηφρνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φηαλ νξγαλψλνπλ κηα 

επίζθεςε ζε έλαλ ηζηνξηθφ ρψξν, κλεκείν ή κνπζείν. 

 Να κειεηεζεί ε γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε ζεκαζία 

δηεμαγσγήο επηζθέςεσλ ζε κνπζεία, κλεκεία ή ηζηνξηθνχο ρψξνπο. 

 Να κειεηεζεί ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηα θξηηήξηα, πνπ 

πηζηεχνπλ φηη θαζηζηνχλ επηηπρεκέλε κηα επίζθεςε.  

 Να κειεηεζνχλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα, 

ζχκθσλα κε ηα νπνία επηιέγνπλ λα επηζθεθζνχλ έλαλ ηζηνξηθφ ρψξν, κλεκείν 

ή κνπζείν. 

 Να δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ην αλ θξίλνπλ 

απαξαίηεηε ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ηάμεο πξηλ ηελ επίζθεςε, ηε δεκηνπξγία 

θχιισλ εξγαζίαο ή ηελ εθαξκνγή ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

κνπζείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο θαη ηελ νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ 

κεηά απφ απηήλ. 

ηε ζπλέρεηα, αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν άμνλα, ησλ πξαθηηθψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ είλαη νη εμήο: 

 Να κειεηεζεί αλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα ή 

καζήκαηα ζρεηηθά κε ηε κνπζεηαθή εθπαίδεπζε θαη αλ απηά πνπ έρνπλ 

δηδαρζεί ηα εθάξκνζαλ ζηε δηδαθηηθή ηνπο πξάμε. Αλ είλαη πξφζπκνη λα 

παξαθνινπζήζνπλ ζρεηηθά ζεκηλάξηα, φζνη δελ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ην 

αληηθείκελν. 

 Να δηεξεπλεζεί αλ ε επίζθεςε ζπλδέεηαη κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα. 

 Να κειεηεζεί πνηα είδε κνπζείσλ ή ηζηνξηθψλ ρψξσλ επηζθέπηνληαη ζπλήζσο 

νη εθπαηδεπηηθνί κε ηελ ηάμε ηνπο. 

 Να δηεξεπλεζεί πνηα πξνβιήκαηα ζπλαληνχλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηελ 

νξγάλσζε κηαο επίζθεςεο. 



 

98 

 

 Να κειεηεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νξγαλψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κηα 

επίζθεςε. Δηδηθφηεξα, ζε πνηεο ελέξγεηεο πξνβαίλνπλ πξηλ ηελ επίζθεςε, 

θαηά ηε δηάξθεηά ηεο θαη κεηά απφ απηή. 

 Να κειεηεζεί ν ξφινο πνπ πηνζεηνχλ εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο θαηά ηηο 

επηζθέςεηο. 

 

 

5.2. Ερευνητικϊ Ερωτόματα  
 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, πνπ δηακνξθψζεθαλ απνξξένπλ απφ ηε κειέηε ηεο 

ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο γηα ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία, κλεκεία θαη ηζηνξηθνχο ρψξνπο 

θαη είλαη ηα εμήο: 

 Έρνπλ παξαθνινπζήζεη νη εθπαηδεπηηθνί ζεκηλάξηα ή καζήκαηα κνπζεηαθήο 

εθπαίδεπζεο; Αλ λαη, εθάξκνζαλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο απηά πνπ έκαζαλ; Αλ 

φρη, ζα ήζειαλ λα παξαθνινπζήζνπλ; 

 Πνηα γλψκε έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηε δηεμαγσγή επηζθέςεσλ ζε κνπζεία, 

κλεκεία ή ηζηνξηθνχο ρψξνπο; 

 Πνηα νθέιε πηζηεχνπλ νη εθπαηδεπηηθνί φηη απνθνκίδνπλ νη καζεηέο απφ ηηο 

επηζθέςεηο ζε κνπζεία, κλεκεία ή ηζηνξηθνχο ρψξνπο; 

 Πνηνη είλαη νη ζηφρνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ επίζθεςε ζε έλαλ 

ηζηνξηθφ ρψξν, κλεκείν ή κνπζείν; 

 πλδέεηαη ε επίζθεςε ζε έλαλ ηζηνξηθφ ρψξν, κλεκείν ή κνπζείν κε ην 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα; 

 Πνηα είδε ηζηνξηθψλ ρψξσλ, κλεκείσλ θαη κνπζείσλ επηιέγνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί λα επηζθεθζνχλ; 

 Με πνηα θξηηήξηα επηιέγνπλ νη εθπαηδεπηηθνί λα επηζθεθζνχλ έλα κνπζείν, 

κλεκείν ή ηζηνξηθφ ρψξν; 

 Πνηα πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηελ νξγάλσζε κηαο 

επίζθεςεο; 

 Πνηα ζηνηρεία πηζηεχνπλ νη εθπαηδεπηηθνί φηη δηακνξθψλνπλ κηα επηηπρεκέλε 

επίζθεςε; 
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 Πψο νξγαλψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηελ επίζθεςε; Πνηεο ελέξγεηεο θάλνπλ 

πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ επίζθεςε; 

 Πνηνλ ξφιν πηνζεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο; 

 

 

5.3. Η Προςϋγγιςη  
  

ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία εθαξκφδεηαη ε πνηνηηθή έξεπλα. Καηά ηνπο 

Denzin & Lincoln (ζην Ίζαξε & Πνχξθνο, 2015:12-13)  

«Ζ πνηνηηθή έξεπλα είλαη κηα πιαηζηνζεηεκέλε δξαζηεξηφηεηα 

(situatedactivity), ε νπνία ηνπνζεηεί ηνλ παξαηεξεηή ζηνλ θφζκν. Απηή 

ζπλίζηαηαη ζε έλα ζχλνιν εξκελεπηηθψλ θαη πιηθψλ πξαθηηθψλ, νη νπνίεο 

θάλνπλ ηνλ θφζκν νξαηφ. Απηέο νη πξαθηηθέο κεηαζρεκαηίδνπλ ηνλ θφζκν. 

Μεηαηξέπνπλ ηνλ θφζκν ζε κηα ζεηξά απφ αλαπαξαζηάζεηο ηνπ εαπηνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκεηψζεσλ πεδίνπ, ησλ ζπλεληεχμεσλ, ησλ 

ζπλνκηιηψλ, ησλ θσηνγξαθηψλ, ησλ καγλεηνθσλήζεσλ θαη ησλ 

ζεκεηψζεσλ ζε εκεξνιφγηα. ε απηφ ην επίπεδν ε πνηνηηθή έξεπλα 

πεξηιακβάλεη κηα εξκελεπηηθή, λαηνπξαιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηνλ θφζκν. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη νη πνηνηηθνί εξεπλεηέο κειεηνχλ ηα πξάγκαηα ζην θπζηθφ 

ηνπο πιαίζην, επηρεηξψληαο λα δψζνπλ λφεκα ή λα εξκελεχζνπλ ηα 

θαηλφκελα κε φξνπο ησλ λνεκάησλ πνπ νη άλζξσπνη δίλνπλ ζε απηά.» 

 Ζ πνηνηηθή έξεπλα θαίλεηαη φηη απνξξίπηεη ην ζεηηθηζηηθφ κνληέιν επηζηήκεο, 

πνπ βαζίδεηαη ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο, αιιά, αληίζεηα, εζηηάδεη ζηε κειέηε ηνπ 

ηζηνξηθνχ-θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ, ζηελ παξαηήξεζε θαη εξκελεία ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ησλ ππνθεηκέλσλ. Γηεξεπλά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη 

αληηιεπηή θαη βηψλεηαη ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Δπηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ θφζκνπ κέζσ ηεο εκπεηξίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. Τπφ απηή 

ηελ άπνςε ε πνηνηηθή έξεπλα είλαη λαηνπξαιηζηηθή, παξαηεξεί δειαδή απηφ πνπ 

ζπκβαίλεη ρσξίο λα πξνζπαζεί λα ην ειέγμεη. Ο εξεπλεηήο, νπζηαζηηθά, επηρεηξεί λα 

δηεξεπλήζεη ζε βάζνο ηηο αληηιήςεηο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηα θίλεηξα ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνζψπσλ αλαθνξηθά κε θάπνην θαηλφκελν, ψζηε λα δηακνξθσζεί κηα βαζχηεξε 

γλψζε γηα ην ζέκα, πνπ εξεπλάηαη, αιιά θαη κηα νιηζηηθή εξκελεία γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα.  
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Ζ πνηνηηθή έξεπλα, ινηπφλ, πηνζεηεί ηελ επαγσγηθή κέζνδν θαηά ηελ νπνία ν 

εξεπλεηήο δηακνξθψλεη θαηλνχξηεο ππνζέζεηο απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγεη ζην 

εξεπλεηηθφ πεδίν θαη, έηζη, ζεκειηψλεη ηελ ζεσξία ηνπ. Οη κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ραξαθηεξίδνληαη απφ επειημία θαη επαηζζεζία απέλαληη ζην 

θνηλσληθφ πιαίζην, εγθαζηδξχνπλ ζηελέο επηθνηλσληαθέο ζρέζεηο κεηαμχ εξεπλεηή 

θαη ζπκκεηερφλησλ θαη αληηκεησπίδνπλ ηα δεδνκέλα νιηζηηθά ζηνρεχνληαο ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο πνιππινθφηεηαο. Σέηνηεο κέζνδνη είλαη ε παξαηήξεζε,  ε 

ζπλέληεπμε, ε έξεπλα-δξάζε θαη άιιεο (Ίζαξε & Πνχξθνο, 2015:41-42, 

Μάληδνπθαο, 2007:237-238). 

 Έλα, επηπιένλ, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη φηη κειεηά κηθξφ 

αξηζκφ πεξηπηψζεσλ θαη δελ ζηνρεχεη ζηε γελίθεπζε θαη ηελ αλαθάιπςε γεληθψλ 

ηάζεσλ, αιιά ηε δηαηχπσζε κηαο νιηθήο εηθφλαο γηα θάζε πεξίπησζε. πλεπψο, ζηελ 

πνηνηηθή έξεπλα παξαηεξείηαη ε έιιεηςε αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο, ε νπνία δελ 

επηηξέπεη  ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ. πλήζσο ην δείγκα πνπ αμηνπνηείηαη ζε 

ηέηνηνπ είδνπο έξεπλεο είλαη κηθξφ θαη αλ απηφ δελ είλαη κηθξφ εκπεξηέρεη κηα ζεηξά 

κεξνιεςηψλ. Σα ζπκπεξάζκαηα, ζπλεπψο, πνπ πξνθχπηνπλ πεξηγξάθνπλ κφλν ην 

ζπγθεθξηκέλν δείγκα. ηελ πνηνηηθή έξεπλα δε δίλεηαη έκθαζε ζηε ζηαηηζηηθή 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο. Απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ είλαη ε βαζχηεξε 

κειέηε θαη θαηαλφεζε κηθξνχ δείγκαηνο ππνθεηκέλσλ (Ίζαξε & Πνχξθνο, 2015:42). 

ηελ πνηνηηθή έξεπλα ν φξνο «γελίθεπζε» αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ φξν 

«ζπκβαηφηεηα» θαη απηφ, νπζηαζηηθά, πνπ δηεξεπλάηαη είλαη ην θαηά πφζν ν ρψξνο, ε 

νκάδα ή έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν, πνπ εξεπλήζεθε ηαηξηάδεη κε άιιεο ηέηνηεο 

παξφκνηεο πεξηπηψζεηο, πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ εξεπλεηή (Μσπζίδνπ, 2015:56). 

 ε θάζε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία είλαη απαξαίηεηνο ν θαζνξηζκφο ηεο 

επηζηεκνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ εξεπλεηή. Ζ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ν θάζε 

εξεπλεηήο αλαδεηθλχεη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηελ 

αιήζεηα θαη ηε γλψζε: αλ ε πξαγκαηηθφηεηα ππάξρεη αλεμάξηεηα απφ ηνλ άλζξσπν ή 

είλαη δεκηνχξγεκά ηνπ, αλ ε πξαγκαηηθφηεηα εθθξάδεηαη κε ηε κνξθή ηεο 

αληηθεηκεληθήο θαη κνλαδηθήο αιήζεηαο ή κε ηε κνξθή ηεο ππνθεηκεληθήο θαη 

πνιιαπιήο αιήζεηα θαη αλ ν άλζξσπνο κπνξεί λα γλσξίδεη ηελ αιήζεηα θαη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απφιπηα ή θάπνην κέξνο ηεο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ή έλα 

ζπγθεθξηκέλν άλζξσπν. ηε κηα πεξίπησζε, ινηπφλ, επηδηψθεηαη ε αληηθεηκεληθή θαη 

γεληθεπκέλε αιήζεηα, ελψ ζηελ άιιε ε ππνθεηκεληθή θαη πξνζσπηθή εξκελεία 

(Μαληδνχθαο, 2007:239). 
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 Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πηνζεηεί ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε 

(interpretivism), θαηά ηελ νπνία «ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαηαζθεπάδεηαη κέζα 

απφ ηα λνήκαηα πνπ απνδίδνπλ ηα ππνθείκελα ζηε δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ» (Κπξηαδή, 2002). Οη άλζξσπνη, δειαδή, δελ αληηδξνχλ 

κεραληζηηθά, αιιά, αληίζεηα, νη πξάμεηο ηνπο δηέπνληαη απφ θίλεηξα θαη πεπνηζήζεηο 

θαη γη’ απηφλ αθξηβψο ην ιφγν ε εμήγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο αλζξψπνπ ζα 

πξέπεη λα εδξάδεηαη ζηε εξκελεία, πνπ ηεο απνδίδνπλ νη ίδηνη νη άλζξσπνη. Ζ 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ζχκθσλα κε ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ζρεηίδεηαη κε 

ηα θίλεηξα, ηηο αμίεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ αλζξψπσλ, πνπ δηέπνπλ ηελ θνηλσληθή 

ηνπο δξαζηεξηφηεηα (Κπξηαδή, 2002). Παξάιιεια, ππνζηεξίδεηαη φηη δελ ππάξρεη 

αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη είλαη αλψθειν λα ηελ θαηαλνήζεη ν εξεπλεηήο, 

θαζψο ν θάζε άλζξσπνο βηψλεη θαη αληηιακβάλεηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν. πλεπψο, απηφ πνπ έρεη ζεκαζία ζηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε 

είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν θάζε ζπκκεηέρσλ ζηελ έξεπλα 

αληηιακβάλεηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηά ηνπ (Μαληδνχθαο, 2007:239) θαη απηφ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί, φηαλ ν εξεπλεηήο πξνζπαζεί λα δεη ηα πξάγκαηα απφ ηε ζθνπηά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, λα ηνπο γλσξίζεη φζν ην δπλαηφ θαιχηεξα, ψζηε λα 

θαηαζθεπάζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φπσο νη ίδηνη ηελ θαηαζθεπάδνπλ (Κπξηαδή, 

2002). 

 ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ινηπφλ, κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο πνηνηηθήο 

έξεπλαο θαη ηελ πηνζέηεζε ηεο εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο επηδηψθεηαη λα θαηαλνεζεί 

ζε βάζνο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

αμηνπνηνχλ ηηο επηζθέςεηο ζηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο. Δπηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε 

ησλ θηλήηξσλ, ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηνπο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη 

αξηηφηεξε γλψζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη ην ξφιν, ηε ζεκαζία θαη 

ηελ νξγάλσζε ησλ επηζθέςεσλ ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο 

βαζχηεξεο θαη νιηζηηθήο εξκελείαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

έξεπλα. Γελ επηδηψθεηαη ε απφθηεζε κηαο γεληθήο θαη αθεξεκέλεο εηθφλαο γηα ηηο 

πξαθηηθέο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά επηδηψθεηαη λα κειεηεζεί πψο 

θαη γηαηί ν θάζε εθπαηδεπηηθφο αμηνπνηεί ηηο επηζθέςεηο ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία  
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5.4. Η Μϋθοδοσ  
 

Ζ εξεπλεηηθή κέζνδνο, ε νπνία αμηνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία, είλαη ε 

εξεπλεηηθή ζπλέληεπμε. χκθσλα κε ηνλ Φίιηα (2000) ε ζπλέληεπμε νξίδεηαη «σο 

κηα ηερληθή πνπ έρεη ζθνπφ λα νξγαλψζεη κηα ζρέζε πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο αλάκεζα 

ζε δχν πξφζσπα, ην ζπλεληεπθηή θαη ηνλ εξσηψκελν, έηζη ψζηε λα επηηξέςεη ζηνλ 

πξψην ηε ζπιινγή νξηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ απφ ην δεχηεξν πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν». 

 Ζ ζπλέληεπμε παξέρεη κηα ζεηξά πιενλεθηεκάησλ ζηελ εξγαζία ηνπ εξεπλεηή. 

Δπηηπγράλεηαη ε άκεζε επαθή θαη επηθνηλσλία ηνπ ζπλεληεπθηή κε ην 

ζπλεληεπμηαδφκελν. Οη εξσηψκελνη, επίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπλέληεπμεο είλαη 

πηζαλφ λα πξνβνχλ θαη ζηελ εμηζηφξεζε πξνζσπηθψλ ηζηνξηψλ θαη άιισλ 

πεξηζηαηηθψλ, θάηη ην νπνίν ίζσο δελ έπξαηηαλ γξαπηψο ζε κηα αλνηρηνχ ηχπνπ 

εξψηεζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ. Παξάιιεια, ν ρεηξηζκφο ηεο γιψζζαο, ε «γιψζζα 

ηνπ ζψκαηνο» ή ν ηφλνο ηεο θσλήο ηνπ ζπκκεηέρνληα απνθαιχπηνπλ πνιιέο 

ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζηάζε ηνπ θαη ηε δηάζεζή ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα 

κηαο ζπλέληεπμεο, επίζεο, ν εξεπλεηήο είλαη ζε ζέζε λα κειεηήζεη ηνλ ηξφπν, κε ηνλ 

νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο βηψλνπλ ηνλ θφζκν, θαη δηαζθαιίδεηαη φηη νη εξσηήζεηο 

έρνπλ θαηαλνεζεί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη αλ ρξεηαζηεί ηηο ηξνπνπνηεί αλαιφγσο.  

 Ζ ζπλέληεπμε δελ απνηειεί έλα νπδέηεξν εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, 

θαζψο ζε απηή ιακβάλεη ρψξα κηα ζπλερήο αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη 

ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη βαζίδνληαη ζηε 

δηαπξαγκάηεπζε. Έηζη, κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο δελ επηρεηξείηαη λα εξκελεπζεί κφλν ην 

«ηη», δελ αληηκεησπίδνληαη δειαδή νη ζπκκεηέρνληεο σο «δεμακελέο» απαληήζεσλ 

γεγνλφησλ ή πεξηζηαηηθψλ. Δξκελεχεηαη ην «γηαηί» θαη ην «πψο», νη δξάζεηο ησλ 

αλζξψπσλ θαη νη ηξφπνη, κε ηνπο νπνίνπο νξγαλψλνπλ ηε δσή ηνπο. ηε βάζε απηή ν 

ζπκκεηέρσλ αληηκεησπίδεηαη απφ ηνλ εξεπλεηή κε ηζνηηκία θαη αιιειεπηδξψληαο 

ζπγθαηαζθεπάδνπλ ην λφεκα ηεο εκπεηξίαο ηνπο, παξάγνληαη λέεο ζθέςεηο θαη 

ηξνπνπνηνχληαη λνήκαηα. Ζ ζπλέληεπμε, επίζεο, δελ ζηνρεχεη ζε πνζνηηθνπνηήζεηο 

θαη ζηε δηαηχπσζε γεληθψλ απφςεσλ θαη αξρψλ, αιιά ζηελ πεξηγξαθή δξάζεσλ ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην (Μσπζίδνπ, 2012:51-52). 

 Οη ζπλεληεχμεηο αλάινγα κε ην βαζκφ δφκεζεο ή ηππνπνίεζήο ηνπο 

δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: α) ηελ εκηδνκεκέλε, β) ηε κε δνκεκέλε πνηνηηθή 

ζπλέληεπμε θαη γ) ηελ πιήξσο δνκεκέλε ζπλέληεπμε. Οη εξεπλεηέο αμηνπνηψληαο 
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εκηδνκεκέλεο ή κε δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο επηδηψθνπλ λα ζπγθεληξψζνπλ φζν ην 

δπλαηφλ πινπζηφηεξν εξεπλεηηθφ πιηθφ παξέρνληαο ηελ επθαηξία ζηνπο εξσηψκελνπο 

λα κηιήζνπλ ειεχζεξα θαη ζε βάζνο γηα ηηο ζθέςεηο, ηηο αληηιήςεηο ηνπο, ηηο 

πξαθηηθέο ηνπο. Οπζηαζηηθά, νη δηάθνξνη ηχπνη ζπλεληεχμεσλ αληηζηνηρνχλ θαηά 

θάπνηνλ ηξφπν ζην «βάζνο» ησλ απαληήζεσλ πνπ δεηάκε (Robson, 2007). 

 ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία αμηνπνηήζεθε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. 

Απηφο ν ηχπνο ζπλέληεπμεο απνηειείηαη απφ πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο, αιιά ε 

ζεηξά ηνπο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ην ηη θαίλεηαη θαηαιιειφηεξν θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ εξεπλεηή. Δπίζεο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη δπλαηή ε 

αλαδηαηχπσζε ηεο εξψηεζεο θαη ε επεμήγεζή ηεο, ε παξάιεηςε ή πξφζζεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ εξσηήζεσλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο εξσηψκελνπο (Robson, 2007). Ζ 

επηινγή ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο εδξάδεηαη ζην φηη ήηαλ αλαγθαίν γηα ην 

ζθνπφ ηεο έξεπλαο νη εξσηψκελνη λα κπνξνχλ λα εθθξάδνληαη γηα ηηο αληηιήςεηο θαη 

ηηο πξαθηηθέο ηνπο ειεχζεξα θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο ζην πιαίζην κηαο θηιηθήο 

ζπδήηεζεο, ρσξίο φκσο λα ππάξρεη θίλδπλνο παξέθθιηζεο ζε ζέκαηα κε ζπλαθή κε 

απηφ πνπ δηεξεπλάηαη. 

 Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εζηίαζε ζηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο 

ζρεδηάζηεθε έλα πιάλν ηεο ζπλέληεπμεο: 

1) πνπδέο 

2) Έηε ππεξεζίαο 

3) Σάμε δηδαζθαιίαο 

4) Παξαθνινχζεζε ή φρη ζεκηλαξίσλ ή καζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε κνπζεηαθή 

εθπαίδεπζε. 

Αλ ότι, λα κάζνπκε ιεπηνκέξεηεο γηα ην αλ ζεσξνχλ φηη είλαη απαξαίηεηε ε 

παξαθνινχζεζε ζρεηηθψλ καζεκάησλ. 

Αλ ναι, λα κάζνπκε θαηά πφζν ηνπο βνήζεζε ζηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο. 

5) Αληηιήςεηο αλαθνξηθά κε ηε ζεκαζία δηεμαγσγήο επηζθέςεσλ θαη γηαηί. 

6) Αληηιήςεηο γηα ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη καζεηέο. 

7) Αληηιήςεηο γηα ηα ζηνηρεία, πνπ θαζηζηνχλ πεηπρεκέλε κηα επίζθεςε. 

8) Αληηιήςεηο αλαθνξηθά κε ηε ζεκαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο, ηεο δηεμαγσγήο 

δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο θαη κεηά απφ απηή κέζα 

ζηελ ηάμε.  

9) ηφρνη εθπαηδεπηηθψλ, φηαλ νξγαλψλνπλ κηα επίζθεςε. 

10) Βαζκφο ζχλδεζεο επίζθεςεο κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηεο ηάμεο. 
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11) Σα ζπλεζέζηεξα είδε κνπζείσλ πνπ επηζθέπηνληαη. 

12) Κξηηήξηα επηινγήο ρψξνπ γηα επίζθεςε. 

13) Πξνβιήκαηα θαηά ηελ νξγάλσζε ηεο επίζθεςεο. 

14) Σξφπνο νξγάλσζεο κηαο επίζθεςεο: Πξηλ (ζηελ ηάμε), θαηά ηε δηάξθεηα (ζηνλ 

ηζηνξηθφ ρψξν, κλεκείν ή κνπζείν) θαη κεηά (ζηελ ηάμε). 

15) Ρφινο εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο. 

 

 

5.5. Σο Δεύγμα  
 

 Ζ δεηγκαηνιεςία πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία, ήηαλ 

ε βνιηθή ή επθαηξηαθή. Ζ βνιηθή δεηγκαηνιεςία πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή εθείλσλ 

ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη πην θνληά ζηνλ εξεπλεηή θαη ζηα νπνία έρεη εχθνιε 

πξφζβαζε. Ο εξεπλεηήο επηιέγεη, δειαδή,  άηνκα πνπ δέρνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα φηαλ δεηείηαη ζπλέληεπμε απφ φπνηνλ ηπραίλεη λα βξίζθεηαη ζε 

έλαλ ρψξν, πνπ δηεπθνιχλεη ηνλ εξεπλεηή. Δθφζνλ, ην δείγκα απηφ είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ κφλν ηνπ εαπηνχ ηνπ δελ κπνξεί λα γίλεη γελίθεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ (Κπξηαδή, 2002, Robson, 2007). 

 Χζηφζν, φπσο πξναλαθέξζεθε παξαπάλσ, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνηνηηθήο 

έξεπλαο δελ είλαη ε γελίθεπζε θαη ε δηακφξθσζε γεληθψλ ηάζεσλ, αιιά ε θαηαγξαθή 

κηαο νιηθήο εηθφλαο θαη ε ζε βάζνο κειέηε θαη θαηαλφεζε κηθξνχ δείγκαηνο 

ππνθεηκέλσλ. πλεπψο, ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία δελ εζηηάδεη ζηε γελίθεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, αιιά ζηε δηαηχπσζε κηαο ζεσξίαο πνπ αθνξά ηελ εξεπλψκελε 

νκάδα, δειαδή ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαη πηζαλφηαηα 

κπνξεί λα παξνπζηάδεη ζπκβαηφηεηα κε άιιεο παξφκνηεο πεξηπηψζεηο.Γπλεηηθά, 

ινηπφλ, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ηαηξηάδνπλ κε εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

εκθαλίδνπλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε απηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ θνληά ζηελ εξεπλήηξηα θαη εχθνια 

πξνζβάζηκνη ζε απηήλ, ελψ επέδεημαλ κεγάιε πξνζπκία γηα λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα 

βνεζήζνπλ ζην ζθνπφ ηεο έξεπλαο. Σν γεγνλφο απηφ εμαζθάιηζε ηελ πξφζβαζε ζε 

πινχζηα δεδνκέλα, θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί- φληεο πξφζπκνη λα κνηξαζηνχλ ηηο 

εκπεηξίεο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο – κε εηιηθξίλεηα πξνέβεζαλ ζηελ πεξηγξαθή 

δηάθνξσλ πεξηζηαηηθψλ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο. Μπνξεί, ινηπφλ, λα κε 
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δηαζθαιίδεηαη ε γελίθεπζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ εμαηηίαο ηεο κε 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ηνπ δείγκαηνο, σζηφζν, είλαη δπλαηή ε ζπιινγή πνιιψλ θαη 

ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο νιηθήο εηθφλαο γηα ηηο αληηιήςεηο 

θαη πξαθηηθέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλψκελεο νκάδαο εθπαηδεπηηθψλ. 

 ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 15 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη 

νπνίνη ππεξεηνχλ ζε ρσξηά θαη πφιεηο ηνπ Ν. Πέιιαο. Απφ ην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, νη 8 ήηαλ άλδξεο θαη νη 7 γπλαίθεο. Σν 

δείγκα απνηεινχζαλ εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ ηάμεσληνπ Γεκνηηθνχ, δηεπζπληέο, 

θαζψο θαη δάζθαινη, νη νπνίνη δελ ήηαλ ελεξγνί εθείλν ην ρξνληθφ δηάζηεκα, αιιά 

παξείραλ δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ζην ζρνιείν.  

 

 

5. 6. Αξιοπιςτύα και Εγκυρότητα  
 

Οη Lincoln & Guba (ζην Thomas & Magilvy, 2011:151-152) αζρνιήζεθαλ κε 

ηελ ηζρχ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο θαη επηρείξεζαλ λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα γηα ην 

πψο κπνξεί έλα εξεπλεηήο λα πείζεη ην θνηλφ φηη ηα απνηειέζκαηά ηνπ είλαη άμηα 

πξνζνρήο. Οη ζπγθεθξηκέλνη εξεπλεηέο δηακφξθσζαλ έλα κνληέιν, ην νπνίν κπνξεί 

λα «νηθνδνκήζεη» ηελ αμηνπηζηία ζηελ πνηνηηθή έξεπλα, θαη εζηηάδεη ζε ηέζζεξα 

ζηνηρεία: α) αμία αιήζεηαο (αμηνπηζηία) (credibility), β) δπλαηφηεηα εθαξκνγήο 

(δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο) (transferability), γ)ζπλνρή (αμηνπηζηία) (dependability) θαη 

δ) νπδεηεξφηεηα (επηβεβαησζηκφηεηα) (confirmability). 

Αξρηθά, ε αμηνπηζηία είλαη εθείλν ην ζηνηρείν ην νπνίν επηηξέπεη ζηνπο άιινπο 

λα αλαγλσξίδνπλ ηηο εκπεηξίεο, γηα ηηο νπνίεο θάλεη ιφγν  ε έξεπλα, κέζα απφ ηελ 

εξκελεία ησλ εκπεηξηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. πσο ζεκεηψλεη ν Krefting (ζην 

Thomas & Magilvy, 2011:152-153) «κηα πνηνηηθή έξεπλα ζεσξείηαη αμηφπηζηε, φηαλ 

παξνπζηάδεη κηα αθξηβή πεξηγξαθή ή εξκελεία ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο, φπνπ νη 

άλζξσπνη, πνπ κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο εκπεηξίεο, ζα ηηο αλαγλσξίζνπλ ακέζσο». 

ηξαηεγηθέο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο έξεπλαο είλαη ν ρξφλνο, πνπ 

δαπαλάηαη κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, θαζψο φζν πεξηζζφηεξνο είλαη, ηφζν πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο αληινχκε γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηά ηνπο. Δπηπιένλ, 

άιιεο ζηξαηεγηθέο είλαη νη απνκαγλεηνθσλήζεηο θαη ε απηνιεμεί παξάζεζε ησλ 

ιεγφκελσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ (Thomas & Magilvy, 2011:153). 



 

106 

 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ινηπφλ, ε εξεπλήηξηα πξνζπάζεζε θαηά ηηο 

ζπλεληεχμεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αμηνπνηήζεη φζν πεξηζζφηεξν ρξφλν γηλφηαλ 

πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί λα κνηξαζηνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε δηδαθηηθή ηνπο πξάμε. Σαπηφρξνλα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απνκαγλεηνθσλήζεηο, ψζηε λα είλαη επθνιφηεξε 

ε ζπλερήο λνεηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη, ηειηθά, ε εξκελεία ηνπο. ηελ 

παξνπζίαζε, επίζεο, ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο παξαηέζεθαλ απηνιεμεί ηα 

ιεγφκελα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ επηινγή παξάζεζεο ζπγθεθξηκέλσλ απηνχζησλ 

απαληήζεσλ βαζίζηεθε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απαληήζεσλ, πνπ εκθαλίδνληαη 

ζπρλά, φζν θαη ζε απηά, πνπ θξίζεθαλ κνλαδηθά θαη ελδηαθέξνληα. 

ηε ζπλέρεηα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο είλαη 

ζεκαληηθφ λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ησλ επξεκάησλ απφ κηα νκάδα ζε κηα 

άιιε. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε κηα αθξηβή πεξηγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ 

κειεηάηαη, δειαδή ησλ δεκνγξαθηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ θαη ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο 

έξεπλαο (Thomas & Magilvy, 2011:153). Βάζεη απηνχ, ινηπφλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ θαη λα αθνξνχλ κφλν νκάδεο 

εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε απηή πνπ 

κειεηάηαη. 

ηελ πνηνηηθή έξεπλα, επηπιένλ, αμηνπηζηία κπνξεί λα επηηεπρζεί, φηαλ έλαο 

άιινο εξεπλεηήο κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηα ίρλε, ηε δηαδξνκή δειαδή ηνπ εξεπλεηή. 

πγθεθξηκέλα, απηφο ν έιεγρνο ηεο δηαδξνκήο κπνξεί λα γίλεη κέζσ: α) ηεο αθξηβνχο 

πεξηγξαθήο ησλ ζθνπψλ ηεο έξεπλαο, β) ηεο πεξηγξαθή ησλ ιφγσλ θαη ησλ αηηηψλ, νη 

νπνίεο νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο, γ) ηεο πεξηγξαθήο ηνπ 

ηξφπνπ, κε ηνλ νπνίν ζπλειέγεζαλ ηα δεδνκέλα, θαη ηεο δηάξθεηαο ζπιινγήο ηνπο, δ) 

ηεο πεξηγξαθήο ηνπ ηξφπνπ αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, ε) ηεο παξνπζίαζεο θαη 

εξκελείαο ησλ επξεκάησλ θαη ζη) ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ηερληθψλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αμηνπηζηίαο ησλ δεδνκέλσλ (Thomas & Magilvy, 2011:153). Γηα 

φια ηα παξαπάλσ, ινηπφλ, ζηνλ παξφλ θεθάιαην ηεο εξγαζίαο πεξηγξάθνληαη κε 

αθξίβεηα ηφζν ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο φζν θαη νη ηερληθέο πνπ 

αθνινπζήζεθαλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο. 

Σέινο, ζηελ πνηνηηθή έξεπλα θαη, εηδηθφηεξα, ζηηο ζπλεληεχμεηο, είλαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ν εξεπλεηήο λα δηαηεξεί κηα απηνθξηηηθή ζηάζε θαη λα έρεη 

ππφςε ηνπ φηη νη πηζαλέο πξνθαηαιήςεηο ηνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ έξεπλα. 

Δπηπιένλ, ν εξεπλεηήο θαηά ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία νθείιεη λα αθνινπζεί ηνπο 
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ζπκκεηέρνληεο θαη λα κελ ηνπο θαζνδεγεί θαη, φπνπ ρξεηάδεηαη, λα ζέηεη 

δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο (Thomas & Magilvy, 2011:154). 

Έηζη, ε εξεπλήηξηα πνιιέο θνξέο, φηαλ θάπνην απφ ηα ιεγφκελα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ έρξεδε επεμήγεζεο, έζεηε πεξαηηέξσ εξσηήζεηο. Αθφκε, 

απνθεχρζεθαλ νη θαηεπζπληηθέο εξσηήζεηο θαη νη απνδνθηκαζίεο ή επηδνθηκαζίεο 

ζηηο απαληήζεηο, ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα απαληνχλ ειεχζεξα, λα κελ αηζζάλνληαη 

φηη θξίλνληαη ή φηη πξέπεη λα δίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο. 

 

 

5.7. Διαδικαςύα ςυλλογόσ δεδομϋνων  
 

 Αθφηνπ νινθιεξψζεθε ην πιάλν ηεο ζπλέληεπμεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

πξψηε ζπλέληεπμε, ε νπνία ιεηηνχξγεζε σο πηινηηθή. Δμεηάζηεθε ε δηαδηθαζία, 

κειεηήζεθαλ ηα δεδνκέλα θαη θξίζεθε φηη ην ζπγθεθξηκέλν πιάλν αληαπνθξίλεηαη 

ζην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη, έηζη, ε εξεπλήηξηα πξνρψξεζε ζηε δηεμαγσγή ησλ 

ππφινηπσλ ζπλεληεχμεσλ. Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία νινθιεξψζεθε ζε δηάζηεκα δχν 

εβδνκάδσλ. ιεο νη ζπλεληεχμεηο θαηαγξάθεθαλ κε ςεθηαθφ καγλεηφθσλν, αθνχ 

ζπλαίλεζαλ ζε απηφ νη εθπαηδεπηηθνί, γεγνλφο πνπ εμππεξέηεζε ζηελ ελεξγεηηθή 

αθξφαζή ηνπο απφ πιεπξάο ηεο εξεπλήηξηαο. 

 πγθεθξηκέλα, ε παξνχζα έξεπλα δηεμήρζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2017 θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηήλ ήηαλ δεθαπέληε ζην ζχλνιν θαη δίδαζθαλ 

ζε δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ Ν. Πέιιαο. Ζ εξεπλήηξηα ήξζε ζε επαθή κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο ελεκέξσζε γηα ηελ ηαπηφηεηά ηεο θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

έξεπλαο θαη ηνπο επεζήκαλε ηε δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ηνπο. Αθνχ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζπκθψλεζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα, πξνγξακκαηίζηεθε έλα 

ξαληεβνχ καδί ηνπο πξνθεηκέλνπ νη ζπλζήθεο δηεμαγσγήο ηεο ζπλέληεπμεο λα ήηαλ 

επλντθέο σο πξνο ηελ άλεζε ρξφλνπ. ιεο νη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο 

ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαηά ηα νπνία νη εθπαηδεπηηθνί είραλ 

θελή ψξα ζην πξφγξακκά ηνπο, θαη ε κέζε δηάξθεηά ηνπο ήηαλ 20 ιεπηά. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη 4 απφ ηηο 15 ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηειεθσληθά, θαζψο 

εμαηηίαο ηεο απφζηαζεο ήηαλ αδχλαηε ε δηα δψζεο επηθνηλσλία. Καηά ηελ 

ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο, ε εξεπλήηξηα 

θαηέγξαθε ηηο απαληήζεηο ηνπο, αθνχ ξψηεζε απφ ηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο αλ ην 
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επηηξέπνπλ. Μεηά ην ηέινο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο απνδφζεθαλ επραξηζηίεο 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπο. 

 

 

5.8. Επεξεργαςύα δεδομϋνων  
  

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ε εξεπλήηξηα πξνρψξεζε ζηελ 

απνκαγλεηνθψλεζή ηνπο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζπλερήο λνεηηθή ηνπο επεμεξγαζία. 

Αθφηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε απνκαγλεηνθψλεζε φισλ ησλ ζπλεληεχμεσλ, 

δεκηνπξγήζεθε έλαο κεγάινο φγθνο πιηθνχ, ν νπνίνο έπξεπε λα νξγαλσζεί θαη λα 

ηαμηλνκεζεί.  

 πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθε ε θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ε 

ηαμηλφκεζή ηνπο ζε ελλνηνινγηθέο θαηεγνξίεο. Δμεηάζηεθαλ ηα θείκελα ησλ 

απνκαγλεηνθσλήζεσλ μερσξηζηά θαη ζε θάζε απφζπαζκα ηνπ θεηκέλνπ ηεο 

ζπλέληεπμεο δφζεθε έλαο θσδηθφο, ν νπνίνο δειψλεη ην λφεκα, πνπ απνδίδεη ε 

εξεπλήηξηα ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο ζπλέληεπμεο. ηε ζπλέρεηα, αθνχ φιν ην 

θείκελν ηεο ζπλέληεπμεο ζπκππθλψζεθε ζε αληηπξνζσπεπηηθνχο θσδηθνχο, ηφηε νη 

θσδηθνί απηνί αληηπαξαβιήζεθαλ θαη ζπγθξίζεθαλ, ψζηε λα εληνπηζηνχλ θσδηθνί κε 

φκνηα ραξαθηεξηζηηθά ή λνήκαηα (Μαληδνχθαο, 2007:243). 

 Αθνχ εληνπίζηεθαλ νη φκνηνη κεηαμχ ηνπο θσδηθνί, ηνπνζεηήζεθαλ καδί γηα 

λα ζρεκαηίζνπλ κηα ζεκαηηθή ελφηεηα. Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο, ινηπφλ, απνηεινχλ έλα 

ζπκππθλσκέλν ζχλνιν απφ νιηζηηθέο πεξηγξαθέο θαη εξκελείεο θαη επηηξέπνπλ ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη γλψζε ησλ αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

δειαδή ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Μαληδνχθαο, 2007:243-244). 

Οη θαηεγνξίεο, πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηελ επεμεξγαζία θαη θσδηθνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ είλαη νη εμήο: 

 

1. ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ 

1.1. Φχιν 

1.2. πνπδέο 

1.3. Υξφληα ππεξεζίαο 

1.4. Σάμε δηδαζθαιίαο 

 

2. ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΜΟΤΔΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
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2.1. Πνηνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ παξαθνινπζήζεη καζήκαηα κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο 

θαη ζε πνην πιαίζην 

2.2  Βαζκφο εθαξκνγήο ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία φζσλ έκαζαλ νη εθπαηδεπηηθνί 

2.3.Δπηζπκία παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θαζφινπ 

 

3. ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ 

3.1. Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζεκαζία δηεμαγσγήο επηζθέςεσλ 

3.2. Αληηιήςεηο γηα ηα νθέιε ησλ επηζθέςεσλ 

3.3. Αληηιήςεηο γηα ηα ζηνηρεία πνπ θαζηζηνχλ επηηπρεκέλε κηα επίζθεςε 

3.4.Αληηιήςεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνεηνηκαζίαο πξηλ ηελ επίζθεςε, ηελ 

εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο θαη κεηά απφ απηή 

 

4. ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ 

4.1. Δπηδησθφκελνη ζηφρνη κηαο επίζθεςεο 

4.2. Βαζκφο ζχλδεζεο επίζθεςεο κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 

4.3. Δίδε κνπζείσλ θαη ηζηνξηθψλ ρψξσλ πνπ επηζθέπηνληαη ζπλήζσο 

4.4. Κξηηήξηα επηινγήο επίζθεςεο ελφο κνπζείνπ ή ηζηνξηθνχ ρψξνπ 

4.5. Πξνβιήκαηα ζηε δηεμαγσγή ησλ επηζθέςεσλ 

4.6. Σξφπνο πξνεηνηκαζίαο πξηλ ηελ επίζθεςε 

4.7. Σξφπνο νξγάλσζεο ηεο επίζθεςεο κέζα ζην κνπζείν ή ζηνλ ηζηνξηθφ ρψξν 

4.8. Ρφινο εθπαηδεπηηθψλ κέζα ζην κνπζείν ή ζηνλ ηζηνξηθφ ρψξν 

4.9. Ρφινο καζεηψλ κέζα ζην κνπζείν ή ζηνλ ηζηνξηθφ ρψξν 

4.10. Σξφπνο απνηίκεζεο ηεο επίζθεςεο κέζα ζηελ ηάμε 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΗ 
ΕΡΕΤΝΑ 

 
Μεηά ηελ αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο, ζην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη ε 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο επίζθεςεο ζε έλα κνπζείν ή αξραηνινγηθφ ρψξν. 

 

6.1. Δημογραφικϊ ςτοιχεύα εκπαιδευτικών  
 

Δκπαιδεςηικοί Φύλο ποςδέρ Υπόνια 

Τπηπεζίαρ 

Σάξη 

διδαζκαλίαρ 

Δ1 Γπλαίθα Παηδαγσγηθή Αθαδεκία 

Λάξηζαο, Δμνκνίσζε ζην 

ΑΠΘ, ΣΠΔ, Πηζηνπνηήζεηο 

ζεαηξηθήο αγσγήο 

22 Α’ 

Δ2 Άλδξαο Παηδαγσγηθή Αθαδεκία 

Λάξηζαο, Δμνκνίσζε ζην 

ΑΠΘ 

25 Δ’ 

Δ3 Γπλαίθα Παηδαγσγηθή Αθαδεκία 

Φιψξηλα, Δμνκνίσζε ζην 

ΑΠΘ 

26 Α’ 

Δ4 Γπλαίθα Παηδαγσγηθφ Σκήκα 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

13 Γ’ 

Δ5 Άλδξαο Παηδαγσγηθή Αθαδεκία, 

Δμνκνίσζε, ΜΓΔ ζην 

Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην 

Πάηξαο (πνπδέο ζηελ 

Δθπαίδεπζε) 

26 Σ’ 

Δ6 Γπλαίθα Παηδαγσγηθή Αθαδεκία 

Φιψξηλαο, Παηδαγσγηθφ 

Σκήκα Νεπηαγσγψλ ΑΠΘ 

24 Γηεπζχληξηα 

Δ7 Γπλαίθα Παηδαγσγηθφ Σκήκα 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, 

Καιψλ Σερλψλ ζην Σκήκα 

Θεάηξνπ 

16 Γ’ 

Δ8 Άλδξαο Παηδαγσγηθφ Σκήκα 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, 

Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο 

18 Γ’ 
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ΑΠΘ: Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

Γιδαζκαλείο: Γηεηήο κεηεθπαίδεπζε ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο 

ΔΚΠΑ: Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

Δξομοίυζη: Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ αθαδεκατθή αλαβάζκηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ΜΓΔ: Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο 

Παπάλληλη ζηήπιξη: Αθνξά ηε ζπλεθπαίδεπζε θαη ηε ζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, 

δειαδή ηελ απφ θνηλνχ ζρνιηθή δσή θαη κάζεζε ησλ καζεηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία 

ζην πιαίζην ηεο γεληθήο ηάμεο θαη ν εθπαηδεπηηθφο ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο 

ππνζηεξίδεη ην καζεηή κε αλαπεξία (νχιεο, 2008). 

ΣΠΔ: Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ 

Δθπαίδεπζεο 

Δ9 Άλδξαο Παηδαγσγηθή Αθαδεκία 

Φιψξηλαο, Δμνκνίσζε, 

Πηπρίν Λνγηζηηθήο, 

επηκνξθψζεηο 

30 Γηεπζπληήο 

Δ10 Άλδξαο Παηδαγσγηθή Αθαδεκία 17 Δ’ 

Δ11 Άλδξαο Παηδαγσγηθή Αθαδεκία, 

Σκήκα Φπρνινγίαο ΔΚΠΑ 

18 Γηνηθεηηθφ 

έξγν 

Δ12 Γπλαίθα Παηδαγσγηθφ Σκήκα 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, 

κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα 

ζηε Γηδαθηηθή ηεο 

Ηζηνξίαο 

8 Β’ 

(παξάιιειε 

ζηήξημε) 

Δ13 Άλδξαο Παηδαγσγηθφ Σκήκα 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, 

ΜΓΔ Δηδηθήο Αγσγήο 

4 Γ’ 

(παξάιιειε 

ζηήξημε) 

Δ14 Γπλαίθα Παηδαγσγηθφ Σκήκα 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, 

ΜΓΔ Δηδηθήο Αγσγήο, 

κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα 

ζηελ Οξγάλσζε θαη 

Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο 

8 Δ’ 

(παξάιιειε 

ζηήξημε) 

Δ15 Άλδξαο Παηδαγσγηθφ Σκήκα 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, 

ΜΓΔ Δηδηθήο Αγσγήο 

8 Γ’ 

(παξάιιειε 

ζηήξημε) 
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Πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνχλ ελαξγέζηεξα θαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηά ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαηαξηίζηεθε ν παξαπάλσ πίλαθαο. Καηά 

ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο εξεπλήηξηαο, θάζε 

εθπαηδεπηηθφο έιαβε έλα θσδηθφ: ην γξάκκα Δ θαη δίπια έλαλ αξηζκφ. πγθεθξηκέλα, 

ην Δ πξνθχπηεη απφ ην «εθπαηδεπηηθφο» θαη ν αξηζκφο πξνέθπςε απφ ηε ζεηξά θαηά 

ηελ νπνία κειεηήζεθε ε ζπλέληεπμε.  

Μειεηψληαο ηα παξαπάλσ δεδνκέλα εμάγεηαη φηη ην δείγκα απνηειείηαη απφ 

νθηψ άλδξεο θαη επηά γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο. ρεδφλ νη κηζνί εθπαηδεπηηθνί (8) 

έρνπλ απνθνηηήζεη απφ Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο θαη νξηζκέλνη απφ απηνχο (5) 

αλέθεξαλ φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη εμνκνίσζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο. Οη ππφινηπνη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο (7) είλαη απφθνηηνη Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο. Σέζζεξηο απφ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ απνθηήζεη 

Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο: ν έλαο απφ απηνχο αλέθεξε γεληθά φηη ην 

δίπισκα ζρεηίδεηαη κε ηηο πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε, ηξεηο εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 

νινθιεξψζεη Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ κε αληηθείκελν ηελ Δηδηθή 

Αγσγή, ελψ δχν εθπαηδεπηηθνί είλαη κεηαπηπρηαθέο θνηηήηξηεο ζηηο Δπηζηήκεο ηεο 

Αγσγήο θαη ζηελ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο 

ην δείγκα καο ππάξρνπλ θαη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη είλαη θαη θάηνρνη 

δεχηεξνπ πηπρίνπ πέξαλ ηνπ βαζηθνχ. πγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε φηη κία 

εθπαηδεπηηθφο ε νπνία είλαη θαη δηεπζχληξηα, εθηφο απφ απφθνηηε ηεο Παηδαγσγηθήο 

Αθαδεκίαο, είλαη θαη απφθνηηε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ ηνπ ΑΠΘ. 

Δπηπιένλ, έλαο δεχηεξνο εθπαηδεπηηθφο, θαη απηφο δηεπζπληήο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, 

είλαη θάηνρνο πηπρίνπ Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο, ελψ δηαζέηεη θαη πηπρίν Λνγηζηηθήο. 

Παξάιιεια, άιινο εθπαηδεπηηθφο κεηά ηηο Παηδαγσγηθέο πνπδέο νινθιήξσζε ην 

Σκήκα Φπρνινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ, ελψ κηα εθπαηδεπηηθφο θαη ηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ 

ζην Σκήκα Θεάηξνπ.  

Απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα δηαθαίλεηαη φηη πνιινί είλαη νη εθπαηδεπηηθνί νη 

νπνίνη έρνπλ αλαβαζκίζεη θαη εκπινπηίζεη ηηο ζπνπδέο θαη ηηο γλψζεηο ηνπο. 

Μάιηζηα, έρνπλ αζρνιεζεί κε γλσζηηθνχο ηνκείο, νη νπνίνη άπηνληαη ηεο 

Παηδαγσγηθήο θαη  ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ (π.ρ. Σκήκα 

Νεπηαγσγψλ, Σκήκα Φπρνινγίαο, Καιψλ Σερλψλ) θαη ίζσο απηφ ην δεδνκέλν λα 

επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο, αιιά θαη ηηο 

ζρνιηθέο επηζθέςεηο. Δπηπξφζζεηα, παξαηεξήζεθε φηη ηξεηο απφ ηνπο δεθαπέληε 

εθπαηδεπηηθνχο έρνπλ απνθηήζεη Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηελ Δηδηθή 
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Αγσγή, γεγνλφο πνπ είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλα κε ην θαηλφκελν ηεο ζπλεθπαίδεπζεο. 

H ζπλεξγαηηθή δηδαζθαιίαάξρηζε λα εθαξκφδεηαη ζηελ Διιάδα, έπεηηα απφ ηε 

λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηνπ λφκνπ κε αξηζκφ 3699/2008 (Κακπαλέιινπ, 2011). Έηζη, 

ινηπφλ, ε εηδίθεπζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή εμαζθαιίδεη ηελ απνξξφθεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ηελ επηηπρεκέλε ηνπο αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο απηψλ 

ησλ καζεηψλ. 

 Δπηπιένλ, κειεηψληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα δηαπηζηψλεηαη φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (11) ππεξεηεί ζηελ εθπαίδεπζε απφ 13 έσο 30 ρξφληα. 

Μφιηο ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ φηη ε εθπαηδεπηηθή ηνπο ππεξεζία 

θπκαίλεηαη απφ 4 έσο 8 ρξφληα. Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, πνηθηιία σο πξνο ηα ρξφληα 

ππεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλ θαη θαίλεηαη φηη ππεξηεξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί κε 

κεγάιε δηδαθηηθή εκπεηξία. Σν γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 

δηαγξάςεη καθξά πνξεία ζηελ εθπαίδεπζε θαη θάπνηνη εμ απηψλ θαηέρνπλ 

δηεπζπληηθέο ζέζεηο παξέρεη ην πιενλέθηεκα φηη κπνξνχλ λα αθεγεζνχλ πνιιά 

πεξηζηαηηθά απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία θαη λα δψζνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο 

αλαθνξηθά κε ηηο ζρνιηθέο επηζθέςεηο θαη ηελ νξγάλσζή ηνπο. Αληίζεηα, απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κε ιηγφηεξα ρξφληα εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη είλαη θαη λεφηεξνη ζε 

ειηθία, κπνξνχκε λα κάζνπκε θαηά πφζν εθαξκφδνπλ θαηλνηφκεο κεζφδνπο ηφζν ζηε 

δηδαζθαιία ηνπο φζν θαη ζηελ νξγάλσζε επηζθέςεσλ. 

 Αλαθνξηθά κε ηηο ηάμεηο, ζηηο νπνίεο δηδάζθνπλ νη ζπκκεηέρνληεο 

εθπαηδεπηηθνί, δηαπηζηψλνπκε φηη θαιχπηεηαη φιν ην θάζκα ησλ ηάμεσλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ. Ζ ζπγθεθξηκέλε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ δηδάζθεη απφ ηελ Α’ έσο ηε Σ’ 

Γεκνηηθνχ,ζην δείγκα ππάξρνπλ επίζεο δηεπζπληέο, αιιά θαη εθπαηδεπηηθνί, πνπ 

δηδάζθνπλ ζην πιαίζην ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο. Χζηφζν, δελ ππάξρεη 

εθπαηδεπηηθφο, πνπ λα δηδάζθεη ζε Β’ Γεκνηηθνχ. Αλακθίβνια, απηφ ην γεγνλφο 

εμππεξεηεί, ψζηε λα θαηαλνεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί 

δηαρεηξίδνληαη ηελ νξγάλσζε ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ηφζν ζηηο κηθξέο φζν θαη 

ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ. 

 

 

6.2. Πλαύςιο κατϊρτιςησ εκπαιδευτικών ςτη Μουςειακό 
Εκπαύδευςη  
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Μειεηψληαο ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία δελ 

έρεη παξαθνινπζήζεη καζήκαηα κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο. ζνη απάληεζαλ ζεηηθά, 

αλέθεξαλ φηη παξαθνινχζεζαλ ζρεηηθά καζήκαηα ζην πιαίζην ζεκηλαξίσλ θαηά 

θχξην ιφγν θαη φρη ζην πιαίζην ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά αλέθεξαλ: «Με 

ηε κνπζεηαθή εθπαίδεπζε είρε ηχρεη λα παξαθνινπζήζσ έλα ζεκηλάξην θαη κνπ άξεζε 

πάξα πνιχ, ην είρε δηνξγαλψζεη κηα ζπλάδειθνο… Πάλε πνιιά ρξφληα απφ ηφηε…» 

(Δ1). Μηα άιιε εθπαηδεπηηθφο αλέθεξε φηη «Ναη, ζηελ Θεζζαινλίθε ζην ΑΠΘ κε ην 

Σκήκα ησλ Νεπηαγσγψλ θάλακε κάζεκα κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο θαη επηζθεθζήθακε 

θαη κνπζεία.» (Δ6). Έλαο εθπαηδεπηηθφο αλέθεξε φηη καζήκαηα κνπζεηαθήο 

εθπαίδεπζεο είρε παξαθνινπζήζεη ζην πιαίζην ησλ βαζηθψλ ηνπ ζπνπδψλ ιέγνληαο 

«Ναη, είρακε θάλεη. Δίρακε καζήκαηα. Σν ζπκάκαη απηφ.» (Δ8), ελψ κία εθπαηδεπηηθφο 

ζρνιίαζε φηη έρεη παξαθνινπζήζεη ζρεηηθά καζήκαηα ζην πιαίζην ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ ηεο ζπνπδψλ (Δ12). Έλαο άιινο εθπαηδεπηηθφο ππνζηήξημε φηη δελ 

έρεη παξαθνινπζήζεη ζεσξεηηθά καζήκαηα, αιιά, αληίζεηα, πξαθηηθά ζεκηλάξηα 

κέζα ζηνλ ρψξν ηνπ κνπζείνπ: «ρη, αιιά έρσ παξαθνινπζήζεη πνιιά έξγα, 

εξγαζηήξηα ζηελ πξάμε ζε κνπζείν.» (Δ9). Οη ππφινηπνη εθπαηδεπηηθνί έδσζαλ ηελ 

απάληεζε «εκηλάξηα» δειψλνληαο φηη έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηε κνπζεηαθή 

εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ζεκηλαξίσλ, πνπ παξαθνινχζεζαλ απηφλνκα.  

Οη ππφινηπνη εθπαηδεπηηθνί ππνζηήξημαλ φηη δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε 

ζεκηλάξηα κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο νχηε έρνπλ παξαθνινπζήζεη αληίζηνηρα 

καζήκαηα. Παξάιιεια, κηα εθπαηδεπηηθφο ζηελ εξψηεζε, αλ έρεη παξαθνινπζήζεη 

καζήκαηα κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο, απάληεζε «ρη, εθηφο απφ ηα καζήκαηα θαη 

θάπνηα επηινγήο πνπ αλαθέξνληαη ζε ηζηνξηθή ηνπνζέηεζε, ην κφλν πνπ έρσ 

αληηκεησπίζεη είλαη επηζθέςεηο.» (Δ4). 

ηελ εξψηεζε αλ ζα ήζειαλ λα γλσξίζνπλ ην αληηθείκελν θαη αλ πηζηεχνπλ φηη ζα 

ηνπο βνεζνχζε ζην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν, φινη ηζρπξίζηεθαλ φηη ζα ην ήζειαλ πνιχ 

θαη φηη ζα βνεζνχζε ζην έξγν ηνπο, θαζψο, φπσο ππνζηήξημαλ νη πεξηζζφηεξνη, φ, ηη 

θαηλνχξην καζαίλεη θαλείο είλαη θαιφ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαζέηνπκε: «Καζεηί 

θαηλνχξην βνεζάεη πάληα. Απηφ είλαη ζίγνπξν αξθεί λα ην δεηο κε θαιφ κάηη θαη λα κε 

ην δεηο κε θαιφ κάηη, ελδερνκέλσο ζα κπνξείο λα βειηηψζεηο θάπνηα πξάγκαηα. 

ίγνπξα κπνξείο λα πάξεηο ηδέεο θαη θαηλνχξηα ζέκαηα.» (Δ10). ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ ζεηηθή ζηάζε πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί απέλαληη ζε λέεο πξαθηηθέο θαη ηδέεο, σο πξνυπφζεζε γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη κε επηηπρία κηα θαηλνηνκία ζηελ ηάμε. Αλ  ν εθπαηδεπηηθφο δελ είλαη 
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δεθηηθφο ζε λέα δεδνκέλα, ηφηε φπσο αλαθέξεη, κπνξεί λα αμηνπνηήζεη επηιεθηηθά, ηη 

ζα εθαξκφζεη. 

  

 

6.3. Βαθμόσ εφαρμογόσ ςτη  διδακτικό διαδικαςύα όςων ϋμαθαν οι 
εκπαιδευτικού  

 

Δπηπιένλ, φζνη εθπαηδεπηηθνί ππνζηήξημαλ φηη παξαθνινχζεζαλ καζήκαηα 

κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο, θιήζεθαλ λα αλαθέξνπλ αλ εθάξκνζαλ ζηε δηδαζθαιία ηεο 

Ηζηνξίαο φζα έκαζαλ θαη θαηά πφζν ηνπο βνήζεζαλ ζην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν. 

πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ: «Σα εθάξκνζα φζν δνχιεπα σο δάζθαινο, 

γηαηί ηψξα δελ δνπιεχσ σο δάζθαινο. Σα εθάξκνζα πάξα πνιχ, αιιά είρα ην εμήο 

πξφβιεκα: πνιιά παηδάθηα δελ ήηαλ ελεκεξσκέλα. Έπξεπε δειαδή εκείο πξψηα λα 

ελεκεξψζνπκε, ηη ζα πάκε λα δνχκε, πνηαο επνρήο είλαη απηά πνπ ζα δνχκε θαη 

αλάινγα βέβαηα κε θάζε παηδάθη θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ έδεηρλε.» (Δ11). Ο 

ζπγθεθξηκέλνο εθπαηδεπηηθφο παξαδέρεηαη φηη φζα έκαζε γηα ηε κνπζεηαθή 

εθπαίδεπζε ηα εθάξκνζε ζε κεγάιν βαζκφ θαηά ηηο επηζθέςεηο. Χζηφζν, ζεσξεί φηη ε 

θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αλαθνξηθά κε ηε κνπζεηαθή εθπαίδεπζε δελ αθνξά ηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο ηάμεο θαη κάιηζηα ραξαθηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία θαη ελεκέξσζε 

ησλ καζεηψλ σο πξφβιεκα θαη φρη σο απηνλφεην κέξνο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ κηαο 

επίζθεςεο θαη, παξάιιεια, εμαξηάηαη απφ ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλνπλ ηα παηδηά. 

Πηζαλφηαηα γηα ηνλ ίδην ε κνπζεηαθή εθπαίδεπζε αθνξά κφλν φζα δηαδξακαηίδνληαη 

εληφο ηνπ κνπζείνπ.  

Άιιε εθπαηδεπηηθφο ππνζηεξίδεη: «Ννκίδσ πσο λαη βνήζεζε, γηαηί ζ’ απηνχο 

ηνπο ρψξνπο πέξαλ φηη είλαη επηζθέςηκνη […] κάο δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα κπνχκε θαη 

λα δνχκε πξάγκαηα, ηα νπνία δελ ηα μέξακε θαη κέζσ θάπνησλ εγρεηξηδίσλ θαη 

θάπνησλ βηβιίσλ, πνπ καο κνίξαζαλ ηφηε, θαη ην κάζεκα γηλφηαλ πεξηζζφηεξν 

βησκαηηθά, νπφηε θάλακε ηελ επίζθεςε ζην κνπζείν… […]κεηά κέζσ ησλ εγρεηξηδίσλ 

ηα νπνία έρσ αθφκε θαη ρξεζηκνπνηψ πάξα πνιιέο θνξέο θαη λνκίδσ φηη είλαη 

εληππσζηαθά, γηαηί πξαγκαηηθά δείρλνπλ ην ηη δσή ππήξμε πξηλ θαη φρη κφλν ζηα 

ιφγηα… Ξέξεηε ππήξμε εθείλνο ν ηάδε πνιηηηζκφο, αιιά έκπξαθηα θαη ρεηξνπηαζηά.» 

(Δ6). Ζ εθπαηδεπηηθφο πεξηγξάθεη κε γεληθφ ηξφπν φηη ε γλψζε ηεο πάλσ ζηε 

κνπζεηαθή εθπαίδεπζε ηελ σθέιεζε ζην δηδαθηηθφ ηεο έξγν. Σνλίδεη ηε ζεκαζία ησλ 

βηβιίσλ, πνπ ηεο ρνξεγήζεθαλ ζην πιαίζην ησλ ζπνπδψλ ηεο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί 
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κέρξη θαη ζήκεξα, θαζψο ηε βνήζεζαλ λα νξγαλψζεη ζσζηά ηηο επηζθέςεηο θαη λα 

δηδάμεη ηελ Ηζηνξία πεξηζζφηεξν βησκαηηθά.  

Έλαο άιινο εθπαηδεπηηθφο έδσζε ηελ απάληεζε «Δληάμεη,  αλαθέξακε θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κλεκείνπ. Απηφ…» (Δ8). Ο ζπγθεθξηκέλνο εθπαηδεπηηθφο- αξθεηά 

ιαθσληθφο θαη φρη ηφζν ζίγνπξνο γηα ηα ιεγφκελά ηνπ -απηφ πνπ εθάξκνζε θαηά ηηο 

επηζθέςεηο ήηαλ νη καζεηέο - πξνθαλψο κε ηε βνήζεηά ηνπ - λα πεξηγξάςνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο κλεκείνπ, ρσξίο φκσο λα αλαθέξεη αλ πξνέηξεπε ηνπο καζεηέο 

πέξα απφ ην «ηη» λα απαληήζνπλ θαη ζην «γηαηί» αζθψληαο ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε. 

Δπηπιένλ, δελ αλέηξεμε ζε απηά πνπ είρε δηδαρζεί παξά κφλν αλέθεξε ηηο πξαθηηθέο 

ηνπ.  

Άιινο εθπαηδεπηηθφο ππνζηήξημε φηη εθάξκνζε ηηο ζρεηηθέο γλψζεηο ζην 

βαζκφ πνπ απηφ ήηαλ εθηθηφ (Δ9), ελψ άιινο αλέθεξε φηη ηα εθάξκνζε θαη ηνλ 

βνήζεζαλ πνιχ (Δ12). Σέινο, έλαο εθπαηδεπηηθφο ππνζηήξημε φηη «Μαο είραλ πεη πξηλ 

πάκε ζε νπνηνλδήπνηε αξραηνινγηθφ ρψξν ή κνπζείν φηη ζα πξέπεη λα είκαζηε έηνηκνη, 

λα εηνηκαδφκαζηε, λα μέξνπκε ηη έρεη κέζα ην κνπζείν θαη αλάινγα λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε. Απηφ ην ‘θαλα.» Ο ζπγθεθξηκέλνο εθπαηδεπηηθφο ζίγεη ην δήηεκα 

ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξηλ απφ κηα επίζθεςε θαη φηη απηφ εθαξκφδεη 

απφ φζα έρεη δηδαρζεί. 

 

 

6.4. Αντιλόψεισ εκπαιδευτικών  
 

6.4.1. Αντιλόψεισ εκπαιδευτικών για τη ςημαςύα διεξαγωγόσ 
επιςκϋψεων  
 

ηελ εξψηεζε γηα ην πνηα είλαη ε γλψκε ηνπο γηα ηε δηεμαγσγή επηζθέςεσλ 

ζε κνπζεία θαη ηζηνξηθνχο ρψξνπο, φινη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθψλεζαλ φηη είλαη 

απαξαίηεην λα γίλνληαη ηέηνηεο επηζθέςεηο. ινη εμέθξαζαλ ηελ ζεηηθή ζηάζε ηνπο 

απέλαληη ζηε δηεμαγσγή επηζθέςεσλ, ρσξίο, σζηφζν λα πξνβνχλ ζηε ζαθή 

δηθαηνιφγεζε ηεο άπνςήο ηνπο, αιιά κηιψληαο γεληθά. Παξαδείγκαηνο ράξε: 

«πκθσλψ απνιχησο… Γειαδή λα πεγαίλνπκε, φπνπ κπνξνχκε θη φζν κπνξνχκε. 

Δίλαη ε… είλαη ε… ηζηνξία καο απηφ, έηζη; Δίλαη ζην DNA καο γξακκέλα φια απηά.» 

(Δ1). Ζ ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθφο ππνζηεξίδεη φηη σο Έιιελεο «έρνπκε κέζα καο» 

ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ θαη γηα απηφ ην ιφγν νθείινπκε λα κάζνπκε ηελ ηζηνξία καο. 

Θα ιέγακε φηη ε άπνςε απηή απερεί ηελ αληίιεςε «Έιιελαο γελληέζαη», θαζψο 
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ππνζηεξίδεηαη φηη σο Έιιελεο γελληφκαζηε θαη θαηέρνπκε ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά. Σν γεγνλφο απηφ, επηπιένλ, κπνξεί λα ιερζεί φηη θαλεξψλεη «εζληθφ 

λαξθηζζηζκφ» θαη εζληθηζηηθή δηάζεζε. «ζνλ αθνξά ην ζέκα ησλ επηζθέςεσλ είλαη 

φ,ηη θαιχηεξν κπνξεί λα ζπκβεί είηε ζε κηα ηάμε είηε ζε έλα ζρνιείν. Αλ ε εθπαηδεπηηθή 

επίζθεςε πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην ζχλνιν ησλ ηάμεσλ ηνπ ζρνιείνπ. Δίλαη φ,ηη 

θαιχηεξν γηα ηα παηδηά, θαηά ηε γλψκε κνπ.» (Δ5). «Δίλαη απαξαίηεηε. Δίλαη 

αθξνγσληαίνο ιίζνο γηα ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο θαη γεληθά ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ 

θαηαλφεζε ησλ κελπκάησλ θαη πξέπεη λα γίλεηαη ζπρλά θαη ηαθηηθά θαη ππθλά φπνηε 

δίλεηαη απηή ε δπλαηφηεηα. Γηα δψζεο έηζη; Εσληαλά.» (Δ9).  

ιεο νη παξαπάλσ δηαηππψζεηο δειψλνπλ ηελ ζεηηθή ζηάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζην ζέκα ηεο δηεμαγσγήο ησλ επηζθέςεσλ, αιιά θαίλεηαη φηη 

αδπλαηνχλ λα ηεθκεξηψζνπλ, γηαηί πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη επηζθέςεηο θαη 

απαληνχλ κε γεληθφ ηξφπν. Σν γεγνλφο απηφ ίζσο πξνδίδεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

πξνθαλψο δελ έρνπλ αλαινγηζηεί θαη ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ζεκαζία, πνπ έρνπλ ζηε 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη ζηα ίδηα ηα παηδηά. Κάπνηεο απαληήζεηο δείρλνπλ φηη ε 

δηεμαγσγή ησλ επηζθέςεσλ ζπκβάιιεη ζηε γλψζε ηεο ηζηνξίαο θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ 

ηνπ καζήκαηνο έρνληαο φκσο ραξαθηεξηζηηθά γεληθφηεηαο.  

Δπηπιένλ, κηα εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη φηη «Γηα ηηο αξθεηά κεγάιεο ηάμεηο πνπ 

θάλνπλ θαη ην αληηθείκελν, βπδαληηλή ηζηνξία, αξρατθά ρξφληα θιπ θπζηθά θαη βνεζάεη. 

ηηο κηθξέο ηάμεηο φρη ηφζν. Απιά πεξηδηαβαίλνπλ θαη θνηηάλε ρσξίο λα 

αληηιακβάλνληαη ηη είλαη απηφ. Σα κηθξά δελ έρνπλε αθφκα θαη ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ 

ζαλ… Γειαδή φηαλ ζέινπκε λα πνχκε γηα θάηη παιηφηεξν πξέπεη λα εμεγήζεηο πνηα 

είλαη ηα αξραία ρξφληα, απηά πνπ θνξάγαλε ηηο πεξηθεθαιαίεο θιπ.» (Δ3). Ζ 

ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθφο αθελφο θάλεθε ζεηηθή γηα ηε δηεμαγσγή επηζθέςεσλ 

δηθαηνινγψληαο ηελ άπνςή ηεο θαη ππνζηεξίδνληαο φηη βνεζάεη ηνπο καζεηέο ησλ 

κεγάισλ ηάμεσλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο θαη αθεηέξνπ 

ηζρπξίζηεθε φηη νη επηζθέςεηο ζε ηζηνξηθά κνπζεία δελ έρνπλ ηα ίδηα νθέιε ζηνπο 

κηθξνχο καζεηέο, θαζψο δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ιφγσ ειηθίαο ηα εθζέκαηα ηνπ 

κνπζεηαθνχ ρψξνπ. Ζ άπνςε ηεο εθπαηδεπηηθνχ απερεί ηηο αληηιήςεηο ηνπ Piaget πεξί 

αδπλακίαο ησλ κηθξψλ καζεηψλ λα ζπγθξνηήζνπλ αθεξεκέλε ηζηνξηθή ζθέςε. 

πγθεθξηκέλα, ε ζεσξία ηνπ J. Piaget αλαθέξεη φηη ηα παηδηά κπνξνχλ λα ζθέθηνληαη 

ινγηθά θαη αθεξεκέλα απφ ηελ ειηθία ησλ 12 εηψλ θαη πάλσ. Χζηφζν, φπσο 

ππνζηήξημε ν J. Bruner, ηα παηδηά κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ ηζηνξία ζε νπνηαδήπνηε 
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ειηθία αξθεί λα αμηνπνηεζνχλ θαηάιιειεο δηδαθηηθέο κέζνδνη θαη θαηάιιειν 

δηδαθηηθφ πιηθφ (Κφθθηλνο, 1998). 

Άιιε εθπαηδεπηηθφο δήισζε ζχκθσλε κε ηε δηεμαγσγή επηζθέςεσλ, ρσξίο 

φκσο λα δηθαηνινγεί ηελ άπνςή ηεο, αιιά επεζήκαλε ηε ζεκαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο ηάμεο: «Θεσξψ φηη πξέπεη λα γίλνληαη επηζθέςεηο αιιά 

πάληα κε κία ζρεηηθή πξνεηνηκαζία, θάπνηεο ψξεο δηδαζθαιίαο πξηλ ηελ επίζθεςε ζην 

ζρνιείν. Γειαδή πξηλ παο ζην έδαθνο εθεί, ηα παηδηά πξέπεη λα γλσξίδνπλ θάπνηα 

πξάγκαηα, γηα λα είλαη πην εχθνιν λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ.» (Δ4). 

Δπηπιένλ, ζε άιιε ζπλέληεπμε, ε εθπαηδεπηηθφο ηφληζε ηελ αλάγθε λα γίλνληαη 

επηζθέςεηο, αιιά λα εθαξκφδνληαη πξνγξάκκαηα, ψζηε ε επίζθεςε λα γίλεηαη 

ελδηαθέξνπζα: «Δλλνείηαη. […]Δπηπρψο, ηα ηειεπηαία ρξφληα ηα παηδηά δελ θσλάδνπλ 

«σρ!» θη απηφ ζεκαίλεη φηη ζε πνιιά κνπζεία ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα πνπ 

παξαθνινπζνχλ θαη γίλεηαη πνιχ πην ελδηαθέξνπζα ε μελάγεζε. Καη πηζηεχσ φηη απηφ 

πξέπεη λα γίλεη ζε φια, αλ γίλεηαη, ηα κνπζεία θαη ηνπο ρψξνπο.» (Δ7). 

Μηα εθπαηδεπηηθφο επεζήκαλε ηε ζεκαζία ησλ επηζθέςεσλ ππνζηεξίδνληαο 

φηη πξνζδίδνπλ κηα βησκαηηθή δηάζηαζε ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο θαη κέλνπλ 

αμέραζηεο ζηα παηδηά, αλ ζπλδένληαη κε εξγαζηήξηα θαη πξνγξάκκαηα. Έλαο 

εθπαηδεπηηθφο ππνζηήξημε φηη ε αμία δηεμαγσγήο ησλ επηζθέςεσλ έγθεηηαη ζην φηη 

πξφθεηηαη γηα κηα ελδηαθέξνπζα εκπεηξία γηα ηνπο καζεηέο, ε νπνία ζπληειεί ζηελ 

θαηάθηεζε ηεο γλψζεο. Άιιε εθπαηδεπηηθφο ζπκθψλεζε ζηε δηεμαγσγή επηζθέςεσλ 

αλαδεηθλχνληαο ην βησκαηηθφ ηνπο ραξαθηήξα θαη ηε δπλαηφηεηα, πνπ πξνσζνχλ γηα 

ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ ηεο ζπλεξγαζίαο ζηα παηδηά. Άιινο εθπαηδεπηηθφο 

ππνζηήξημε φηη ε δηεμαγσγή επηζθέςεσλ ζπληειεί ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ηζηνξηθήο 

γλψζεο θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλζεθψλ εθείλεο ηεο επνρήο.  

ε άιιε ζπλέληεπμε, ν εθπαηδεπηηθφο ήηαλ ζχκθσλνο κε ηε δηεμαγσγή 

επηζθέςεσλ, αιιά ππνγξάκκηζε φηη  ε νξγάλσζή ηνπο δελ γίλεηαη κε ην ζσζηφ ηξφπν 

εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο πξνεηνηκαζίαο απφ πιεπξάο εθπαηδεπηηθψλ: «Πξέπεη λα 

γίλνληαη. Πηζηεχσ φηη δελ είκαζηε θαηάιιεια έηνηκνη νχηε εκείο νη εθπαηδεπηηθνί, εκείο 

νη εθπαηδεπηηθνί βαζηθά, θαη πεγαίλνπκε ηα παηδηά θαη ηα παηδηά δπζαλαζρεηνχλ θαη 

βγάδνπλ άζρεκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηα κνπζεία.» (Δ2). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

θαη πάιη δελ έρνπκε δηθαηνιφγεζε ηεο άπνςεο, αιιά παξαηεξείηαη κηα πξνζπάζεηα 

απηνθξηηηθήο αλαθνξηθά κε ηηο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηηο νπνίεο ραξαθηεξίδεη 

αθαηάιιειεο θαη ππεχζπλεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα αξλεηηθήο ζηάζεο ζηνπο καζεηέο 

απέλαληη ζηα κνπζεία.  
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Δπηπιένλ, απφ έλαλ άιινλ εθπαηδεπηηθφ έγηλε αλαθνξά ζηε κεγάιε ζεκαζία 

δηεμαγσγήο επηζθέςεσλ ζε κνπζεία θπξίσο γηα εθείλα ηα παηδηά, πνπ δελ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ηα επηζθεθζνχλ εμαηηίαο ηεο αξλεηηθήο ή αδηάθνξεο ζηάζεο ησλ 

γνλέσλ ηνπο ή εμαηηίαο νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ (Δ10). 

 

 

6.4.2. Αντιλόψεισ των εκπαιδευτικών για τα οφϋλη των 
επιςκϋψεων  
 

 Μειεηψληαο ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εξψηεζε γηα ην πνηα 

πηζηεχνπλ φηη είλαη ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη καζεηέο απφ επηζθέςεηο ζε 

κνπζεία, νη πεξηζζφηεξνη κίιεζαλ γηα ην βησκαηηθφ ηνπο ραξαθηήξα θαη φηη κφλν αλ 

νη καζεηέο δνπλ απηφ, πνπ  κειεηνχλ, ζα κπνξέζνπλ λα ην εκπεδψζνπλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά, φπσο είπε κηα εθπαηδεπηηθφο: «Ννκίδσ φηη δελ ππάξρεη πην θαιφ 

κάζεκα απφ ην λα παο θαη λα ςειαθίζεηο ηα παηήκαηα, αθξηβψο εθεί, πνπ πάηεζαλ 

φινη απηνί, γηα ηνπο νπνίνπο ζπδεηάκε. Γηαηί ηα πεξηζζφηεξα ζην κπαιφ ησλ παηδηψλ 

είλαη αρηαξκάο. 1821, αξραία Διιάδα, Βπδάληην. Δίλαη φια καδί ζην κπαιφ ηνπο. Καη 

ζηγά ζηγά λνκίδσ φηη έηζη ηαθηνπνηνχληαη κε ην λα βιέπνπλ, λα δηαβάδνπλ θαη λα… 

είλαη πινχζηα βησκαηηθή εκπεηξία.» (Δ7) ή άιινο εθπαηδεπηηθφο ππνζηήξημε: «[…] 

ζθέθηεζαη πψο ηαπηίδεηαη ε ηζηνξία κε ην αληηθείκελν. Βιέπεηο ηελ ηαχηηζε. Απηά πνπ 

καζαίλεηο ζεσξεηηθά, ηα βιέπεηο ζαλ έξγα.» (Δ8). Άιιε εθπαηδεπηηθφο επεζήκαλε φηη 

κέζσ ησλ επηζθέςεσλ νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη θαιχηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ησλ κλεκείσλ, ην κέγεζνο ή ηα ρξψκαηά ηνπο, πνπ δηαηεξήζεθαλ 

ηφζα ρξφληα θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο. Οη πεξηζζφηεξνη, ινηπφλ, έθαλαλ ιφγν 

γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ επηζθέςεσλ σο βησκαηηθνχο ζπλδέζκνπο κεηαμχ ησλ 

εθζεκάησλ θαη ησλ γλψζεσλ πνπ θαηέρνπλ νη καζεηέο γηα ηελ αιιειεπίδξαζε  θαη 

γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ αηζζήζεσλ ησλ καζεηψλ. Μία εθπαηδεπηηθφο αλέθεξε σο 

καζεζηαθφ φθεινο ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ησλ καζεηψλ κέζσ ησλ 

επηζθέςεσλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο (Δ12). 

 Οη ππφινηπνη εθπαηδεπηηθνί ππνζηήξημαλ φηη ηα νθέιε ησλ επηζθέςεσλ 

αθνξνχλ ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ηζηνξηθψλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ. πσο αλέθεξαλ 

«Δίλαη ε ηζηνξία… Γλσξίδνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπο, γλσξίδνπλ κε ηη 

αζρνινχληαλ νη άλζξσπνη ηελ επνρή εθείλε. Σα ζεσξψ ζεκαληηθά γηα ηε δσή ησλ 

παηδηψλ…» (Δ2). Άιινο εθπαηδεπηηθφο επεζήκαλε φηη πέξα απφ ηελ ηζηνξηθή γλψζε 
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νη επηζθέςεηο ζπληεινχλ ζηε γλψζε ησλ εζψλ θαη ησλ εζίκσλ, ελλνψληαο πξνθαλψο 

ηηο επηζθέςεηο ζε ιανγξαθηθά κνπζεία. Οη ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί, ζπλεπψο, 

ζεσξνχλ φηη νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία ζπλεπάγνληαη ηζηνξηθή γλψζε, θαζψο κέζσ 

ηεο πεξηδηάβαζεο ζην κνπζεηαθφ ρψξν νη καζεηέο απνθηνχλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο 

γηα ην παξειζφλ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ ζίγεηαη ην δήηεκα ηνπ βησκαηηθνχ 

ραξαθηήξα ησλ επηζθέςεσλ, δειαδή ηεο δπλαηφηεηαο πνπ παξέρνπλ νη επηζθέςεηο νη 

καζεηέο λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηα εθζέκαηα. 

 Έλαο εθπαηδεπηηθφο έθαλε ιφγν γηα ηελ ςπραγσγία ησλ παηδηψλ θαηά ηηο 

επηζθέςεηο, φρη φκσο εληφο ηνπ κνπζεηαθνχ ρψξνπ: «Σα παηδηά θάπνηα ζηηγκή ζέινπλ 

λα βγνπλ θη έμσ απ’ ην ζρνιείν… Σν θαηαιαβαίλνπκε θη εκείο… Καη κέζσ απηήο ηεο 

επίζθεςεο κεηά κπνξνχκε λα ηνπο ελεκεξψζνπκε φζα παηδάθηα ελδηαθέξνληαη γη’ απηφ 

πνπ ζα δνχλε θαη κεηά λα πάλε λα παίμνπλ θαη ιίγν κπαιίηζα (γέιηα).» (Δ11). ε απηή 

ηελ πεξίπησζε ζα ιέγακε φηη νη επηζθέςεηο αληηκεησπίδνληαη θπξίσο σο επθαηξίεο γηα 

δηαζθέδαζε θαη φρη σο επθαηξίεο γηα κάζεζε. 

 

 

6.4.3. Αντιλόψεισ των εκπαιδευτικών για τα ςτοιχεύα, που 
καθιςτούν επιτυχημϋνη μια επύςκεψη  
 

 Αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ κηα επίζθεςε επηηπρεκέλε, νη 

εθπαηδεπηηθνί ππνζηήξημαλ φηη ηέηνηνη παξάγνληεο είλαη ε ζσζηή νξγάλσζε θαη 

πξνεηνηκαζία ησλ ίδησλ θαη ην ελδηαθέξνλ θαη νη ζεηηθέο εληππψζεηο ησλ παηδηψλ. «Ζ 

πξνεηνηκαζία! Καη’ αξράο απφ ηνπο δαζθάινπο, απ’ ηνπο γνλείο… Ζ νξγάλσζε, 

δειαδή, ηα παηδηά λα μέξνπλ ηη ζα πάλε λα δνπλ, έηζη; Γελ είλαη κηα εθδξνκή, πνπ ζα 

παο. Θέιεη πνιιή πξνεηνηκαζία, ζέιεη νξγάλσζε, ζέιεη λα θηλήζεη νπσζδήπνηε ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. Γειαδή, ρσξίο ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ ζε έλα κνπζείν, 

είλαη ζαλ λα κελ πήγεο θαζφινπ […]» (Δ1).«Θα ην δνχκε απ’ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

παηδηψλ. Αλ ινηπφλ κεο ζην κνπζείν ή ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηα παηδηά είλαη 

ζπλεπαξκέλα απ’ απηά, πνπ βιέπνπλ… Καη κεηά ζα ην δηαπηζηψζνπκε θη εκείο ζηελ 

ηάμε κε ηελ επεμεξγαζία, πνπ ζα θάλνπκε.» (Δ9). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε πξνεηνηκαζία θαη επηκφξθσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θξίλεηαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ επηηπρία κηαο επίζθεςεο, 

εηδηθά, φηαλ δελ ππάξρεη μελαγφο: «[…] Π.ρ. ζην κνπζείν καθεδνληθνχ αγψλα ππήξρε 

μελαγφο, ελψ ζηνπ Λεπθνχ Πχξγνπ φρη. Ο εθπαηδεπηηθφο έπξεπε λα ελεκεξσζεί θαη λα 
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επηκνξθσζεί, γηα λα θάλεη ηελ μελάγεζε. Αλ δελ παο πξνεηνηκαζκέλνο θαη, απιά, 

δηαβάδεηο ηα θαξηειάθηα ησλ εθζεκάησλ, δελ θάλεηο δνπιεηά. Θα πξέπεη λα ‘ζαη πην 

νξγαλσκέλνο, λα έρεηο αξρίζεη ηελ πξνεξγαζία ήδε απ’ ην ζρνιείν, αιιά λα ‘ζαη θαη 

πξνεηνηκαζκέλνο γηα ην εθεί. Μελ πεηο ζηα παηδηά θάληε κηα βφιηα θαη θεχγνπκε.» 

(Δ6). 

Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ σο ζηνηρεία επηηπρίαο νη καζεηέο λα 

απνθνκίζνπλ θάηη απφ ηελ επίζθεςε θαη λα ην ζπκνχληαη ηελ επφκελε κέξα, αιιά θαη 

λα ππάξρεη κεγάιε ζπκκεηνρή παηδηψλ ζηελ επίζθεςε ζηηο εξσηήζεηο πνπ ζα 

γίλνληαη. Υαξαθηεξηζηηθά, παξαζέηνπκε: «Δίλαη, φηαλ θχγεηο θαη ηελ επφκελε κέξα 

ξσηήζεηο ηνπο καζεηέο ηη είδαλ θαη ζνπ απαληήζνπλ ζσζηά. Να ‘ρνπλ θαηαιάβεη ηη 

θάλακε εθεί, πνχ πήγακε, ηη είδακε θαη κε ηη ζρεηίδεηαη ηέινο πάλησλ απηφ πνπ είδακε.» 

(Δ2). 

 Άιινη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ην ίδην ην κνπζείν κπνξεί λα ζπληειέζεη 

ζηελ επηηπρία ηεο επίζθεςεο κε ηελ αμηνπνίεζε επνπηηθψλ κέζσλ (νπηηθναθνπζηηθνχ 

πιηθνχ), καθεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ψζηε λα αληηιεθζνχλ 

θαιχηεξεο ηηο ζπλζήθεο ηνπ παξειζφληνο: «Αλ είλαη δπλαηφλ λα ππάξρεη θάπνην 

πξφγξακκα, πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ, ζηνρεπκέλν. Δίρακε πάεη π.ρ.ζην κνπζείν ηεο 

Πέιιαο θαη είρε ζέκα ηνλ Ζξαθιή […] Δίραλ θάλεη έλα πνιχ σξαίν πξφγξακκα… […] 

Σνπο δψζαλε θαθέινπο, ζεκεηψζεηο γηα ην πψο, αο πνχκε, εκθαλίδεηαη ν Ζξαθιήο κέζα 

ζε ςεθηδσηά θαη ζε δηάθνξα αγγεία θαη λνκίζκαηα θαη θνζκήκαηα. ηγά ζηγά πεξάζακε 

ζην φηη ήηαλ αγαπεκέλνο ηνπ Μεγάινπ Αιέμαλδξνπ θη, έηζη, ηα παηδηά έπαημαλ ην ξφιν 

ηνπ εξεπλεηή. Απηφ ηνπο έκεηλε, ήηαλ θάηη πνιχ εληππσζηαθφ. Κη ελψ είδαλ πξηλ θαη 

κεηά μαλά ην κνπζείν απηφ, εθείλε ε θνξά ηνπο είρε κείλεη.» (Δ7). Οη εθπαηδεπηηθνί, 

επίζεο, αλαθέξνπλ σο παξάγνληεο επηηπρίαο κηαο επίζθεςεο ηε μελάγεζε, ηε δηάηαμε 

ηνπ ρψξνπ ηνπ κνπζείνπ θαη ηα εθζέκαηά ηνπ: «[…] Να κελ πάκε θαη δνχκε κηα μεξή 

αίζνπζα, πνπ έρεη πέληε θηνχπηα κέζα, ηα εθζέκαηα, ν ρψξνο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

έρνπλ εθηεζεί παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν…» (Δ7). 

 Έλαο εθπαηδεπηηθφο ππνζηήξημε φηη γηα ηνλ ίδην είλαη επηηπρία λα επηζθεθζνχλ 

ηα παηδηά έλαλ ρψξν, ηνλ νπνίν πηζαλφηαηα δελ ζα επηζθέπηνληαλ μαλά εμαηηίαο 

θνηλσληθψλ ιφγσλ: «[…] Μφλν θαη κφλν φηη ηα παηδηά ζα κπνχλε ζε έλαλ ρψξν, φπνπ 

κπνξεί λα κελ μαλαπάλε πνηέ ζηε δσή ηνπο… Οη γνλείο ηνπο κπνξεί λα αζρνινχληαη κε 

άιιεο δνπιεηέο ή εδψ ζηελ πεξηνρή καο ην 95% είλαη αγξφηεο θαη δελ ηνπο ελδηαθέξεη 

δπζηπρψο.» (Δ11). 
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6.4.4. Αντιλόψεισ των εκπαιδευτικών για την πραγματοπούηςη 
προετοιμαςύασ πριν την επύςκεψη, την  εφαρμογό 
δραςτηριοτότων κατϊ τη διϊρκειϊ τησ και μετϊ από αυτό  
 

 ε γεληθέο γξακκέο νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζεηηθά δηαθείκελνη ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε πξνεηνηκαζίαο ηεο ηάμεο πξηλ ηελ επίζθεςε, ζηελ εθαξκνγή 

δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο θαη κεηά απφ απηή. Πέξα απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, πνπ δήισζαλ ηε ζεκαζία δηεμαγσγήο θαη ησλ ηξηψλ ζηαδίσλ θαηά 

ηελ νξγάλσζε κηαο επίζθεςεο, ππήξραλ θαη άιινη, νη νπνίνη ππνζηήξημαλ φηη δελ 

είλαη φια ηα ζηάδηα εμίζνπ ζεκαληηθά. 

Σνλίζηεθε, ινηπφλ, ε αλάγθε λα δηεμάγνληαη θαη ηα ηξία ζηάδηα θαηά ηελ 

νξγάλσζε κηαο επίζθεςεο, ψζηε λα θηλεζεί ην ελδηαθέξνλ θαη ε πεξηέξγεηα ησλ 

παηδηψλ γηα κάζεζε: «Δίλαη ζεκαληηθφ λα εθαξκφδνληαη θαη ηα ηξία ζηάδηα… Με  ηελ 

πξνεηνηκαζία ζα πξντδεάζνπκε ηνπο καζεηέο γηα ην ηη ζα δνπλ θαη δελ ζα πάλε ζην 

κνπζείν κελ μέξνληαο θαη κελ θαηαιαβαίλνληαο ηη βιέπνπλ… Απηφ δελ έρεη λφεκα… 

Μπεξδεχνληαη… Οη δξαζηεξηφηεηεο κεο ζην κνπζείν βνεζάλε ηα παηδηά λα κε 

βαξηνχληαη, λα καζαίλνπλ δηαζθεδάδνληαο θαη ε γλψζε λα έρεη θάπνην λφεκα γη’ 

απηνχο… Σέινο, κε ηελ απνηίκεζε ηεο επίζθεςεο κπνξνχκε λα δνχκε ηη απνθφκηζε ν 

θάζε καζεηήο… ια είλαη πνιχ ζεκαληηθά.» (Δ15). «Αλαγθαίεο θαη νη ηξεηο 

πξνυπνζέζεηο, γηα λα βγεη θάηη θαιφ.» (Δ4). 

Οξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί πξνέθξηλαλ ηε ζεκαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο ζε ζρέζε 

κε ηα άιια δχν ζηάδηα. Δηδηθφηεξα: «Δίλαη ζεκαληηθή ε πξνεξγαζία. Γελ κπνξείο λα 

πεηο φηη ζα πάσ ρσξίο λα έρσ θάλεη ηίπνηα θαη απιά ζα πεξηθέξνκαη κέζα ζηνλ ρψξν 

θαη ζα βγσ. πσο πξνεηνηκαδφκαζηε γηα ηε δηδαζθαιία... Κάλνπκε κάζεκα ζην 

κνπζείν.» (Δ6). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δηαθαίλεηαη φηη ε εθπαηδεπηηθφο 

αληηκεησπίδεη ηελ πξνεηνηκαζία κηαο επίζθεςεο κε ηελ ίδηα ζνβαξφηεηα, πνπ 

αληηκεησπίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο. Γηδαζθαιία θαη επίζθεςε ζε 

κνπζείν, ζπλεπψο, είλαη ηζφηηκεο. ηελ ίδηα ινγηθή θηλήζεθε θαη ε απάληεζε ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο ηφληζε ηελ αλάγθε ηεο απηνκφξθσζεο, ψζηε λα κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο εξσηήζεηο ησλ καζεηψλ: «Πξψηα απ’ φια ε πξνεηνηκαζία γηα ηνλ 

ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ πξέπεη λα γίλεηαη, γηαηί δελ ηα μέξνπκε θη φια θη εκείο νη 

άλζξσπνη. Έηζη, δελ είλαη; Άξα, αλ πάσ εγψ ζε έλα κνπζείν, ζην νπνίν δελ γλσξίδσ 

θαλ ηη ζα δσ,  ηη ζα πσ ζηα παηδηά; Θα πάκε απφ θεη, ζα ηα δνχκε θαη ζα θχγνπκε. 

Δλψ, αλ έρσ θάπνηα κηθξή πξνεηνηκαζία έζησ, ζα ηα δψζσ θαιχηεξα ζηα παηδηά.» 

(Δ10). 
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 Μηα εθπαηδεπηηθφο ππνγξάκκηζε ηε ζεκαζία ηνπ ζηαδίνπ κεηά ηελ επίζθεςε 

εθαξκφδνληαο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ην ηη απνθφκηζαλ νη καζεηέο. Ζ 

πξνεηνηκαζία, φπσο αλαθέξεη, ζα πξέπεη λα γίλεηαη γηα ηα ηζηνξηθά κνπζεία:  

«Δξ.: Πηζηεχεηε φηη ζα πξέπεη λα γίλεηαη πξνεηνηκαζία ηεο ηάμεο πξηλ απφ κηα 

επίζθεςε; 

Δ3: Καιφ ζα ήηαλ. Δηδηθά γηα ηα ηζηνξηθά κνπζεία, αξραηνινγηθά θαη ηέηνηα. Γειαδή ην 

λα πάκε ζε έλα κνπζείν θπζηθήο ηζηνξίαο κε βαιζακσκέλα δψα, μέξσ ‘γσ, ηη 

πξνεηνηκαζία λα θάλεηο ή ζε έλα ιανγξαθηθφ… 

Δξ: Μεηά ηελ επίζθεςε ζεσξείηε φηη πξέπεη λα γίλεηαη κηα απνηίκεζε; 

Δ3: Ναη, λαη. ρη, πήγακε γπξίζακε, απηφ. Θέιεηο λα δεηο ηη θέξδηζε ην παηδί απ’ απηή 

ηελ επίζθεςε, αιιηψο δελ ππάξρεη ιφγνο λα γίλνληαη.» 

Δπηπιένλ, άιινο εθπαηδεπηηθφο ζεκείσζε φηη ηα ζηάδηα ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη 

απηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο είλαη πνιχ ζεκαληηθά πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ νη γλσζηηθνί ζηφρνη: «Ζ γλψκε κνπ είλαη πξνεηνηκαζία πξηλ κε 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη εξγαζία κεο ζην κνπζείν. Να κελ πάκε έηζη. Πξέπεη λα ‘ρνπκε 

θάηη ζπγθεθξηκέλν ή κηα ρξνληθή πεξίνδν λα δνχκε ή ελδχκαηα… Να μερσξίζνπκε έλα 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, γηα λα κπνξνχλ λα ην εκπεδψζνπλ. Γελ κπνξνχλ λα 

εκπεδψζνπλ κηα νιφθιεξε ηζηνξία ελφο κνπζείνπ.» (Δ2). 

 Μηα εθπαηδεπηηθφο δήισζε φηη ε απνηίκεζε ηεο επίζθεςεο δελ είλαη ηφζν 

απαξαίηεηε, θαζψο απαηηεί ρξφλν απφ ην πξφγξακκα, ην νπνίν είλαη αξθεηά 

πεξηνξηζκέλν.  

 Έλαο εθπαηδεπηηθφο, επηπιένλ, ππνζηήξημε φηη ε πξνεηνηκαζία πξηλ ηελ 

επίζθεςε είλαη πεξηηηή, αλ δελ έρνπλ δηδαρζεί ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν πνπ 

πξαγκαηεχεηαη ην κνπζείν. Αληίζεηα, αλ νη καζεηέο έρνπλ δηδαρζεί ηελ αληίζηνηρε 

πεξίνδν, είλαη θαιφ λα γίλεηαη πξνεηνηκαζία: 

«Δξ: Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνεηνηκαζίαο ηεο ηάμεο πξηλ 

ηελ επίζθεςε; Πξέπεη λα γίλεηαη; 

Δ8: Αλ ην έρνπλ δηδαρζεί ην αληηθείκελν, νπφηε μέξνπλ, είλαη πξντδεαζκέλνη ηη ζα 

δνχλε, κπνξεί λα γίλεη πξηλ. Αιιά, αλ είλαη θάηη θαηλνχξην θαιχηεξα κεηά, γηα λα ηα 

μαλαζπδεηήζνπκε. Γειαδή, άκα δνχκε έλα αληηθείκελν καθεδνληθνχ αγψλα, πνπ δελ ην 

δηδάζθεηαη ε γ’ δεκνηηθνχ θαη πξψηε θνξά ήξζε ζε επαθή κε ηνλ καθεδνληθφ αγψλα 

θαη πιεξνθνξήζεθε. 

Δξ.: Οπφηε ζα πξνηηκήζεηε ζε απηή ηελ πεξίπησζε λα κελ θάλεηε πξνεηνηκαζία θαη λα 

ηα δείηε ζην ηέινο; 
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Δ8: Ναη, θάπσο έηζη γηαηί δελ ην μέξνπλ ην αληηθείκελν. 

Δξ: Αλ ηνπο ην ιέγαηε δειαδή απφ πξηλ, δελ ζα ην πνιπθαηαιάβαηλαλ; Απηφ ελλνείηε; 

Δ8: Ναη, πην θαιά πξψηα λα ην δνχλε ζην κνπζείν…» 

Ίδηα γλψκε έρεη θαη κηα εθπαηδεπηηθφο, ε νπνία ππνζηήξημε φηη γεληθά είλαη 

θαιχηεξν λα κε γίλεηαη πξνεηνηκαζία, ψζηε νη καζεηέο λα έρνπλ πεξηέξγεηα ην ηη ζα 

δνπλ ζην κνπζείν, πνπ ζα επηζθεθζνχλ. 

 

 

6.5. Πρακτικϋσ Εκπαιδευτικών  
 

6.5.1. Επιδιωκόμενοι ςτόχοι μιασ επύςκεψησ  
 

 Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππνζηήξημε φηη νη ζηφρνη πνπ ζέηνπλ, φηαλ 

πξφθεηηαη λα επηζθεθζνχλ έλα κνπζείν, είλαη γλσζηηθνί. Δηδηθφηεξα, θαίλεηαη απφ ηηο 

απαληήζεηο φηη νη επηζθέςεηο ιεηηνπξγνχλ επηθνπξηθά ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, ψζηε 

νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε δηδαζθφκελε ελφηεηα. πγθεθξηκέλα, αλαθέξζεθε 

«Δγψ ηνπιάρηζηνλ πξνζπαζψ λα… ζπκβαδίδεη κε θάπνην κάζεκα, πνπ έρνπκε ζηελ 

Ηζηνξία. Καη κέζα απφ ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο πξνζπαζνχκε νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ 

ηελ ηζηνξία ηνπο, απηφ βαζηθά.» (Δ2). πλεπψο, ζα ιέγακε φηη νη ζηφρνη ηεο επίζθεςεο 

ζπλάδνπλ κε ηνπο ζηφρνπο ηεο εθάζηνηε ελφηεηαο ηεο Ηζηνξίαο.  

Δπηπιένλ, κηα εθπαηδεπηηθφο, πέξα απφ ηελ επηδίσμε νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ 

ηελ ηζηνξία, αλέθεξε σο ζηφρν ηελ θαηαλφεζε - απφ πιεπξάο καζεηψλ - ηνπ ηξφπνπ 

δσήο, ηεο λννηξνπίαο θαη ηνπ πνιηηηζκηθνχ επηπέδνπ ησλ αλζξψπσλ ηνπ 

παξειζφληνο: «Δίλαη εληππσζηαθφ πνιιέο θνξέο ην φηη ηα παηδηά ηνπο εληππσζηάδεη 

θαη εκάο καο ελδηαθέξεη λα θαηαιάβνπλ φηη έλαο άλζξσπνο θηάλεη λα βξίζθεηαη ζ’ 

απηήλ ηελ επνρή έρνληαο κηα ηζηνξία πίζσ ηνπ. Γειαδή λα πξνζπαζνχλ ηα παηδηά λα 

θαηαιάβνπλ φηη είκαζηε εκείο ζήκεξα, αιιά γηα λα ππάξμνπκε εκείο ζήκεξα, ππήξραλ 

θάπνηνη άιινη πξηλ απφ εκάο. Έπεηηα ζέινπκε λα μέξνπκε -  θαη κπνξνχκε κέζα απφ 

απηέο ηηο επηζθέςεηο - λα δνχκε ζε ηη επίπεδα γλψζεσλ, ηέρλεο, αξρηηεθηνληθήο θαη 

γεληθά πνιηηηζκνχ έθηαζαλ φινη απηνί πξηλ απφ εκάο.» (Δ6).  

 Βέβαηα, νη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηνπο 

ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ επηζθέςεσλ, ραξαθηεξίδνληαη απφ 

αζάθεηα θαη γεληθφηεηα, πηζαλφηαηα, γηαηί αληηκεησπίδνπλ ηηο επηζθέςεηο σο 
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επθαηξία γηα δηαζθέδαζε θαη φρη σο ζεκαληηθή καζεζηαθή εκπεηξία. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαζέηνπκε: 

«Δξ.: Πνηνπο ζηφρνπο ζέηεηε, φηαλ νξγαλψλεηε κηα επίζθεςεζε έλα κνπζείν ή ηζηνξηθφ 

ρψξν; 

Δ7: Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε… 

Δξ.: Γειαδή; 

Δ7: Αλάινγα γηα πνηνλ ιφγν πεγαίλνπκε. Μπνξεί λα παο ζ’ έλα κνπζείν λα δεηο ηα 

λνκίζκαηα, κπνξεί λα παο δεηο ηελ αξρηηεθηνληθή. Οη ζηφρνη πνηθίινπλ αλάινγα κε ην ηη 

ζέιεηο λα πεηχρεηο.» 

 Γχν εθπαηδεπηηθνί, εξσηψκελνη γηα ηνπο ζηφρνπο, πνπ ζέηνπλ, κίιεζαλ επίζεο 

κε αζάθεηα θαη γεληθφηεηα, αλαθέξνληαο θαηά θχξην ιφγν ηηο ζηξαηεγηθέο, πνπ 

αθνινπζνχλ, φηαλ πξφθεηηαη λα επηζθεθζνχλ έλα κνπζείν. Ο έλαο απφ απηνχο κίιεζε 

γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ πξηλ ηελ επίζθεςε θαη έπεηηα γηα ηελ απνηίκεζε 

ηεο επίζθεςεο (Δ5). Δπηπιένλ, άιιε εθπαηδεπηηθφο, δίλνληαο ην παξάδεηγκα ηεο 

βπδαληηλήο ηζηνξίαο ζηελ Δ’ Γεκνηηθνχ, αλέθεξε φηη νη καζεηέο δηδάζθνληαη ην 

Βπδάληην, ζηε ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηά ηεο εζηηάδνπλ ζηα ζεκεία ηνπ κνπζείνπ πνπ 

ζα κειεηήζνπλ θαη ζπδεηνχλ γηα ηνπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο κέζα ζε απηφ. 

Ακθφηεξνη νη παξαπάλσ εθπαηδεπηηθνί δελ αλέθεξαλ ηη επηδηψθνπλ λα απνθνκίζνπλ 

νη καζεηέο ηνπο απφ κηα επίζθεςε. 

 πκπεξαίλνπκε φηη νη ζηφρνη πνπ ζέηνπλ νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί είλαη 

γλσζηηθνί, γεγνλφο, πνπ δειψλεη φηη νη ίδηνη δελ επηδηψθνπλ νη καζεηέο ηνπο λα 

απνθνκίζνπλ ζπλαηζζεκαηηθά νθέιε θαη εκπεηξίεο. Δπηπιένλ, ζρεδφλ φινη νη 

εθπαηδεπηηθνί πεξηέγξαςαλ ηε ζηνρνζεζία ηνπο κε αξθεηή αζάθεηα θαη γεληθφηεηα. 

Βάζεη απηνχ ηνπ δεδνκέλνπ ππνζέηνπκε φηη δελ αληηκεησπίδνπλ ηηο επηζθέςεηο σο 

πνιχηηκεο εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο. 

 

 

6.5.2. Βαθμόσ ςύνδεςησ Επύςκεψησ με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
 

 ηελ εξψηεζε αλ ε επίζθεςε ζε έλα κνπζείν ζπλδέεηαη κε ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ππνζηήξημαλ φηη απηφ δελ ζπκβαίλεη 

πάληα θπξίσο γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχο θαη νξγαλσηηθνχο. πγθεθξηκέλα, 

αλαθέξζεθε: «ρη, πάληα. Πξψηα απ’ φια δελ κπνξεί λα ζπκβεί απηφ, γηαηί ηα ζρνιεία 

πάλε νινθιεξσκέλα. Πάλε πέληε-έμη ηάμεηο φιεο καδί. Αλ εγψ δηδάμσ, γηα παξάδεηγκα 
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Μέγα Αιέμαλδξν, κπνξεί απηφ λα ζπκβεί λα ην δηδάμσ ην Γεθέκβξην θαη λα πάσ ην 

Μάξηε. Λεηηνπξγηθά δελ ζηέθεη…» (Δ10). Δπηπιένλ, «Φξνληίδνπκε λα ππάξρεη κηα 

ζπλάθεηα, δειαδή έλαο ζπγρξνληζκφο ηελ πεξίνδν, πνπ θάλεη κηα ηάμε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή πεξίνδν […] ηαλ θάλνπκε κηα εθδξνκή, είλαη απηνλφεην θαη 

βαζηδφκαζηε ζε ζέκαηα πξαθηηθά… Γελ κπνξεί λα πάεη κφλν ε ηάμε, πνπ θάλεη ην 

ζπγθεθξηκέλν κάζεκα… Γπζηπρψο, γηα λα πάξνπκε ην ιεσθνξείν ζα πξέπεη λα βάινπκε 

πεξηζζφηεξεο ηάμεηο θιπ, νπφηε βξίζθνπλ ηελ επθαηξία λα πάλε θαη παηδηά κηθξφηεξσλ 

ηάμεσλ, πνπ δελ έρνπλ θαλ δηδαρζεί, ή κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ, πνπ ην έθαλαλ ηελ 

πξνεγνχκελε θαη δελ πήγαλ. Πξνζπαζνχκε λα είλαη ζχγρξνλν κε ην κάζεκα, δειαδή λα 

είλαη εθείλε ηελ πεξίνδν, πνπ δηδάζθεηαη, αιιά, δπζηπρψο, πνιιέο θνξέο θαη ηα 

ξαληεβνχ ησλ κνπζείσλ είλαη θιεηζκέλα…» (Δ10). Δπηπιένλ, άιινο εθπαηδεπηηθφο 

ππνζηήξημε φηη ε ζχλδεζε δελ ζπκβαίλεη πάληα, αιιά θξνληίδνπλ λα ηελ επηηχρνπλ 

(Δ15). Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηνλ εμήο ηξφπν, φπσο ππνζηήξημε: αλ ε ηζηνξία ηεο 

ηάμεο ηνπο δελ ζπλδέεηαη κε ηελ επίζθεςε ζε έλα κνπζείν, θξνληίδνπλ λα 

ελεκεξψζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο γηα ηε ζεκαηηθή ηνπ κνπζείνπ ή λα εληάμνπλ 

ζηνηρεία ηεο ζεκαηηθήο ηνπ κνπζείνπ ζε θάπνην κάζεκα, αλ απηφ κπνξεί λα γίλεη. 

 Οη παξαπάλσ εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη δελ είλαη πάληα δπλαηή ε 

ζχλδεζε ηεο επίζθεςεο κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ιφγσ 

πξαθηηθψλ δεηεκάησλ (λα ζπκπιεξσζεί ν απαηηνχκελνο αξηζκφο γηα ηε λαχισζε ηνπ 

ιεσθνξείνπ) έλα κνπζείν ην επηζθέπηνληαη θαη άιιεο ηάμεηο πέξαλ απηήο πνπ 

δηδάζθεηαη ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία. Δπηπιένλ, κπνξεί λα επηρεηξείηαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα επίζθεςε ηελ πεξίνδν πνπ δηδάζθεηαη κηα 

ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, ε νπνία ζπλάδεη κε ηε ζεκαηηθή ελφο κνπζείνπ, σζηφζν ηα 

ξαληεβνχ ησλ κνπζείσλ κπνξεί λα είλαη θιεηζκέλα. Οπφηε βάζεη απηψλ, ζα ιέγακε 

φηη ε ζχλδεζε ησλ επηζθέςεσλ κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα δελ είλαη πάληα εθηθηή 

εμαηηίαο πξαθηηθψλ δεηεκάησλ.  

 Ληγφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ππνζηήξημαλ φηη ζπλδένληαη νη επηζθέςεηο κε ην 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ελλνψληαο πηζαλφηαηα φηη ε επίζθεςε ζε έλα κνπζείν 

ζρεηίδεηαη ηνπιάρηζηνλ κε ηελ ηζηνξία πνπ δηδάζθεηαη κηα ηάμε, αθφκε θη αλ 

ζπκκεηέρνπλ θη άιιεο ηάμεηο ζηελ επίζθεςε. Έλαο εθπαηδεπηηθφο αλέθεξε: «Ναη, 

βέβαηα… Σψξα ν λφκνο ηα ηειεπηαία ρξφληα καο έρνπλ απαγνξέςεη λα πεγαίλνπκε ην 

γλσζηφ πεξίπαην. Ο πεξίπαηνο πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη πάληα κε θάπνηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ραξαθηήξα επίζθεςε.» (Δ11). Γηα ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ ε κε ζχλδεζε ηεο 

επίζθεςεο κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηαπηίδεηαη κε ηελ αλππαξμία εθπαηδεπηηθνχ 
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ραξαθηήξα. ηελ εξψηεζε ηεο εξεπλήηξηαο αλ ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο επίζθεςεο 

γίλεηαη φηαλ ε ζεκαηηθή ηνπ κνπζείνπ ή κηαο ζπιινγήο ηνπ ζπλδέεηαη κε 

ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, απάληεζε φηη δελ είλαη έηζη ηα 

πξάγκαηα. πγθεθξηκέλα, αλέθεξε φηη αλ επηζθεθζνχλ κε ηελ ηάμε έλα κνπζείν, πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ Ηζηνξία ηεο, αιιά ε ζεκαηηθή ηνπ κνπζείνπ αθνξά κηα ελφηεηα, πνπ 

κπνξεί λα κειέηεζαλ πξηλ θάπνηνπο κήλεο ή αθφκε θαη πέξπζη ζηελ Ηζηνξία, 

ππελζπκίδεη ζηνπο καζεηέο φηη ηα εθζέκαηα αθνξνχλ κηα ελφηεηα πνπ είραλ δηδαρζεί. 

Γίλεηαη αληηιεπηφ, ινηπφλ, φηη νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ ηε κνπζεηαθή 

επίζθεςε ζπλπθαζκέλε απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο θαη φρη κε 

επξχηεξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. 

 

 

6.5.3. Εύδη Μουςεύων και Ιςτορικών χώρων  που επιςκϋπτονται 
ςυνόθωσ  
 

 Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλέθεξε φηη επηζθέπηνληαη 

ζπλήζσο αξραηνινγηθά κνπζεία θαη ρψξνπο. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχλ ηα 

ιανγξαθηθά κνπζεία θαη ηα κνπζεία θπζηθήο ηζηνξίαο. πσο εμήρζε, νη επηζθέςεηο 

ζε κνπζεία θπζηθήο ηζηνξίαο θαη ιανγξαθηθά πξνηηκψληαη θπξίσο γηα ηνπο καζεηέο 

κηθξφηεξσλ ηάμεσλ: «Λανγξαθηθφ… Μπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ αο πνχκε θάπνηα 

πξάγκαηα. Έρνπλ δεη θάπνηα πξάγκαηα, πνπ ηα έρεη ε γηαγηά… Σν παιηφ ην ζίδεξν, ην 

ζνθά, μέξσ ‘γσ... Απφ ηηο παξειάζεηο βιέπνπλ ηα θνζηνχκηα, πνπ θνξάγαλε πξηλ απφ 

100  ρξφληα, αο πνχκε, νη άλζξσπνη ζηελ Διιάδα. Λανγξαθηθφ θπξίσο ή θπζηθήο 

ηζηνξίαο, φπνπ ζα δνπλ… Σέηνηνπ είδνπο… Σα ηζηνξηθά κνπζεία δελ…» (Δ3). «Αλ είλαη 

κεγάιν ην ζρνιείν, πεγαίλεη κφλν κηα ηάμε. Αλ είλαη κηθξφ, αλαγθαζηηθά πεγαίλνπλ φια 

ηα παηδηά. Πξέπεη λα ζπγθεληξσζεί ν αξηζκφο, ην ιεσθνξείν, ηα έμνδα... Δγψ έρεη ηχρεη 

λα πάσ κε κηθξά παηδηά, πνιιά παηδηά, φιν ην ζρνιείν θαη ήηαλ πην δχζθνια σο πξνο 

ηελ θαηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ απ’ ηα παηδηά, αιιά, επεηδή ζπλήζσο δνχιεπα ζε 

κεγάιν ζρνιείν, φηαλ πήγαηλα ηελ δ’, ε’ ή ζη’ ζην αξραηνινγηθφ ή βπδαληηλφ κνπζείν 

εθεί πξαγκαηηθά θάλακε θαιχηεξε δνπιεηά θαη άθεζε ζηα παηδηά πνιχ πεξηζζφηεξεο 

γλψζεηο.» (Δ9). Ζ πξψηε εθπαηδεπηηθφο ζίγεη ην δήηεκα ηεο ηζηνξηθήο θαηαλφεζεο. 

Θεσξεί φηη ηα παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο αδπλαηνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηζηνξηθέο 

έλλνηεο, νπφηε θαη δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ην πεξηερφκελν ησλ ηζηνξηθψλ 

κνπζείσλ. Ο δεχηεξνο εθπαηδεπηηθφο ππνζηεξίδεη φηη νη επηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθά 
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κνπζεία είλαη θαιχηεξν λα γίλνληαη απφ καζεηέο κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ, γηαηί 

θαηαιαβαίλνπλ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα. Χζηφζν, φπσο παξαδέρεηαη, πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε επίζθεςε πξέπεη λα πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, φπσο ε 

ζπκπιήξσζε απαηηνχκελνπ αξηζκνχ γηα ην ιεσθνξείν, θη, έηζη, αλ ην ζρνιείν είλαη 

κηθξφ ζπκκεηέρνπλ – αλαγθαζηηθά – φιεο νη ηάμεηο. Θίγεηαη θαη πάιη ην δήηεκα ηεο 

ηζηνξηθήο θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ θαη ε απνδνρή ηεο ζεσξίαο ηνπ J. Piaget. Οη 

επηθξηηέο ηεο πηαδεηηαλήο ζεσξίαο ηνλίδνπλ φηη  ε ππνηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

παηδηψλ θαζηζηά επηζθαιή ηελ ηζηνξηθή κάζεζε, θαζψο ηα παηδηά θαηαιήγνπλ λα κε 

δηδάζθνληαη ηζηνξία. Ζ ηζηνξηθή ζθέςε δελ ζπλδέεηαη κφλν κε ινγηθά ζπζηήκαηα 

ζθέςεο, αιιά ζηνρεχεη ζηελ θαηαλφεζε κέζσ ηεο δηαηχπσζεο εξσηήζεσλ, 

ππνζέζεσλ θαη ηεο θαληαζίαο (Αβδειά,1998). 

 Μηα άιιε εθπαηδεπηηθφο ππνζηεξίδεη κεηαμχ άιισλ: «[…] Έρνπκε ηελ 

εληχπσζε σο Έιιελεο φηη ηα παηδηά πξέπεη λα είλαη κεγάια, απ’ ην Γπκλάζην θαη πάλσ, 

λα πεγαίλνπλ ζε κνπζεία, γηα λα θαηαιαβαίλνπλ… Ζ κνπζεηαθή παηδεία φκσο μεθηλάεη 

απ’ ηε ζηηγκή, πνπ ην παηδί γελληέηαη, πξέπεη λα κάζεη λα επηζθέπηεηαη ηέηνηνπο ρψξνπο. 

Απηφ γίλεηαη πξψηα απ’ ηελ νηθνγέλεηα. Αλ ηα παηδί δελ κάζεη θαη ην αθήζνπκε λα 

κεγαιψζεη θαη δελ πάεη ζε ηέηνηνπο ρψξνπο, δελ θαηαιαβαίλεη ηελ αμία ηνπο. Απηφ ην 

πξνζπαζνχκε ζην ζρνιείν, έζησ θαη ε πξψηε! Μπήθαλ ζην κνπζείν ηνπ Λεπθνχ 

Πχξγνπ. Μπνξεί λα κελ πνιπθαηάιαβαλ γηα ηελ ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο θιπ, φκσο 

φια απηά, πνπ είδαλ ηνπο εληππσζίαζαλ, ηνπο άξεζε πάξα πνιχ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

πεγαίλνπκε ηα παηδηά καο αθφκε θη αλ λνκίδνπκε φηη δελ θαηαιαβαίλνπλ ηίπνηα. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα πεγαίλνπλ λα ηα βιέπνπλ αθφκε θαη πνιχ κηθξέο ειηθίεο.». (Δ6). Ζ 

ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθφο πξνθξίλεη ηε ζπκκεηνρή κηθξψλ παηδηψλ ζε επηζθέςεηο 

ζε θάζε είδνπο κνπζείνπ, αθφκε θη αλ δελ κπνξνχλ λα ηα θαηαλνήζνπλ, ψζηε λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο αμία. 

Σειεπηαίν κνπζείν- απφ ηα αξραηνινγηθά - ζην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη 

επηζθέςεηο, είλαη ην Μνπζείν Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ ζηε Θεζζαινλίθε. Μηα 

εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη: «[…] Αο πνχκε ζηελ Θεζζαινλίθε είρακε πάεη θαη ζην 

βπδαληηλφ κνπζείν, αιιά πην κεγάιεο ηάμεηο, έηζη; Σν βπδαληηλφ κνπζείν είλαη ιίγν 

δχζθνιν κνπζείν… Τπέξνρν βέβαηα κε πνιχ σξαία πξνγξάκκαηα… Δίλαη ιίγν δχζθνιν 

γηα κηθξέο ηάμεηο φκσο, δελ κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηελ επνρή μέξεηο ηα κηθξά. 

Γειαδή κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ πνιχ πην εχθνια αο πνχκε ηελ επνρή ηνπ Μεγάινπ 

Αιεμάλδξνπ παξά ηε βπδαληηλή επνρή. Δίλαη πην δχζθνιν ζέκα…» (Δ1). πλεπψο, ε 

κηθξή ζπρλφηεηα επηζθέςεσλ ζε ηέηνηνπ είδνπο κνπζεία εδξάδεηαη ζηελ αδπλακία 
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θαηαλφεζεο ηεο επνρήο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο απφ ηα κηθξά παηδηά. Βέβαηα 

δεδνκέλνπ – φπσο ζεκεηψλεηαη παξαπάλσ- φηη ζηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία δελ 

ζπκκεηέρεη κφλν κηα ηάμε, αιιά πνιιέο πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί ν 

απαηηνχκελνο αξηζκφο, κηα επίζθεςε ζε κνπζείν βπδαληηλήο ηζηνξίαο κπνξεί λα 

πεξηιάκβαλε θαη κηθξφηεξεο ηάμεηο, νπφηε γηα απηφ ίζσο απνθεχγεηαη απηνχ ηνπ 

είδνπο ην κνπζείν. 

 

 
6.5.4. Κριτόρια επιλογόσ Επύςκεψησ ενόσ Μουςεύου ό Ι ςτορικού 
χώρου  
 

 Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δηαθάλεθε φηη ε απφζηαζε ηνπ 

ζρνιείνπ απφ ην κνπζεηαθφ ρψξν απνηειεί ην ζπλεζέζηεξν θξηηήξην επηινγήο ηνπ 

ρψξνπ πνπ ζα επηζθεθζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ηελ ηάμε ηνπο. Ζ επίζθεςε ζε έλα 

κνπζεηαθφ ρψξν, πνπ είλαη θνληά ζην ζρνιείν ειαρηζηνπνηεί ην θφζηνο ηεο 

κεηαθνξάο: «Σα θνληηλά επηζθεπηφκαζηε, γηαηί πάληα, δπζηπρψο, έρνπκε αλαγθαζηεί λα 

ζθεθηφκαζηε θαη ηε κεηάβαζε. Σν θφζηνο ηνπ ιεσθνξείνπ, θφζηνο… δελ πιεξψλνπλε 

είζνδν ηα παηδάθηα.» (Δ11). Άιινο εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη φηη ιφγσ ηεο ηνπνζεζίαο 

ηνπ ζρνιείνπ θνληά ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο δηεμάγνληαη πνιιέο 

επηζθέςεηο θαη ε ζεκαηηθή ησλ επηζθεπηφκελσλ ρψξσλ θαιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ 

ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ πνπ κειεηψληαη ζην ζρνιείν: «Θεσξψ 

φηη είκαζηε θαη ηπρεξνί, γηαηί θαηαγφκαζηε απφ κηα πεξηνρή, πνπ είλαη ζην θέληξν ζα 

έιεγα φισλ ησλ πφιεσλ ηεο θεληξηθήο Μαθεδνλίαο, νπφηε ππάξρνπλ κνπζεία ζε φιεο 

ηηο πφιεηο θαη θπξίσο ζηε Θεζζαινλίθε θη, έηζη, καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

επηζθεθζνχκε πιεζψξα κνπζείσλ θαιχπηνληαο έηζη ηηο αλάγθεο- ζα έιεγα ηηο 

πλεπκαηηθέο αλάγθεο ζε εηζαγσγηθά γηα ηελ ηζηνξία- φισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ ζρνιείνπ 

απφ ηελ πξψηε κέρξη θαη ηελ έθηε.» (Δ5). Μάιηζηα, αλαθνξηθά κε ηελ απφζηαζε, έλαο 

εθπαηδεπηηθφο ζεκείσζε φηη κηα κνλνήκεξε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη εληφο 100 ρικ απφ ην ζρνιείν: «Ζ απφζηαζε… έρνπκε εκβέιεηα 100 

ρικ, πνπ κπνξνχκε λα πάκε 100 ρικ. Γειαδή παξαπάλσ δελ κπνξεί λα πάεη ην ζρνιείν 

ζέιεη κεηά πνιπήκεξε.» (Δ8). 

 ηε ζπλέρεηα δηαπηζηψζεθε φηη πνιινί εθπαηδεπηηθνί θξνληίδνπλ λα 

επηζθέπηνληαη κνπζεία θαη ηζηνξηθνχο ρψξνπο νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ην κάζεκα ηεο 

Ηζηνξίαο θαη κε ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ: «[…] θάηη άιιν ελδηαθέξνλ, πνπ λα 

ζπλδέεηαη κε ην κάζεκά κνπ… Ή θάπνην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ, θάηη, πνπ λα ηνπο 
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ελδηαθέξεη… Πνιιέο θνξέο ζπλαληάο παηδηά, πνπ έρνπλ αγάπε πξνο ηνπο 

δεηλφζαπξνπο… Δ, φηαλ ππάξρεη θάηη ζρεηηθφ… […] Πεγαίλεηο θαη ην επηζθέπηεζαη… 

Να ζπλδέεηαη κε ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη λα πξνρσξάκε ζηε γλψζε. Ζ γλψζε 

δελ κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ θάπνπ, πνπ ζε αθήλεη αδηάθνξν. Πξέπεη λα ζε 

ελδηαθέξεη θηφιαο.» (Δ7). 

 Οη εθπαηδεπηηθνί, επηπιένλ, αλέθεξαλ σο θξηηήξηα επηινγήο ηνπ κνπζεηαθνχ 

ρψξνπ πνπ ζα επηζθεθζνχλ ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ην 

κνπζείν θαη ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ: «[…] πξψηα απ’ φια δελ κπνξνχλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ φια ηα παηδηά ηα κνπζεία. Οη κηθξέο ηάμεηο δελ κπνξνχλ λα ηα 

παξαθνινπζήζνπλ. Άξα, ινηπφλ, πάκε ζηηο κεγάιεο ηάμεηο. Μεηά νη κεγάιεο ηάμεηο δελ 

έρνπλ ην ίδην ελδηαθέξνλ. Ζ ηζηνξία ρσξίδεηαη ζε φιεο ηηο ηάμεηο, νπφηε… 

Πξνζπαζνχκε ελ πάζε πεξηπηψζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο λα πάκε ζε έλα 

αξραηνινγηθφ, ζε έλα κνπζείν καθεδνληθνχ αγψλα, γηα παξάδεηγκα, λα ηα 

ζπλδπάζνπκε, νχησο ψζηε φια ηα παηδηά λα απνθνκίζνπλ θάηη.» (Δ10). ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε επηινγή ησλ κνπζείσλ εδξάδεηαη ζην ηη κπνξνχλ λα 

θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ειηθία, νξκψκελνη νη εθπαηδεπηηθνί 

πξνθαλψο απφ ηελ πηαδεηηαλή ζεσξία. 

 Καηφπηλ άιια θξηηήξηα επηινγήο είλαη νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ κνπζείσλ, νη 

θαηξηθέο ζπλζήθεο, ε ζεκαζία ησλ εθζεκάησλ θαη ε δηαζθέδαζε ησλ παηδηψλ.  

Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ έθαλε ιφγν γηα ηε δηαζθέδαζε, ππνζηήξημε φηη νη 

επηζθέςεηο γίλνληαη πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα «μεζθάζνπλ»: «Σν θξηηήξην είλαη φηη 

θάπνηα ζηηγκή ηα παηδηά ζέινπλ λα βγνχλε θαη ιίγν έμσ απφ ην ζρνιείν. Σν 

θαηαιαβαίλνπκε θη εκείο θαη κέζσ απηήο ηεο επίζθεςεο κπνξνχκε λα ηνπο 

ελεκεξψζνπκε - φζα παηδάθηα ελδηαθέξνληαη γη’ απηφ πνπ ζα δνχλε- θαη κεηά λα 

παίμνπλ θαη ιίγν κπαιίηζα (γέιηα).» (Δ11). Καηαλνείηαη φηη νη επηζθέςεηο 

αληηκεησπίδνληαη σο επθαηξία γηα δηαζθέδαζε, ε νπνία πεξηέρεη κηα ζηνηρεηψδε 

ελεκέξσζε γηα ηνπο καζεηέο πνπ ελδηαθέξνληαη, θαη φρη σο καζεζηαθή εκπεηξία. 

ηελ ίδηα ινγηθή ζα ιέγακε φηη θηλείηαη θαη ε ηνπνζέηεζε ελφο άιινπ εθπαηδεπηηθνχ 

αλαθνξηθά κε ηα θξηηήξηα επηινγήο: «Κξηηήξηα… Σν ζέκα ηεο Ηζηνξίαο πνπ ζνπ είπα 

πξηλ, αλ ζπκβαδίδεη. Καηά η’ άιια πεγαίλνπκε ρσξίο θξηηήξηα… η’ αξραηνινγηθά, 

έηζη; Γπζηπρψο, απηφ θάλνπκε.» (Δ2). πλεπψο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη 

επηζθέςεηο δηεμάγνληαη απιά γηα λα δηεμαρζνχλ ρσξίο λα εδξάδνληαη απαξαίηεηα ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη «λνκηκνπνηνχληαη» φηαλ ζπλδένληαη κε ην 

κάζεκα. 
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Δπηπιένλ κηα εθπαηδεπηηθφο, ε νπνία δηδάζθεη ζε κηθξή ηάμε, αλέθεξε φηη ε 

επηινγή ησλ κνπζείσλ γίλεηαη ζπλήζσο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ κεγάισλ 

ηάμεσλ θαη ε ίδηα ζπκκεηέρεη ζε ζπδεηήζεηο φηαλ πξνγξακκαηίδνληαη επηζθέςεηο ζε 

ιανγξαθηθά κνπζεία ή κνπζεία θπζηθήο ηζηνξίαο (Δ3). Απφ απηφ ην γεγνλφο 

θαηαλνείηαη φηη νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία αθνξνχλ θπξίσο ηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο, 

θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί ηηο αμηνπνηνχλ γηα ηε ζχλδεζε κε ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο. 

 

 

6.5.5. Προβλόματα ςτη διεξαγωγό των Επιςκϋψεων  
 

 Αλαθνξηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληνχλ νη εθπαηδεπηηθνί, φηαλ 

πξνγξακκαηίδνπλ επηζθέςεηο ζε κνπζεία, παξαηεξήζεθε φηη ε πιεηνςεθία απηψλ 

έθαλε ιφγν γηα ην νηθνλνκηθφ δήηεκα. Σν θφζηνο πνπ πξνθχπηεη, γηα λα δηεμαρζεί ε 

επίζθεςε, φπσο είπαλ, ζπλδέεηαη κε ηε κηθξή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε ηέηνηεο 

επηζθέςεηο.  

«Δξ.: πλαληάηε πξνβιήκαηα, φηαλ νξγαλψλεηε επίζθεςε ζε έλα κνπζείν ή ηζηνξηθφ 

ρψξν; 

Δ3: πλήζσο ππάξρεη πξφβιεκα ζηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ. Ξέξεηε φηη γηα λα γίλεη 

κηα επίζθεςε ζε έλα κνπζείν πξέπεη λα έρεηο ηα ¾ ηεο ηάμεο. Πνιιέο θνξέο έρνπκε 

πξνγξακκαηίζεη θάηη θαη δελ έγηλε ηειηθά, γηαηί δελ ππήξμε ζπκκεηνρή. Γειαδή, αλ απφ 

ηα 15 παηδηά, πνπλ φηη ζα έξζνπλ ηα 5, δελ κπνξεί λα γίλεη ε επίζθεςε. 

Δξ.: Απηφ νθείιεηαη ζην νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο επίζθεςεο; 

Δ3: Σα ηειεπηαία ρξφληα, λαη, γηαηί θάζε θνξά βγαίλεη έλα θφζηνο…» 

Σν νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο επίζθεςεο, επίζεο, ζχκθσλα κε νξηζκέλνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, επηβαξχλεηαη θαη απφ ηελ πιεξσκή ηνπ μελαγνχ: «[…]πλήζσο ζε 

φζα κνπζεία είρακε πάεη ππάξρεη θάπνηνο, ηνλ νπνίν ηνλ πιεξψλνπκε ην ζρνιείν γηα λα 

καο εμεγήζεη παξαπάλσ, γηαηί εκείο δελ είκαζηε αξραηνιφγνη, είκαζηε απινί δάζθαινη. 

Δίλαη γχξσ ζην 100άξηθν, 100-120 επξψ γηα μελαγφ, καο ιέεη εθεί φ, ηη είλαη λα πεη ν 

άλζξσπνο.» (Δ11). «[…]Γελ ππάξρνπλ αξθεηνί μελαγνί ζηα κνπζεία θαη αλ ππάξρνπλ, 

παίξλνπλ πνιιά ρξήκαηα, πνπ είλαη δχζθνιν γηα ηα ζρνιεία.» (Δ1). 

χκθσλα κε θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξφβιεκα, επίζεο, είλαη θαη ε έιιεηςε 

νξγάλσζεο θαη πξνεηνηκαζίαο ηνπο. Έλαο εθπαηδεπηηθφο κε δηάζεζε απηνθξηηηθήο 

ζεκείσζε: «Δπεηδή δελ ην νξγαλψλνπκε εκείο θαιά, γη’ απηφ έρνπκε πξνβιήκαηα. […] 

Γειαδή, αλ πάκε πξηλ ζην κνπζείν θαη δνχκε ηη ζέινπκε λα δείμνπκε ζηα παηδηά θαη 
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απνθαζίζνπκε ηη ζέινπκε λα θάλνπκε, ηφηε δελ ζα ‘ρνπκε πξνβιήκαηα, γηαηί ζα είκαζηε 

θαη εκείο θαηαηνπηζκέλνη ζην ηη ζα δηδάμνπκε, έηζη; Αλ πάκε έηζη αθεξεκέλα, ζα ‘ρνπκε 

πξνβιήκαηα, γηαηί δελ μέξνπκε ηη λα πνχκε, ηα παηδηά ζα πεξλάλε έηζη αθεξεκέλα.» 

(Δ2). Δίλαη βέβαηα εληππσζηαθφ φηη ν εθπαηδεπηηθφο γλσξίδεη πψο ζα πξέπεη λα γίλεη 

ε πξνεηνηκαζία ηεο ηάμεο, άιια, φπσο παξαδέρεηαη, δελ ην εθαξκφδεη ηφζν ν ίδηνο 

φζν θαη νη ππφινηπνη εθπαηδεπηηθνί.  

Έλαο εθπαηδεπηηθφο, επηπιένλ, αλέθεξε φηη πξνβιήκαηα απνξξένπλ απφ ην 

ίδην ην κνπζείν θαη αθνξνχλ ην είδνο ηεο μελάγεζεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη μελαγνί ηα παηδηά: «[…] Γπζηπρψο, ζε φ, ηη κνπζεία έρνπκε πάεη δελ 

ππάξρεη ην ζχλζεκα φηη πξσηαγσληζηέο ηεο μελάγεζεο ζα είλαη ηα ίδηα ηα παηδηά. 

πλήζσο ζε φζα κνπζεία είρακε πάεη ππάξρεη θάπνηνο, ηνλ νπνίν ηνλ πιεξψλεη ην 

ζρνιείν, γηα λα καο εμεγήζεη παξαπάλσ, γηαηί εκείο δελ είκαζηε αξραηνιφγνη, είκαζηε 

απινί δάζθαινη.[…] Σν κνπζείν δελ ζα πξέπεη λα αλαιψλεηαη ζηνλ άλζξσπν, πνπ ζα 

ζε ελεκεξψζεη. Πξέπεη λα ππάξρνπλ άλζξσπνη, πνπ ζα αζρνινχληαη, θάηη ζε ζηπι 

εξψηεζε-απάληεζε… Παξαπάλσ επηθνηλσλία κε ηα παηδηά. Κάπνηνη μελαγνί είραλ πην 

πνιχ θέθη, ξσηνχζαλ κεηά… Τπήξρε δηάδξαζε… Κάπνηνη έιεγαλ ην πνίεκά ηνπο θαη 

θάπνηνη ην έιεγαλ δηαβάδνληάο ην θαη κεηά θνπξάδνληαλ ηα παηδηά, θνπξαδφκαζηαλ θη 

εκείο. ηαλ αθνχο θάηη θαη δελ έρεηο ην δηθαίσκα λα ξσηήζεηο…» (Δ11).  

Άιια πξνβιήκαηα, ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη δεηήκαηα 

γξαθεηνθξαηηθήο θχζεσο θαη ε επζχλε, πνπ ζπλεπάγνληαη νη επηζθέςεηο. Σν γεγνλφο 

φηη είλαη θαιπκκέλα φια ηα ξαληεβνχ ησλ κνπζείσλ θαη δελ κπνξνχλ λα δερζνχλ 

επηζθέςεηο απνηειεί άιιν έλα εκπφδην, θέξλνληαο σο παξάδεηγκα νη εθπαηδεπηηθνί ην 

ζσξεθηφ Αβέξσθ ζηελ Θεζζαινλίθε θαη ηελ αδπλακία ηνπο λα βξνπλ εκεξνκελία 

γηα επίζθεςε. 

Οξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί, σζηφζν, ππνζηήξημαλ φηη δελ ζπλαληνχλ θαλέλα 

πξφβιεκα θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε δηεμαγσγή επηζθέςεσλ. 

«Δξ.: πλαληάηε πξνβιήκαηα, φηαλ ζρεδηάδεηε κηα επίζθεςε ζε έλα κνπζείν ή ηζηνξηθφ 

ρψξν; Ή θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο; 

Δ7: Δδψ ζ’ απηφ ην ζρνιείν θαη, επεηδή ηπραίλεη λα είκαζηε πνιιά ρξφληα εδψ πέξα, ηα 

‘ρεη αλαιάβεη φια ε θπξία δηεπζχληξηα, ψζηε λα κε ζπλαληάκε θαλέλα απνιχησο 

πξφβιεκα. Σεο ην ιέκε, πάεη ηα θιείλεη θαη εκείο απιψο –θπξίεο- πεγαίλνπκε θαη 

θεχγνπκε. 

Δξ.: Σν νηθνλνκηθφ θφζηνο επεξεάδεη θαζφινπ ηε δηεμαγσγή επηζθέςεσλ; 
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Δ7: Δ, θνίηαμε,ζπλήζσο ηα κνπζεία είλαη δσξεάλ γηα ηνπο καζεηέο, νπφηε ην 

νηθνλνκηθφ θφζηνο είλαη θαζαξά θαη κφλν απηφ, πνπ ζα δψζνπκε γηα ην ιεσθνξείν. 

Δληάμεη, ηψξα λα δψζεηο 5 επξψ γηα λα παο κηα επίζθεςε, πνπ έηζη θη αιιηψο κε ηνπο 

γνλείο ζνπ δελ ζα πήγαηλεο πνηέ… Καη λα ζνπ πσ θαη θάηη; Δπεηδή ηνπο ζπλαληάσ 

ζπρλά είλαη θαη πψο ην δηαρεηξίδεζαη κέζα ζηελ ηάμε. Γειαδή εγψ δελ ην 

δηαπξαγκαηεχνκαη. Αλ ζα πάκε… Δγψ ην ζεσξψ δεδνκέλν. Δίλαη εθπαηδεπηηθή 

επίζθεςε. Οθείιεηο λα είζαη εδψ πέξα. Μάιηζηα, απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο ηνπο 

μεθαζαξίδσ: «Κάληε θνπκπαξά θαη βάδεηε κέζα ην ραξηδηιίθη ζαο γηα λα έρεηε ηε 

δπλαηφηεηα λ έξζεηε ζε φιεο ηηο εθδξνκέο αζρέησο αλ έρνπλ ή δελ έρνπλ νη γνλείο ζαο 

λα ζαο δψζνπλ ιεθηά.». Απ’ φια πεξλάλε ιεθηά απ’ ηα ρέξηα ηνπο. Γελ γίλεηαη απηφ ην 

πξάγκα. Γελ ην δηαπξαγκαηεχνκαη. Δίλαη κάζεκα, δελ είλαη… Καη κάιηζηα είλαη 

πξάγκαηα, πνπ ηα έρνπλ δεη πξηλ απφ 4 ρξφληα, θαη ηα ζπκνχληαη θαη είλαη πξάγκαηα, 

πνπ ηα είπακε ρζεο, θαη δελ ζπκνχληαη ηίπνηα. Απφ απηφ, πνπ βιέπεηο θαη δεηο 

καζαίλεηο, δελ καζαίλεηο…» 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθφο αληηκεησπίδεη ηηο επηζθέςεηο κε ηνλ ίδην 

ηξφπν, φπσο ηε δηδαζθαιία ελφο καζήκαηνο, θαη επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία ηνπ 

βησκαηηθνχ ηνπο ραξαθηήξα. Πξνθεηκέλνπ φια ηα παηδηά λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο 

επηζθέςεηο, ηνπο ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο απνηακίεπζεο. Δπηζεκαίλεη, επίζεο, ηε 

ζπκβνιή ηεο δηεπζχληξηαο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ απξφζθνπηε θαη απνηειεζκαηηθή 

δηεμαγσγή ησλ επηζθέςεσλ. Άιιε εθπαηδεπηηθφο, επίζεο, αλέθεξε φηη σο ζρνιείν 

ππεξπεδνχλ ηηο φπνηεο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο κηαο επίζθεςεο κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ζπιιφγνπ ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ.  

 Δπηπιένλ, νξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί ππνζηήξημαλ φηη, αλ κηα επίζθεςε ζε έλα 

κνπζείν δελ κπνξεί λα δηεμαρζεί, ηφηε θξνληίδνπλ νη ίδηνη λα «κεηαθέξνπλ» ηνπο 

καζεηέο ζηνλ ρψξν ηνπ κνπζείνπ κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο: «[…] ηηο κεγάιεο 

ηάμεηο ππάξρεη ππνινγηζηήο θαη πξνηδέθηνξαο. Οπφηε, αλ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

επίζθεςεο εθεί, κπνξνχκε λα κπνχκε δηαδηθηπαθά θαη λα θάλνπκε ηελ επίζθεςή καο εμ 

απνζηάζεσο.» (Δ6). 

 

 

6.5.6. Σρόποσ προετοιμαςύασ των Εκπαιδευτικών πριν την 
Επύςκεψη  
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ηελ εξψηεζε ζε πνηεο ελέξγεηεο πξνβαίλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζην ζηάδην 

πξνεηνηκαζίαο ηεο επίζθεςεο, πνιινί απάληεζαλ φηη θξνληίδνπλ νη ίδηνη λα 

ελεκεξσζνχλ θαη λα επηκνξθσζνχλ γηα ην ίδην ην κνπζείν θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ: 

«Πξνεηνηκάδνκαη εγψ ε ίδηα παίξλνληαο ζηνηρεία γηα ην ηη ζα δνχκε, πνχ βξηζθφκαζηε. 

Πξψηα λα δηαβάζσ εγψ γηα ηνλ εαπηφ κνπ, γηαηί δελ ηα μέξνπκε θαη φια… Μεηά 

πξνζπαζείο κε θάπνηνπο ηξφπνπο λα ηα πεξάζεηο ζηα παηδηά απηφ […] Αλ ηνπο 

θεληξίζεηο ην ελδηαθέξνλ θαη ηνπο θάλεηο ζε παξακχζη απηφ, πνπ ζα δνπλ… Δίλαη έλα 

βηβιίν, πψο κε ηηο αλαζθαθέο… Καη πψο ηα βξήθαλ νη αξραηνιφγνη, πψο ηα έβαιαλ ζην 

κνπζείν. Γηαηί ζην κνπζείν, φηαλ παο, ππάξρεη κηα ζεηξά, έηζη; Χξαίν, λα ην αμηνπνηείο. 

[…]Δίλαη ζαλ παξακπζάθη… Γελ είλαη αθξηβψο δξαζηεξηφηεηεο…» (Δ1). Ζ 

ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη φηη ε ίδηα πξνεηνηκάδεηαη γηα ηελ επίζθεςε θαη 

ζηε ζπλέρεηα, αλαθέξεη φηη αμηνπνηεί έλα βηβιίν, πνπ απεπζχλεηαη ζε παηδηά, θαη 

αθνξά ην έξγν ησλ αξραηνιφγσλ. Θα ιέγακε, ινηπφλ, φηη ε πξνεηνηκαζία ησλ 

καζεηψλ βαζίδεηαη ζηελ επεμήγεζε ηνπ ξφινπ ησλ αξραηνιφγσλ θαη ζηελ 

αλαθάιπςε ησλ επξεκάησλ. Βέβαηα, απφ ηα ιεγφκελά ηεο ζα κπνξνχζε λα ιερζεί φηη 

πεξηγξάθεη κε αζάθεηα ηηο πξαθηηθέο ηεο αλαθνξηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ηάμεο.  

 Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί ππνζηήξημαλ φηη ε πξνεηνηκαζία ηεο ηάμεο 

επηηπγράλεηαη κε ηε ζχλδεζε ηεο επίζθεςεο κε ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο. 

πγθεθξηκέλα : 

«Δξ.: Πψο νξγαλψλεηε ηελ επίζθεςε ζε έλα κνπζείν ή ηζηνξηθφ ρψξν; Κάλεηε θάπνηα 

ζρεηηθή πξνεηνηκαζία; 

Δ5: ηαλ ηαηξηάδεη κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, ε πξνεηνηκαζία καο είλαη 

δηαθνξεηηθή. Γειαδή, εζηηάδνπκε ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, αλαιχνπκε φια ηα 

καζήκαηα, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν θαη, ζηε ζπλέρεηα, θάλνπκε 

θαη πξνβνιή ηνπ πιηθνχ θαη ζηηο ππφινηπεο ηάμεηο. Αλ έρνπκε πιηθφ λα πξνβάινπκε ή 

λα επηδείμνπκε κέζα απφ έξγα, πνπ έρνπλ εηνηκάζεη ηα παηδηά.» 

Ή, φπσο είπε άιιε εθπαηδεπηηθφο:«[…] Να ‘ρνπλ θαζηεξσζεί θάπνηεο 

δηδαθηηθέο ψξεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν, ηνλ νπνίν ζα 

επηζθεθζνχκε, νχησο ψζηε λα έρνπλ κηα ηδέα ηνπ ηη ζα αληηκεησπίζνπλε θαη λα 

κπνξνχλ… Καη, ζπλήζσο, θξνληίδνπκε λα έρνπκε απφ πξηλ έηνηκεο ηηο 

εξσηήζεηο/απνξίεο καο, νχησο ψζηε ε μελάγεζε λα θαιπθζεί ρξνληθά θαη καζεζηαθά. 

[…] Γηδαζθαιίεο γίλνληαη θαλνληθέο. Μπνξεί λα ρξεηαζηνχλ θαη ηξεηο ψξεο. Πρ έλα 

θεθάιαην πνπ αθνξά ηα γεσκεηξηθά ρξφληα ζα πξέπεη λα ζηαζνχκε αξθεηά πάλσ ζ απηφ 

πξηλ πάκε ζηνλ ηφπν πνπ ζα δνχκε.» (Δ4). 
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Άιινο εθπαηδεπηηθφο ζεκείσζε φηη κεηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ επίζθεςε, αμηνπνηνχληαη θχιια εξγαζίαο, σο κέζα γηα ηε 

δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε. 

ηε ζπλέρεηα, άιινη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ φηη απιά πιεξνθνξνχλ ηνπο 

καζεηέο γηα ην ηη ζα δνπλ ζην κνπζείν, ελψ άιινη δεηνχλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

καζεηέο λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην κνπζείν ή λα γξάςνπλ ηη πεξηκέλνπλ λα 

δνπλ ζε απηφ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ν εθπαηδεπηηθφο, αλ νη καζεηέο έρνπλ 

αληηιεθζεί ην λφεκα ηεο επίζθεςεο: «Τπάξρεη θνπβέληα κε ηα παηδηά γηα λα 

δηεπθξηληζηεί πνχ ζα πάκε, ηη ζα δνχκε, ηη πεξηκέλνπκε απφ θεη […] Κνπβέληα γηα ην ηη 

πεξηκέλνπλ θιπ, κε γξαπηφ ηξφπν θαη εξγαζία ζαλ ηη πεξηκέλνπλ λα δνπλ ηα παηδηά απ’ 

απηφ, γηα λα δνχκε αλ έρνπλ θαηαλνήζεη ηνπο ζηφρνπο.» (Δ9). «Απηφ, πνπ θάλσ εγψ 

είλαη λα ηνπο ελεκεξψζσ πνχ ζα πάκε,, ην ιφγν, πνπ ζα πάκε. Γελ ζα πάκε γηα πιάθα 

ή, γηα λα θάκε θάπνηεο ψξεο εθηφο ζρνιείνπ, θαη ην δεχηεξν, απηφ, πνπ πξνζπαζψ λα 

θάλσ εγψ ζηα παηδηά, είλαη λα βξνπλ απηνί πιεξνθνξίεο γηα ην κλεκείν ή γηα ην 

κνπζείν, πνπ ζα πάκε. Να αζρνιεζνχλ, δειαδή, νη ίδηνη, φρη λα ηνπο βάισ εγψ, ν 

αξρεγφο δάζθαινο […] Σνπο ηνλίδσ, φηη δελ πάκε γηα βφιηα, αιιά γηα θάπνην ζθνπφ 

θαη απφ ‘θεη θαη πέξα θάπνηα παηδηά, ηα νπνία λα ην πσ, ην έρνπλ θαη ζέινπλ, ηνπο ιέσ 

λα θέξνπλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο απφ ηελ εγθπθινπαίδεηα ή απφ ην δηαδίθηπν. Γηαηί 

ηψξα παίδεη πάξα πνιχ ην δηαδίθηπν… Κακηά θνξά έθεξλα θ εγψ έλα ιαπηνπ, γηα λα 

ηνπο δείμσ εγψ πιεξνθνξίεο, γηαηί κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ δελ βιέπεηο κφλν επξήκαηα, 

αιιά θαη ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα […].» (Δ11). Ο ηειεπηαίνο εθπαηδεπηηθφο 

θαίλεηαη φηη πξνβαίλεη ζε ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ ηνπ γηα ην ζθνπφ ηεο επίζθεςεο 

θαη ην πεξηερφκελν ηνπ κνπζείνπ θαη κεξηθέο θνξέο θαη ν ίδηνο θέξλνληαο ηνλ 

πξνζσπηθφ ηνπ ππνινγηζηή πξνζπαζεί λα δείμεη ζηα παηδηά κε πην παξαζηαηηθφ 

ηξφπν απηφ, πνπ ζα δνπλ. ηε δηαδηθαζία ηεο ελεκέξσζεο ελζαξξχλεη λα 

αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο θαη νη ίδηνη νη καζεηέο, αιιά, φπσο δηαβάζακε, εθείλνη νη 

νπνίνη ζεσξνχληαη «θαινί» καζεηέο. Με απηφ ηνλ ηξφπν φκσο δελ αλαηίζεληαη ξφινη 

ζε φινπο θαη νη «θαθνί» καζεηέο δελ ζα έρνπλ θάπνην θίλεηξν γηα λα ελδηαθεξζνχλ 

γηα ηελ επίζθεςε, ψζηε απηή λα απνθηήζεη λφεκα γηα ηνπο ίδηνπο. Άιιε 

εθπαηδεπηηθφο αλέθεξε φηη αξθεηέο θνξέο αμηνπνηεί ην πιηθφ, πνπ ζηέιλνπλ ηα 

κνπζεία ζηα ζρνιεία, πξηλ ηελ επίζθεςε, ελψ άιιεο θνξέο κπνξεί λα γίλεη κηα απιή 

ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ. Άιινο εθπαηδεπηηθφο ππνζηήξημε φηη πέξα απφ ηελ 

ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ γίλεηαη θαη ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο αλαθνξηθά κε ηε 

ζπκπεξηθνξά, πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ κέζα ζην κνπζείν. 
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Μηα εθπαηδεπηηθφο αλέθεξε φηη δελ ζπλεζίδεη λα θάλεη πξνεηνηκαζία ηεο 

ηάμεο παξά κφλν απνηίκεζε ηεο επίζθεςεο. Χζηφζν, φπσο δείρλεη ε βηβιηνγξαθία ν 

ρψξνο ηνπ κνπζείνπ είλαη θαηλνχξηνο γηα ηνπο καζεηέο θαη, φηαλ ζα ηνλ επηζθεθζνχλ 

γηα πξψηε θνξά, ζα ζέινπλ πεξηζζφηεξν λα ηνλ εμεξεπλήζνπλ παξά λα κειεηήζνπλ 

ηα αληηθείκελα. Πξνθεηκέλνπ απηφ ην γεγνλφο λα πεξηνξηζηεί, πξνηείλεηαη ν 

εθπαηδεπηηθφο λα πεξηγξάςεη πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ζηνπο καζεηέο 

ην κνπζεηαθφ ρψξν θαη ηε δηάηαμή ηνπ (Behrendt & Franklin, 2014, DeWitt & 

Storksdieck, 2008). 

 

 

6.5.7. Σρόποσ οργϊνωςησ τησ Επύςκεψησ μϋςα ςτο Μουςεύο ό ςτον 
Ιςτορικό χώρο  
 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο θαίλεηαη φηη θπξηαξρεί ε μελάγεζε είηε απφ 

ην πξνζσπηθφ ηνπ κνπζείνπ είηε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ μελαγνχ, φηαλ δελ ππάξρεη μελάγεζε απφ ην 

κνπζείν: «ηαλ ππάξρεη μελάγεζε κάο δεηνχλ απηνί λα έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο νκάδαο, 

πνπ μελαγείηαη ζηνλ ρψξν θαη ζέινπλ λα έρνπλ απηνί ηνλ έιεγρν ηνπ ρξφλνπ. Σα 

αλαιακβάλνπλ φια νη μελαγνί. ηαλ δελ ππάξρεη μελαγφο, ηα αλαιακβάλεη ν 

εθπαηδεπηηθφο θαη θάλεη ην δηθφ ηνπ πξνγξακκαηηζκφ αλάινγα.» (Δ6). 

«Δξ.: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο γίλνληαη δξαζηεξηφηεηεο; Τπάξρεη μελαγφο; 

Δ11: Κακία… Ναη, ππάξρεη ν μελαγφο θαη πάκε φινη ζαλ θνπάδη… Αο πνχκε, ζα πάκε 

λα δνχκε απηφ παηδηά…» 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, γίλεηαη αληηιεπηφο ν παζεηηθφο ξφινο καζεηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Μηα εθπαηδεπηηθφο πεξηγξάθεη πψο εθηπιίζζεηαη ε επίζθεςε ζε έλα κνπζείν: 

«[…] Απιά ην πεξηδηαβαίλεηο, βιέπεηο ηηο πξνζήθεο θαη εκείο νη δάζθαινη εμεγνχκε ζηα 

παηδηά.» (Δ3). Άιινο εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη φηη αλαιακβάλεη ν ίδηνο ηελ μελάγεζε, 

αλ δελ ππάξρεη μελαγφο. Δπίζεο, ζεκεηψλεη φηη δελ εθαξκφδνληαη δξαζηεξηφηεηεο, 

αιιά, δηαβάδνληαη νη ιεδάληεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηα αληηθείκελα, αλ ππάξρνπλ καζεηέο 

πνπ ζέινπλ λα κάζνπλ. πσο θαη παξαπάλσ, έηζη θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, 

θαηά ηηο επηζθέςεηο νη εθπαηδεπηηθνί εζηηάδνπλ ζηνπο «θαινχο» καζεηέο θαη ζε 

απηνχο πνπ ζέινπλ λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα. Αγλννχλ ηνπο ππνινίπνπο καζεηέο 

ζεσξψληαο πξνθαλψο φηη ε πξνζπάζεηά ηνπο λα ηνπο δηδάμνπλ θάηη ζρεηηθφ κε ην 
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κνπζείν ζα πάεη ρακέλε. Θα ιέγακε φηη δελ θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηα λα θεληξίζνπλ 

ην ελδηαθέξνλ ησλ ππφινηπσλ καζεηψλ, δελ ηνπο δίλνπλ δειαδή ην θίλεηξν λα 

κάζνπλ θαη λα εκπιαθνχλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Δπηπιένλ, ν ίδηνο 

εθπαηδεπηηθφο επηζεκαίλεη φηη ε μελάγεζε απαηηεί πνιχ θαιή νξγάλσζε απφ πιεπξάο 

εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ ηηο επηζθέςεηο σο 

επθαηξία γηα δηαζθέδαζε θαη ίζσο απηφ νθείιεηαη θαη ζηε ζηάζε πνπ ηεξνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ επίζθεςε: «ρη, δελ θάλνπκε δξαζηεξηφηεηεο. Πξνζπαζψ λα 

ηνπο ελεκεξψζσ, λα ηνπο καδέςσ, αλ δελ ππάξρεη μελαγφο. Αιιά, ζέιεη πνιχ 

νξγάλσζε. Απηφ πξέπεη λα είλαη θαη ε ηάμε θηηαγκέλε, γηαηί θαη ηα παηδηά ην βιέπνπλ 

ζαλ εθδξνκή, ζαλ δηαζθέδαζε. Αιιά, νκάδεο παηδηψλ, πνπ ζέινπλ λα πιεξνθνξεζνχλ 

θαζφκαζηε θαη δηαβάδνπκε ηηο ιεδάληεο. Απηφ γίλεηαη.» (Δ8). 

Άιινο εθπαηδεπηηθφο ππνζηήξημε φηη θαηά ηε κεηάβαζε ζην κνπζείν, κέζα 

ζην ιεσθνξείν δηαβάδνληαη απφ ηνπο καζεηέο ζχληνκα θείκελα, πνπ αθνξνχλ 

ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα ηνπ κνπζείνπ, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο νη 

καζεηέο απεπζχλνπλ εξσηήζεηο ζην μελαγφ ηηο νπνίεο έρνπλ εηνηκάζεη απφ πξηλ, ζηελ 

ηάμε: «[…] Θα αλαγλσζηνχλ θάπνηα πξάγκαηα αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κεηαθνξάο πάλσ ζην ιεσθνξείν, δειαδή, φρη πνιιά πξάγκαηα γηα λα κελ θνπξάζνπκε 

ηα παηδηά, εζηηαζκέλα ζε ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα θη ζηνλ ρψξν ηεο επίζθεςεο. Θα 

έρνπκε εηνηκάζεη έλα εξσηεκαηνιφγην, γηα λα απεπζχλνπκε ζην άηνκν πνπ ζα καο 

ελεκεξψζεη, ζην μελαγφ.» (Δ5). Άιινη εθπαηδεπηηθνί ππνζηήξημαλ φηη θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ ηίζεληαη εξσηήζεηο απφ ηνπο καζεηέο ζηνπο μελαγνχο θαη 

αληίζηξνθα, γίλεηαη παξαθνινχζεζε ελφο βίληεν κέζα ζην κνπζείν, ην νπνίν 

θαισζνξίδεη θαη πξντδεάδεη ηνπο καζεηέο ή αμηνπνηνχληαη θχιια εξγαζίαο. 

Έλαο εθπαηδεπηηθφο ππνζηήξημε φηη θαηά ηηο επηζθέςεηο θπξηαξρεί ζρεδφλ 

πάληα ε μελάγεζε, ελψ ζπάληα κέζα ζην κνπζείν θαιεί ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ 

θαηαγξαθή αληηθεηκέλσλ ή παξαηήξεζε πηλαθίδσλ. Σελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ αλέθεξε έλαο εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο ηφληζε φηη θξνληίδνπλ λα 

εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα ηνπ κνπζείνπ ζε θάζε επίζθεςε. 

Έλαο εθπαηδεπηηθφο ζεκείσζε φηη, αλ ππάξρνπλ δξάζεηο απφ πιεπξάο 

κνπζείνπ, ηηο εθαξκφδεη κε ηελ ηάμε ηνπ, αιιά, αλ δελ ππάξρνπλ, θπξηαξρεί ε 

μελάγεζε. Μάιηζηα, αζθεί θξηηηθή ζηελ απνπζία δξάζεσλ ζηα κνπζεία: «Γηα 

παξάδεηγκα, ην αξραηνινγηθφ κνπζείν ηεο Πέιιαο έρεη δξάζεηο, νπφηε ηα παηδηά είλαη 

απαζρνιεκέλα κε ηηο δξάζεηο θαη καζαίλνπλ ζηνρεπκέλα. Π.ρ. ηειεπηαία θνξά, πνπ 

είρακε πάεη, αλ ζπκάκαη θαιά, είραλ θάπνηεο δξάζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ Ζξαθιή θαη κε 
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ηελ θαηαγσγή- ελ πάζε πεξηπηψζεη- ηνπ Μέγα Αιέμαλδξνπ. Δίλαη ζηνρεπκέλεο νη 

δξάζεηο εθεί. ’ άιια κνπζεία ελδερνκέλσο δελ έρεη.. Ή γηα παξάδεηγκα ζηε Βεξγίλα, 

πνπ πήγακε, δελ είρε θάπνηα δξάζε θαη γηα κέλα απηφ είλαη ιίγν παιαηνκνδίηηθν, λα ην 

πσ έηζη, γηαηί θεχγεη ν θφζκνο, πάεη κπξνζηά.» (Δ10). 

Δπηπξφζζεηα, έλαο εθπαηδεπηηθφο πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν 

εθηπιίζζεηαη κηα επίζθεςε: «Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο, επεηδή ην πξφγξακκα 

είλαη ζπλήζσο πηεζκέλν, θαη ρξεηάδεηαη ρξφλνο κεηαθνξάο θαη επηζηξνθήο, ν ρξφλνο 

εθεί είλαη ζπγθεθξηκέλνο. Μαο αθηεξψλεη ν μελαγφο κία ψξα ή κία ψξα θη έλα ηέηαξην. 

Τπάξρεη πξνγξακκαηηζκφο γηα επίζθεςε θη άιισλ ζρνιείσλ εθεί. Καηά ηε δηάξθεηα νη 

δξαζηεξηφηεηεο ζπλήζσο δελ γίλνληαη εθεί θαη, επεηδή δελ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα, 

νη δξαζηεξηφηεηεο κεηαθέξνληαη ζην ζρνιείν. , ηη δειαδή ππάξρεη, πνπ κπνξεί λα γίλεη 

κε ηε κνξθή δξαζηεξηνηήησλ ζην ζρνιείν, ζα γίλεη ζην ζρνιείν.» (Δ5). Ο 

εθπαηδεπηηθφο κάο πιεξνθνξεί γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο θαη φηη 

εμαηηίαο ηεο πίεζεο ηνπ ρξφλνπ, αλ ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο, δελ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλήζσο ζην κνπζείν, αιιά κεηαθέξνληαη ζην ζρνιείν. 

Μηα εθπαηδεπηηθφο, ε νπνία δηδάζθεη ζε κηθξή ηάμε, αλέθεξε πσο φηαλ 

αλαιακβάλεη ε ίδηα ηελ μελάγεζε ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο δηαζθεδαζηηθέο κεζφδνπο 

γηα λα θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα ηα εθζέκαηα. Σν είδνο ηεο μελάγεζεο, 

φπσο είπε, πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ, ηε δηάζεζε, αιιά θαη ην πφζν 

ζσζηά έρεη γίλεη ε πξνεηνηκαζία ηεο ηάμεο: 

«Δξ.: Μπνξείηε λα κνπ πεξηγξάςεηε ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν θάλεηε ηελ μελάγεζε ζην 

κνπζείν; 

Δ1: Με εξσηήζεηο, ηχπνπ «Άληε βξε Ζξαθιή, ηη ζα καο πεηο; Δίλαη απφγνλφο ζνπ ν 

Μέγα Αιέμαλδξνο;». Γειαδή κε ηέηνηα παηρληδάθηα, γηα λα ππάξρεη ελδηαθέξνλ. 

Δμαξηάηαη βέβαηα απφ ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ, ηελ ηάμε, ηε δηάζεζε, ηελ 

πξνεηνηκαζία… ηαλ γίλεηαη ζσζηή πξνεηνηκαζία, ίζσο ιηγφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο, 

ρξεηάδνληαη εθεί πέξα. Δθεί αλαιχνπκε απηφ πνπ έρνπκε ήδε πεη ή δεη ζε 

θσηνγξαθίεο.» 

 

 

6.5.8. Ρόλοσ Εκπαιδευτικών μϋςα ςτο Μουςεύο ό ςτον Ι ςτορικό 
χώρο 
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 Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο δηαθάλεθε απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο, αθνξά 

ηελ μελάγεζε ή επεμήγεζε θάπνησλ ζεκείσλ ζηελ πεξηγξαθή ησλ μελαγψλ ή ηελ 

επηθξάηεζε ηεο ηάμεο θαη ηεο εζπρίαο εληφο ηνπ κνπζείνπ. Γεληθφηεξα, ζα ιέγακε φηη 

δελ παξαηεξείηαη πνηθηιία ζηνπο ξφινπο πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά 

ηελ μελάγεζε αιιά, αληίζεηα, ν ξφινο ηνπο εληνπίδεηαη ζην δίπνιν μελάγεζε-

επηηήξεζε. 

Υαξαθηεξηζηηθά: «Ο ξφινο κνπ είλαη ζαλ εθπαηδεπηηθνχ, ζαλ μελαγνχ, γηαηί, 

δπζηπρψο, δελ ππάξρνπλ αξθεηνί μελαγνί ζηα κνπζεία θαη λα ππάξρνπλ παίξλνπλ πνιιά 

ρξήκαηα, πνπ είλαη δχζθνιν γηα ηα ζρνιεία…» (Δ1). Ζ ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθφο 

αλαθέξεη φηη ε απνπζία μελαγνχ ζε νξηζκέλα κνπζεία ζπλεπάγεηαη νη ίδηνη νη 

εθπαηδεπηηθνί λα αλαιακβάλνπλ ηελ μελάγεζε. Μάιηζηα, επηζεκαίλεη φηη πνιιέο 

θνξέο δελ γίλεηαη μελάγεζε εμαηηίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο, ζην νπνίν αδπλαηνχλ 

λα αληαπεμέιζνπλ ηα ζρνιεία.  

Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί ππνζηήξημαλ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο 

κπνξεί λα αλαιάβνπλ λα εμεγήζνπλ ζηνπο καζεηέο φζα ιέεη ν μελαγφο: «[…] 

Πξνζπαζείο λα ιχζεηο νπνηαδήπνηε απνξία ηνπο θαη πξνζπαζείο λα ηνπο εμεγήζεηο ηη 

βιέπνπκε θαη ηη θάλνπκε» (Δ2). 

Άιινη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ φηη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ κέζα ζην 

κνπζείν, είλαη ε δηαηήξεζε ηεο εζπρίαο θαη ηεο ηάμεο, ε θξνληίδα λα κε γίλεη δεκηά 

ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ.  

«Δξ. : Πνηνο είλαη ν ξφινο ζαο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο επίζθεςεο; 

Δ11: «Με κηιάο!» […] ηαλ είζαη κέζα ζην κνπζείν πξνζπαζείο λα ππάξρεη κηα 

εζπρία, έηζη, ψζηε αλ θάπνην απφ ηα παηδηά ζέινπλ, λα αθνχζνπλ θάηη παξαπάλσ, λα 

ην πάξνπλ […]Τπάξρεη ν μελαγφο θαη πάκε φινη ζαλ θνπάδη… Αο πνχκε, ζα πάκε λα 

δνχκε απηφ παηδηά…» 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε γίλεηαη αληηιεπηφο ν παζεηηθφο ξφινο καζεηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ. 

«Πνιιέο θνξέο θάλεηο ην ζπλνδεγφ θαη ηνλ επηηεξεηή, γηα λα επηθξαηεί ε δένπζα 

πξνζνρή θαη εζπρία. Απφ ‘θεη θαη πέξα, αλ έρεηο ήδε ζπλεξγαζηεί, θαη αλαιφγσο κε ην 

ηη έρεηο θαλνλίζεη κε ην κνπζείν, κπνξεί λα γίλεη ζπλδηδαζθαιία κε ηνλ μελαγφ.» (Δ4). 

 Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί ππνζηήξημαλ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ 

βξίζθνληαη ζην παξαζθήλην δίλνληαο ηα ελία ζηνλ μελαγφ θαη νη ίδηνη, απιά, 

θξνληίδνπλ γηα ηελ αζθάιεηαθαη ηελ επεμήγεζε νξηζκέλσλ ζεκείσλ: «Καη’ αξρήλ, 

επεηδή νη ρψξνη είλαη θιεηζηνί, δελ ππάξρεη κεγάιε επζχλε  ζηε κεηαθίλεζε. Έρεηο ηνλ 
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έιεγρν κέζα κε γίλεη δεκηά… Γελ έρεηο ηελ επζχλε λα κηιήζεηο θαη ηη ζα πεηο, αλ 

ππάξρεη μελαγφο. Ο ξφινο καο αθνξά θπξίσο ηελ αζθάιεηα ησλ εθζεκάησλ θαη ησλ 

παηδηψλ.» (Δ6).«Αλ ππάξρεη μελαγφο, ν ξφινο κνπ είλαη πεξηζζφηεξν εηθνληθφο. Να 

πξνζέρσ ηα παηδηά θαη θάπνηα επηπιένλ εμήγεζε.» (Δ9). Άιινο εθπαηδεπηηθφο 

επεζήκαλε φηη φηαλ ππάξρεη μελάγεζε, δελ ζέιεη λα επεκβαίλεη, θαζψο ν μελαγφο έρεη 

νξγαλψζεη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ην πξφγξακκά ηνπο θαη δελ ζέιεη λα 

πξνθαιέζεη αλαζηάησζε ζε απηφ: «Πξνηηκάσ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο λα 

γίλνπλ απηά, πνπ πξνηείλεη ην κνπζείν, μελάγεζε θιπ, γηαηί δελ ζέισ λα κπιέμσ ζηε 

ξνή ηνπο. Απηνί έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ξνή θαη δελ ζέισ λα κπιέμσ ζηα πφδηα ηνπο. 

Σν φηη ζα πσ εγψ θάπνηα πξάγκαηα ζηα παηδηά, πνπ ζπλνδεχσ εθείλε ηελ ψξα, λαη, 

αιιά, παξαπάλσ δελ ζέισ κήπσο ηνπο ραιάζσ θαη ηελ εζπρία ηνπο.» (Δ10). 

Άιινο εθπαηδεπηηθφο επεζήκαλε φηη ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ είλαη θχξην 

κέιεκά ηνπ θαη φρη ηφζν ε μελάγεζε: «Ο ξφινο καο είλαη θαζαξά πξνζηαηεπηηθφο ησλ 

παηδηψλ, λα κε ζπκβεί νηηδήπνηε θαη ιηγφηεξν κάιινλ δηδαθηηθφο.» (Δ8). 

 

 

6.5.9. Ρόλοσ Μαθητών μϋςα ςτο Μουςεύο ό ςτον Ι ςτορικό χώρο  
 

 Οξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί εξσηψκελνη γηα ην ξφιν πνπ πηνζεηνχλ νη καζεηέο 

θαηά ηε δηάξθεηα κηαο επίζθεςεο, απάληεζαλ φηη είλαη θαη’ αξρήλ αθξναηέο θαη 

θαηφπηλ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζέηνληαο εξσηήζεηο ζηνλ μελαγφ ή ζηνπο ίδηνπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο: «ηελ αξρή ν ξφινο ηνπο είλαη ηνπ αθξναηή, ηνπ ζεαηή, θαη, ζηε 

ζπλέρεηα, γίλνληαη ελεξγά κέιε ηεο επίζθεςεο ζην κνπζείν ππνβάιινληαο εξσηήζεηο. 

Ρσηψληαο ζε θάζε θάζε ηη είλαη απηφ θαη ζπγθεληξσηηθά ζην ηέινο φ,ηη εξσηήζεηο 

έρνπλ πξνεηνηκαζηεί φηη ζα θάλνπκε.» (Δ5).  

Άιιε εθπαηδεπηηθφο ζπκπιήξσζε, επίζεο, φηη «[…] Έρνπλ πεξηέξγεηα πψο 

είλαη ιαμεπκέλα ηα κάξκαξα, ην δάπεδν, ην ςεθηδσηφ… […] Μπαίλνπκε ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ δηαιφγνπ κε ην δάζθαιν, κε ηνλ μελαγφ, κεηαμχ ηνπο «θνίηαμε απηφ». 

Μπνξεί εκείο λα ηνπο ιέκε κε κηιάηε, εθείλε ηε ζηηγκή φκσο κπνξεί λα ιέλε θάηη 

ζεκαληηθφ.» (Δ6). Ζ ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθφο αλέθεξε ηελ πεξηέξγεηα ησλ 

καζεηψλ γηα ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο νξηζκέλσλ αληηθεηκέλσλ, αιιά, ηαπηφρξνλα, 

επεζήκαλε φηη αλαπηχζζεηαη δηάινγνο φρη κφλν κεηαμχ καζεηψλ-εθπαηδεπηηθνχ-

μελαγνχ αιιά θαη κεηαμχ ησλ παηδηψλ. Μάιηζηα, ε ίδηα παξαδέρηεθε φηη ε απαίηεζε 
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λα θάλνπλ εζπρία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αξλεηηθά, θαζψο ζα αλαραηηηζηεί ε 

αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ, ε αληαιιαγή εληππψζεσλ θαη γλψζεσλ. 

Δπηπιένλ, ν ξφινο ηνπ αθξναηή, φπσο αλέθεξε έλαο εθπαηδεπηηθφο, 

επηβάιιεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηνπο καζεηέο, ελψ ιίγα παηδηά 

δείρλνπλ ελδηαθέξνλ λα παξαθνινπζήζνπλ: «Σα παηδηά θνηηάλε λα δηαζθεδάζνπλ. 

Γειαδή ιίγα είλαη ηα παηδηά, πνπ ζα ηα επαηζζεηνπνηήζεηο θαη απηφ είλαη ην δεηνχκελν 

βαζηθά… Αθνχλε, γηαηί ηνπο επηβαιιφκαζηε θη εκείο… Οπφηε αθνχλε, ζα πξνηηκνχζαλε 

λα έρνπλ ψξα παηρληδηνχ εθείλε ηελ ψξα πάλησο.» (Δ8). Αθφκε, άιινο εθπαηδεπηηθφο 

αλέθεξε φηη ν ξφινο ησλ καζεηψλ θαηά ηηο επηζθέςεηο: «Ο θιαζηθφο ηνπ καζεηή… 

Υαδεχνπλ…» (Δ9). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ αδηαθνξία ησλ 

καζεηψλ απέλαληη ζηα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ. Γελ ζίγεηαη ην δήηεκα ηεο αλάγθεο νη 

εθπαηδεπηηθνί λα θεληξίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, ψζηε λα έρεη θάπνην λφεκα 

γηα απηνχο.  

Μηα εθπαηδεπηηθφο ππνζηήξημε φηη ν ξφινο θαη ε ζπκπεξηθνξά πνπ ζα έρνπλ 

νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο εδξάδεηαη ζηελ πξνεηνηκαζία πνπ ζα έρεη 

γίλεη: «Αλ είλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνη θαη ππνςηαζκέλνη, ηα πάλε θαιά, δειαδή ηνπο 

αξέζεη. Αιιηψο πνιιά παηδηά δπζαλαζρεηνχλ θηφιαο, δελ ηνπο θαίλεηαη ελδηαθέξνλ, 

ζέινπλ λα βγνπλ έμσ λα παίμνπλ. Αλ είλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνη, ζπκπεξηθέξνληαη πην 

ψξηκα, πεξηκέλνπλ λα δνπλ απηά, πνπ είπακε ζηελ ηάμε. Σν βαζηθφηεξν είλαη λα ηνπο 

θηλήζεηο ην ελδηαθέξνλ… […]» (Δ1). Άιινο εθπαηδεπηηθφο - κηιψληαο γηα ηελ 

νξγάλσζε ηεο επίζθεςεο απφ πιεπξάο εθπαηδεπηηθψλ - ππνζηήξημε φηη: «Αλ δελ 

είκαζηε θαιά νξγαλσκέλνη, γίλνληαη ελνριεηηθνί νη καζεηέο (γέιηα)» (Δ2), 

επηζεκαίλνληαο ηε ζεκαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο επίζθεςεο, ψζηε λα κελ είλαη κηα 

απιή βφιηα θαη κηα αδηάθνξε εκπεηξία γηα ηνπο καζεηέο. 

Δθπαηδεπηηθφο, ε νπνία δηδάζθεη ζηελ Α’ Γεκνηηθνχ, ππνζηήξημε φηη νη 

κηθξνί καζεηέο ζπλήζσο είλαη ακήραλνη: «Πάληα γηα κηθξά παηδάθηα ζνπ ιέσ… 

πλήζσο, είλαη ιίγν κνπδηαζκέλα, θνηηάλε, δελ μέξνπλ λα θάλνπλ εξσηήζεηο ή λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδήηεζε, θνηηάλε πξνζεθηηθά, αθνχλε.» (Δ3). 

Άιιε εθπαηδεπηηθφο ζεκείσζε φηη ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ελεξγεηψλ, πνπ ζα γίλνπλ ζην κνπζείν ζα θαζνξίζνπλ θαη ην ξφιν ησλ καζεηψλ, ελψ, 

ζπλήζσο, δείρλνπλ πνιχ ελδηαθέξνλ θαη, κάιηζηα, πεξηζζφηεξν απφ ην ζρνιείν. 

 

 

6.5.10. Σρόποσ αποτύμηςησ τησ Επύςκεψησ μϋςα ςτην τϊξη  
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Αλαθνξηθά κε ηηο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

επίζθεςεο, θάλεθε φηη πνιινί εθπαηδεπηηθνί αθηεξψλνπλ ρξφλν ζην λα εθθξάζνπλ νη 

καζεηέο ηηο εληππψζεηο θαη λα δηαηππσζνχλ ζπκπεξάζκαηα. Γηεμάγεηαη ζπλήζσο 

ζπδήηεζε, ελψ θάπνηεο θνξέο κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ απιέο αζθήζεηο. 

Υαξαθηεξηζηηθά, παξαζέηνπκε: 

«Δξ.: Οπφηε, κεηά ηελ επίζθεςε ηα παηδηά θαινχληαη λα γξάςνπλ ηηο εληππψζεηο ηνπο; 

Δ9: ρη, πάληα. Μεξηθέο θνξέο λα γξάςνπλ ηηο εληππψζεηο ηνπο. πλήζσο, φκσο, 

πξνθνξηθά, θαη γίλεηαη ζπδήηεζε. Πξνθαλψο θάπνηεο άιιεο αζθεζνχιεο, θάπνηεο άιιεο 

εξγαζίεο ή λα δσγξαθίζνπλ ή λα πξνηείλνπλ θάηη παξαπάλσ ή θάηη, πνπ ηνπο έθαλε 

εληχπσζε. Γειαδή, αλ πέηπραλ νη ζηφρνη, ην θαηαιαβαίλνπκε κέζα απφ ζπδήηεζε, γηα 

λα κε βαξεζνχλ ηα παηδηά γξαπηψο. Κάπνηεο άιιεο αζθεζνχιεο, ηχπνπ παδι, ηχπνπ  

ζσζηφ/ιάζνο, ςάμε/βξεο, δσγξάθηζε…» 

Μηα άιιε εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη: «Μεηά, θνίηαμε… Σν πξψην, πνπ ζα 

θάλνπκε είλαη λα πνχκε ηηο εληππψζεηο καο. Πξνθνξηθά, θπζηθά. Μεηά κπνξνχκε λα 

δσγξαθίζνπκε, απηφ πνπ είδακε θαη καο άξεζε πάξα πνιχ. Μπνξνχκε λα 

αμηνπνηήζνπκε ην ζηεθάλη ηεο Βεξγίλαο, λα γίλεη θαηαζθεπή, λα ην παίμνπκε, λα ην 

θάλνπκε πξάγκαηα… Γηαζεκαηηθά ηειείσο…» (Δ1). Δπηπιένλ, «[…] Ή κπνξνχκε λα 

δψζνπκε έλα θχιιν κε αληηζηνηρίζεηο, κε εξσηήζεηο - απαληήζεηο, λα δνχκε ηη 

θαηάιαβαλ, γηα λα μεθχγνπκε δειαδή απ’ ηελ αθήγεζε.» (Δ8) 

 Απφ ηηο δειψζεηο ησλ παξαπάλσ εθπαηδεπηηθψλ θαηαλννχκε φηη θαηά θχξην 

ιφγν κεηά απφ κηα επίζθεςε αμηνπνηνχλ ηε ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο, ψζηε λα 

δηαηππσζνχλ νη εληππψζεηο ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί απνθεχγνπλ λα ζέζνπλ ζηνπο 

καζεηέο γξαπηέο αζθήζεηο, ψζηε λα κε βαξεζνχλ. Αλαθέξνπλ, επίζεο, θαη θάπνηεο 

άιιεο δξαζηεξηφηεηεο-αζθήζεηο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ. Ο πξψηνο 

εθπαηδεπηηθφο θάλεη ιφγν γηα αζθήζεηο ηχπνπ ζσζηνχ/ιάζνπο ή δσγξαθηθήο. Ζ 

δεχηεξε εθπαηδεπηηθφο, εηδηθφηεξα, κεηά ηελ αλαθνξά ζηε ζπδήηεζε, πνπ γίλεηαη 

κέζα ζηελ ηάμε, αλαθέξεη πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ ρσξίο φκσο 

λα επηβεβαηψλεη φηη ηηο εθαξκφδεη. Ο ηειεπηαίνο εθπαηδεπηηθφο, επίζεο, αλαθέξεη 

πνηεο αζθήζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ. Καηαλννχκε φηη πξνθαλψο απηέο νη 

δξαζηεξηφηεηεο δελ απνηεινχλ κέξνο ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Απιά, απνηεινχλ ζθέςεηο θαη πξνηάζεηο γηα ην ηη άιιν ζα κπνξνχζε 

λα γίλεη κεηά απφ κηα επίζθεςε. Οη δξαζηεξηφηεηεο κάιηζηα πνπ πξνηείλνπλ ζα 

ιέγακε φηη δελ θηλεηνπνηνχλ ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ.  
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 Έλαο εθπαηδεπηηθφο αλέθεξε φηη ηελ επφκελε κέξα ζπλνςίδεη ζηνπο καζεηέο 

ηη είδαλ ζην κνπζείν: «Δγψ πξνζσπηθά ζπλεζίδσ λα ην επαλαιακβάλσ κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ην ηη είδακε, ηη θάλακε.» (Δ2). Άιινο εθπαηδεπηηθφο 

ππνζηήξημε φηη ζα πξνζπαζήζεη λα ππελζπκίζεη ζηνπο καζεηέο απηά πνπ είδαλ ζην 

κνπζείν κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο: «Λνγηθά, αλ έρνπκε θσηνγξαθίεο, κπνξνχκε λα 

ηα δνχκε σο ζιάηληο ζηελ ηάμε. Να ζπκεζνχκε ηη είδακε. ζνη παξαθνινπζνχζαλ… 

Γηαηί, ππάξρεη θαη ε πιεηνςεθία καζεηψλ, πνπ δελ παξαθνινπζεί. Κάλ’ ηνπο φ, ηη ζεο… 

Απηνί δελ ζα παξαθνινπζήζνπλ, νπφηε άζθνπνο ν ρξφλνο. Γεληθά, κέζα ζηελ ηάμε 

κπνξείο ην πιηθφ λα ην μαλαδείο. […] ρη, θαη ηφζν ζπρλά… Αλ ππάξρεη θσηνγξαθηθφ 

πιηθφ, πνπ έρνπκε απφ ηε κεραλή, πξνζπαζνχκε λα ην μαλαδνχκε θαη λα ην 

μαλαζπκεζνχκε ζηελ ηάμε, ηη είδακε πην ήξεκα δειαδή. Υσξίο απηφ ην άγρνο…» (Δ8). 

Ο ζπγθεθξηκέλνο εθπαηδεπηηθφο, παξάιιεια, ζρνιηάδεη ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ιέγνληαο φηη ε πιεηνςεθία απηψλ δελ παξαθνινπζνχλ ηε 

μελάγεζε. Απηφ πνπ αθήλεηαη λα ελλνεζεί είλαη φηη ε αδηαθνξία ησλ καζεηψλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ είλαη πξφβιεκα ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ. Αληηζέησο, δελ 

ζρνιηάδεηαη θαζφινπ ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο, κε ζπγθεθξηκέλεο 

ζηξαηεγηθέο, κπνξεί λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. Ζ εθαξκνγή 

δξαζηεξηνηήησλ κεηά ηελ επίζθεςε εμαξηάηαη απφ ην αλ ππάξρεη δηαζέζηκν 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ, ζχκθσλα κε ηνλ ηειεπηαίν εθπαηδεπηηθφ. 

 Μηα εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη φηη κεηά ηελ επίζθεςε δηαηππψλνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ θαη κεξηθέο θνξέο δίλνληαη ζηνπο καζεηέο απιέο 

αζθήζεηο, γηα λα αμηνινγεζεί αλ επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη. Άιινη εθπαηδεπηηθνί 

αλέθεξαλ φηη ζπλεζίδνπλ κεηά ηηο επηζθέςεηο λα αμηνπνηνχλ ην πιηθφ ηνπ κνπζείνπ, 

θαιψληαο ηνπο καζεηέο λα ην ζπκπιεξψζνπλ.  

 Έλαο εθπαηδεπηηθφο ππνζηήξημε φηη κεηά ζηελ ηάμε ζπλήζσο αλαζέηεη ζηνπο 

καζεηέο έλα ζθέθηνκαη θαη γξάθσ πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςνπλ ηηο εληππψζεηο 

ηνπο. Χζηφζν, δήισζε φηη δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ, θαζψο δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ πνηθηιία, αιιά, εζηηάδνπλ κφλν ζε έλα 

αληηθείκελν, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη, φπσο είπε, ηφζν ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη 

ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ: «Θα ήζεια ηνπιάρηζηνλ, εθφζνλ θάλνπκε κηα 

πξνζπάζεηα, θάηη λα αθνχζνπλ ηα παηδηά, λα κπνξνχζαλ λα ηξαβήμνπλ θαη ιίγν 

παξαπάλσ απφ φ, ηη κνπ ιέλε π.ρ. γηα ηελ αζπίδα ηνπ Φηιίππνπ… Βέβαηα, δελ νθείιεηαη 

κφλν ζε καο… Οθείιεηαη θαη ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Παίδεη κεγάιν ξφιν, φηαλ 

ην παηδί δελ έρεη πάεη πνηέ απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζε έλα κνπζείν θαη μαθληθά ηνπ ιέκε 
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«αχξην ζα πάκε ζε έλα κνπζείν ζηελ Θεζζαινλίθε»» (Δ11). ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε, αληρλεχεηαη κηα πξνζπάζεηα απηνθξηηηθήο αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ζπκβάιιεη ζηε ζεκαζία θαη αμία ηεο 

πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο.  

Δπηπιένλ, άιινο εθπαηδεπηηθφο ζεκείσζε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο 

ζπγθεληξψλνπλ κε ηελ ηάμε ηνπ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν πιηθφ. ηε ζπλέρεηα ην 

αμηνπνηνχλ ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο αθηεξψλνληαο ηνλ πξέπνληα ρξφλν θη φηη ε 

γλψκε ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ ίζσο θάπνηεο θνξέο δελ είλαη απαξαίηεηε γηα απηή 

ηελ πξαθηηθή: «Θα ζπγθεληξψζνπκε φ, ηη πιηθφ κπνξνχκε λα ζπγθεληξψζνπκε απφ θεη. 

, ηη πιηθφ κπνξνχκε λα αγνξάζνπκε, ζα αγνξάζνπκε. Αλ ππάξρνπλ ζηνηρεία, ηα νπνία 

ζπλήζσο ππάξρνπλ ζηα κνπζεία, θαη ζα δνπιέςνπκε - αλ επαλαιακβάλσ ε ηάμε, ηα 

καζήκαηα ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο ηάμεο ηαηξηάδνπλ κε ηνλ επηζθέςηκν 

ρψξν - ηνλ πξέπνληα ρξφλν ίζσο θαη  ιίγν παξαπάλσ απφ φζν ζα έπξεπε. ε 

εηζαγσγηθά ζα έιεγα φηη δελ ρξεηάδεηαη λα ξσηήζνπκε ηε γλψκε ηνπ ζρνιηθνχ 

ζπκβνχινπ θαη, αλ ξσηήζνπκε, δελ ζα είλαη αληίζεηνο, θπζηθά, γηαηί ην ‘ρσ δνθηκάζεη 

ζην παξειζφλ θαη πνηέ δελ είρα ζπλαληήζεη δπζθνιία. Να αθηεξψζνπκε θαη 2 θαη 3 

ψξεο επηπιένλ γηα λα εζηηάζνπκε ζην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα.» (Δ5). 

Άιινη εθπαηδεπηηθνί, αθφκε, ππνζηήξημαλ φηη δελ εθαξκφδνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζηελ ηάμε κεηά ηελ επίζθεςε. Έλαο απφ απηνχο είπε φηη ζα 

εθαξκφζεη κφλν, αλ ε επίζθεςε έρεη θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ: «Αλάινγα 

ην ελδηαθέξνλ, πνπ ηνπο έρεη θηλήζεη. Αλ δελ ηνπο έρεη θηλήζεη θαζφινπ ην ελδηαθέξνλ, 

θαη ζηελ ηάμε λα θάλεηο, ηίπνηα δελ ζα θάλεηο. Αιιά, αλ ηνπο έρεη θηλήζεη ην 

ελδηαθέξνλ, ηφηε ζπλερίδνπκε θάπνηα ζέκαηα αθφκα, θαη, ελδερνκέλσο, θάλνπκε 

θάπνηα θαηαζθεπή κε πειφ ή θάπνηα δσγξαθηά ή θαλά θνιάδ. Αλάινγα.» (Δ9). Ο 

ζπγθεθξηκέλνο εθπαηδεπηηθφο κάιηζηα αλέθεξε αξθεηά δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ νη καζεηέο κεηά ηελ επίζθεςε.  

Άιιε κηα εθπαηδεπηηθφο αλέθεξε φηη δελ πξνβαίλεη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ελέξγεηεο κεηά ηελ επίζθεςε εμαηηίαο ηεο πίεζεο ηνπ ρξφλνπ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο 

χιεο, αιιά θαη γηα λα κελ πηέδεη ηνπο καζεηέο. πσο ηφληζε, θαηά ηελ επηζηξνθή ζην 

ιεσθνξείν θξνληίδεη λα ζπδεηά κε ηνπο καζεηέο γηα ηηο εληππψζεηο ηνπο: «[…] Μέζα 

ζ’ φια απηά έρνπκε θαη κηα δακφθιεην ζπάζε πάλσ απ’ ηα θεθάιηα καο, πνπ ιέγεηαη 

«χιε» θαη, αλ αθηεξψζσ δχν ψξεο πξηλ θαη δχν ψξεο κεηά, εκέλα κνπ θφβεη ηα θηεξά 

φιν απηφ. Κη επίζεο ν ρξφλνο, πνπ πεξλάκε ζην ιεσθνξείν, γηαηί ζπλήζσο κε 

ιεσθνξείν πεγαίλνπκε θαη εξρφκαζηε, δελ είλαη κε εθκεηαιιεχζηκνο. Δγψ, αο πνχκε, 
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δελ θάζνκαη εθεί κπξνζηά λα θάλσ θνπηζνκπνιηφ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. Δίκαη πίζσ 

καδί κε ηα παηδηά κνπ θαη ζπδεηάκε δηάθνξα πξάγκαηα, ηη θάλακε, ηη δελ θάλακε… Γελ 

είλαη απαξαίηεην λα μνδέςσ ψξα ηεο ηάμεο. Με ελδηαθέξεη ε άπνςή ηνπο, ηη ηνπο 

έκεηλε… Απηφ. Γειαδή δελ ζέισ παξαπάλσ… Ση, λα ηνπο πξήμσ θηφιαο;» (Δ7). 
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ΤΖΗΣΗΗ 
 

Ζ πνηνηηθή έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, 

ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηε γλψζε ησλ αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ αλαθνξηθά κε 

ηελ αμηνπνίεζε κνπζείσλ θαη κλεκείσλ ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο κέζα απφ ηελ 

πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ννκνχ Πέιιαο.  

Αξρηθά, δηεξεπλήζεθε αλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ παξαθνινπζήζεη καζήκαηα 

κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ησλ ζπνπδψλ ηνπο ή ζε κνξθή ζεκηλαξίσλ. 

πσο έδεημε ε έξεπλα, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

ζρεηηθά καζήκαηα θαηά ηηο βαζηθέο ηνπο ζπνπδέο. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ έξζεη 

ζε επαθή κε ην αληηθείκελν ηεο κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο ζπκκεηείραλ ζε δηάθνξα 

ζεκηλάξηα ή εξγαζηήξηα, πνπ δηνξγάλσλαλ ηα κνπζεία. ηελ έξεπλα, επίζεο, 

δηαπηζηψζεθε φηη ππήξραλ θαη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη δελ είραλ παξαθνινπζήζεη 

θαλέλα κάζεκα ή ζεκηλάξην ζρεηηθφ κε ηε κνπζεηαθή εθπαίδεπζε.  

Απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη νη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ γηα ηε κνπζεηαθή εθπαίδεπζε - σο επί ην πιείζηνλ – 

αηνκηθά, κέζσ παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίσλ ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη 

απηνκφξθσζήο ηνπο. Απηφ πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ηα καζήκαηα κνπζεηαθήο 

εθπαίδεπζεο δελ απνηεινχζαλ νξγαληθφ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ησλ 

Παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ θαη ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ, αθνχ πνιινί είλαη 

εθείλνη νη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη αλάινγα καζήκαηα σο 

θνηηεηέο. Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη ηξεηο πεξηπηψζεηο εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη έρνπλ 

δηδαρζεί καζήκαηα κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ησλ βαζηθψλ ή ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ. ηελ έξεπλα ηεο Καλάξε (2008:70) θαη ηεο 

Καινγηάλλε (2015:121) δηαπηζηψζεθε, επίζεο, φηη ιίγνη εθπαηδεπηηθνί είραλ 

παξαθνινπζήζεη καζήκαηα κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο, ηα νπνία εληάζζνληαλ θπξίσο 

ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ή ζε πξνγξάκκαηα κεηεθπαίδεπζεο. Απφ ηα 

παξαπάλσ δεδνκέλα θαηαλνείηαη φηη ε κνπζεηαθή εθπαίδεπζε δελ απνηειεί κέξνο 

ησλ ζπνπδψλ φισλ ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ ηφζν ζε πξνπηπρηαθφ φζν θαη 

κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. 

Ζ αλάγθε θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε κνπζεηαθή εθπαίδεπζε έγθεηηαη 

ζηα πινχζηα καζεζηαθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο επηζθέςεηο. ηε βάζε απηή ε 

γλψζε νξγάλσζεο κηαο επίζθεςεο ζε έλα κνπζείν ή ηζηνξηθφ ρψξν βνεζά ηνλ 
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εθπαηδεπηηθφ λα κάζεη ζηα παηδηά λα βιέπνπλ, λα ζθέθηνληαη, λα θξίλνπλ θαη λα 

ελζηεξλίδνληαη ηηο πνιηηηζκηθέο αμίεο. Καζψο νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, είλαη ζεκαληηθφ νη εθπαηδεπηηθνί 

λα επηκνξθσζνχλ θαη λα εζηζηνχλ ζε πξαθηηθέο νξγάλσζεο επηζθέςεσλ, ψζηε λα 

δηαζθαιηζηνχλ ηα κέγηζηα δπλαηά νθέιε γηα ηνπο καζεηέο. ηε βάζε απηή θξίλεηαη 

ζεκαληηθφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ φισλ ησλ 

παλεπηζηήκησλ λα ζπκπεξηιάβεη καζήκαηα κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο. 

ζνη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη νχηε καζήκαηα 

νχηε θαη ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηε κνπζεηαθή εθπαίδεπζε, θάλεθε φηη είλαη πνιχ 

ζεηηθνί λα παξαθνινπζήζνπλ θάηη αλάινγν. Απηφ ην γεγνλφο ζα κπνξνχζε λα ιερζεί 

φηη είλαη πνιχ ελζαξξπληηθφ, θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί είλαη πξφζπκνη λα κάζνπλ θαη 

λα επηκνξθσζνχλ, ψζηε λα βειηηζηνπνηήζνπλ ην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη καζήκαηα 

ή ζεκηλάξηα κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο ξσηήζεθαλ αλ ηα εθάξκνζαλ ζηε δηδαθηηθή 

ηνπο πξάμε. Σν ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζε φηη έρεη εθαξκφζεη ηηο δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο ηεο κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο ζηε δηεμαγσγή επηζθέςεσλ. Ζ πξνεηνηκαζία 

ηεο επίζθεςεο, ε κειέηε ζρεηηθψλ ζπγγξακκάησλ, αιιά θαη ε παξαηήξεζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ κνπζεηαθνχ εθζέκαηνο είλαη θάπνηεο απφ ηηο πξαθηηθέο πνπ 

εθάξκνζαλ νη εθπαηδεπηηθνί. πλεπψο, θαηαλννχκε φηη ζε γεληθέο γξακκέο νη 

εθπαηδεπηηθνί αμηνπνίεζαλ ηηο γλψζεηο ηνπο πάλσ ζηε κνπζεηαθή εθπαίδεπζε, κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ν θαζέλαο. 

ινη νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ ζεηηθά δηαθείκελνη ζηε δηεμαγσγή επηζθέςεσλ ζε 

κνπζεία ή ηζηνξηθνχο ρψξνπο. ζεο έξεπλεο έρνπλ δηεμαρζεί κε ζέκα ηηο αληηιήςεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ νξγάλσζε επηζθέςεσλ θαηέδεημαλ φηη ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεζήκαλαλ ηε κεγάιε ζεκαζία ησλ επηζθέςεσλ ζηε 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία (Αnderson & Zhang, 2003:7, Anderson, Kisiel & Storksdieck, 

2006:376,  Καινγηάλλε, 2015:122, Kisiel, 2005:936, Michie, 1998). Χζηφζν, ζηελ 

παξνχζα έξεπλα, απηφ πνπ δηαθάλεθε είλαη φηη νη απαληήζεηο νξηζκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ κελ ζεηηθέο, ζηεξνχληαλ δε επαξθνχο ηεθκεξίσζεο θαη 

ζαθήλεηαο. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί επεζήκαλαλ ηε ζεκαζία ησλ επηζθέςεσλ 

σο πξνο ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ηζηνξηθψλ γλψζεσλ ρσξίο φκσο λα δηθαηνινγνχλ θαη 

λα αλαιχνπλ πεξαηηέξσ ηελ άπνςή ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ πηζαλψο δείρλεη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ζεκαζία ησλ επηζθέςεσλ ηφζν ζηε 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία φζν θαη ζηα ίδηα ηα παηδηά. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη θάπνηνη 
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εθπαηδεπηηθνί πξνέθξηλαλ ηε δηεμαγσγή επηζθέςεσλ ζε ηζηνξηθνχο ρψξνπο κφλν γηα 

ηηο κεγάιεο ηάμεηο, θαζψο νη κηθξνί καζεηέο ιφγσ ηεο κηθξήο ηνπο ειηθίαο αδπλαηνχλ 

λα θαηαλνήζνπλ ηα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ. 

Άιιε κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ δηθαηνιφγεζε ηελ άπνςή ηεο γηα ηε δηεμαγσγή 

επηζθέςεσλ ππνζηεξίδνληαο φηη απηέο απνηεινχλ ελδηαθέξνπζεο εκπεηξίεο γηα ηνπο 

καζεηέο θαη έρνπλ βησκαηηθφ ραξαθηήξα. Αλαθέξζεθε επίζεο φηη ε δηεμαγσγή 

επηζθέςεσλ απφ πιεπξάο ζρνιείνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε παηδηά πνπ, εμαηηίαο 

θνηλσληθψλ ή νηθνλνκηθψλ ιφγσλ, δελ ζα κπνξνχζαλ λα ηα επηζθεθζνχλ.   

Καηφπηλ νη εθπαηδεπηηθνί εξσηήζεθαλ γηα ηα νθέιε πνπ πηζηεχνπλ φηη 

απνθνκίδνπλ νη καζεηέο απφ επηζθέςεηο ζε κνπζεία. Έγηλε ιφγνο γηα ην βησκαηηθφ 

ραξαθηήξα ησλ επηζθέςεσλ, ηελ ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ηελ 

θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο αιιά θαη γηα ηε δηαζθεδαζηηθή δηάζηαζε ησλ 

επηζθέςεσλ ζηνπο καζεηέο. Χζηφζν, φπσο εμάγεηαη, ζην ζχλνιφ ηνπο νη 

εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη κε γεληθφ ηξφπν ζηα νθέιε ησλ επηζθέςεσλ δειψλνληαο 

απιά φηη είλαη κηα βησκαηηθή εκπεηξία. Αδπλαηνχλ λα πεξηγξάςνπλ ζπγθεθξηκέλα ηα 

νθέιε ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηε δηεμαγσγή επηζθέςεσλ. Σν γεγνλφο απηφ πηζαλφλ 

νθείιεηαη ζην φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ αλαινγηζηεί ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο σθεινχλ νη επηζθέςεηο ηα παηδηά αληηκεησπίδνληάο ηεο σο επθαηξία γηα 

δηαζθέδαζε θαη φρη σο πνιχηηκε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία. πγθεθξηκέλα, 

ππνζηεξίδνληαο νη εθπαηδεπηηθνί φηη ην φθεινο ησλ επηζθέςεσλ είλαη νη καζεηέο λα 

δνπλ ζην κνπζείν ηα αληηθείκελα πνπ αθνξνχλ ην δηδαζθφκελν κάζεκα, εμάγεηαη φηη 

ζεσξνχλ φηη ε επίζθεςε απηή θαζεαπηή απνηειεί βησκαηηθή εκπεηξία. Γελ γίλεηαη 

ιφγνο δειαδή γηα ηε ζπκβνιή ησλ ίδησλ ζηελ αλάδεημε ηεο επίζθεςεο σο ζεκαληηθήο 

εκπεηξίαο γηα ηνπο καζεηέο. Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξνη παξαβιέπνπλ φηη νη 

επηζθέςεηο δχλαληαη λα πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά θαη ζπλαηζζεκαηηθά νθέιε. Απφ ηε 

βηβιηνγξαθία, κάιηζηα, θαίλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζπάληα 

αληηιακβάλνληαη φηη κηα επίζθεςε κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

θνηλσληθή κάζεζε (Καινγηάλλε, 2015:121, Tal et al., 2005:921). 

Δπηπιένλ, ζρεηηθά κε ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, 

δηαπηζηψζεθε φηη είλαη θαηά θχξην ιφγν γλσζηηθνί θαη ζπλδένληαη κε ηνπο ζηφρνπο 

ησλ καζεκάησλ ηεο Ηζηνξίαο. Γίλεηαη δειαδή πξνζπάζεηα νη καζεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην δηδαζθφκελν κάζεκα. Γελ έγηλε αλαθνξά ζε 

ζπλαηζζεκαηηθνχο ζηφρνπο. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα ιέγακε φηη νη 

πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ραξαθηεξίδνληαη απφ αζάθεηα θαη 
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γεληθφηεηα, θαζψο είηε δελ πεξηγξάθνπλ μεθάζαξα ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ είηε 

απαληνχλ γηα ηηο ζηξαηεγηθέο, πνπ αθνινπζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο θαη 

κέζα ζηελ ηάμε. Πξνθαλψο νη εθπαηδεπηηθνί δελ αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία 

νξγάλσζεο κηαο επίζθεςεο ζεσξψληαο ηελ απιή «εθδξνκή» θαη φρη πνιχηηκε 

καζεζηαθή εκπεηξία. ηελ έξεπλα ησλ Griffin & Symington (1997:768-769) 

δηαπηζηψζεθε, επίζεο, φηη νη εθπαηδεπηηθνί πεξηέγξαθαλ ηνπο ζηφρνπο κε αζάθεηα θαη 

δηζηαθηηθφηεηα.  

Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί κίιεζαλ γηα ην βαζκφ ζχλδεζεο κηαο επίζθεςεο κε 

ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα. Οη πεξηζζφηεξνη ππνζηήξημαλ φηη ε επίζθεςε δελ 

ζπλδέεηαη πάληα κε απηφ θαη απηφ θαη ζρνιίαζαλ φηη νθείιεηαη θπξίσο ζε πξαθηηθά 

δεηήκαηα. ε κηα επίζθεςε, αλ ην ζρνιείν είλαη κηθξφ, δελ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη 

κφλν κηα ηάμε, αιιά πεγαίλνπλ ζρεδφλ φιεο, ψζηε λα ζπκπιεξσζεί ν απαηηνχκελνο 

αξηζκφο γηα ηε λαχισζε ηνπ ιεσθνξείνπ. Σαπηφρξνλα, ζεκείσζαλ φηη είλαη δχζθνιν 

λα επηηεπρζεί ζπγρξνληζκφο κεηαμχ κηαο ελφηεηαο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ, ζρεηηθήο κε 

ην πεξηερφκελν ελφο κνπζείνπ ή αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, κε ηελ επίζθεςε, θαζψο φηαλ 

ζέινπλ λα θαλνλίζνπλ κηα επίζθεςε εθείλε ηε ρξνληθή πεξίνδν, ηα ξαληεβνχ ησλ 

κνπζείσλ είλαη θαιπκκέλα. Αλ επηζθεθζνχλ ην κνπζείν ρξνληθά πνιχ αξγφηεξα απφ 

ηελ πεξίνδν πνπ δηδάρζεθαλ ηελ ελφηεηα ηε ζρεηηθή κε ηε ζεκαηηθή ηνπ, ηφηε θάπνηνη 

εθπαηδεπηηθνί ζπλεζίδνπλ λα ππελζπκίδνπλ ζηνπο καζεηέο φηη απηφ ην είραλ 

κειεηήζεη ζηελ ηάμε. Αθφκε, ηφληζαλ πσο αλ δελ ππάξρεη ζχλδεζε κε ην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα, πξνζπαζνχλ νη ίδηνη λα ηελ πεηχρνπλ εληάζζνληαο ζην κάζεκά ηνπο – 

φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ – ζηνηρεία γηα ην κνπζείν πνπ ζα επηζθεθζνχλ ή δεκηνπξγνχλ 

κε ηελ ηάμε ηνπο έλα κηθξφ, απηφλνκν πξφγξακκα ζρεηηθφ κε ηε ζεκαηηθή ηνπ 

κνπζείνπ. Παξ’ φια απηά, ε επίζθεςε, φπσο θαίλεηαη, ζρεηίδεηαη κε ηελ ζεκαηηθή ηεο 

ηζηνξίαο κηα απφ ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πνπ δηδάζθνληαη Ηζηνξία, είηε ηελ αξραία, 

είηε ηε βπδαληηλή είηε ηε λεφηεξε. Άιισζηε, ε κε ζχλδεζε ηεο επίζθεςεο κε ην 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα δελ ζα λνκηκνπνηνχζε ηε δηεμαγσγή ηεο. Απφ ηηο απαληήζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηαλννχκε, επίζεο, φηη νη ίδηνη ζπλδένπλ ηηο κνπζεηαθέο 

επηζθέςεηο απνθιεηζηηθά κε ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο θαη φρη κε επξχηεξεο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο. 

Καηφπηλ, αλαθνξηθά κε ηα είδε κνπζείσλ πνπ ζπλήζσο επηζθέπηνληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί κε ηελ ηάμε ηνπο, παξαηεξήζεθε φηη ππάξρεη κεγαιχηεξε πξνηίκεζε 

ζηα αξραηνινγηθά κνπζεία. ηελ έξεπλα κάιηζηα ηεο Κνπβέιε (2001), πνπ δηεμήρζε 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αζήλαο, δηαθάλεθε φηη ηα είδε ησλ κνπζείσλ, πνπ 
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ζπλήζσο επηζθέπηνληαη νη καζεηέο ζην ζρνιηθφ πιαίζην είλαη ηα αξραηνινγηθά θαη 

ζηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχλ ηα ιανγξαθηθά κνπζεία θαη ηα κνπζεία θπζηθήο ηζηνξίαο, 

ηα νπνία επηζθέπηνληαη νη πην κηθξέο ηάμεηο. Ζ πξνηίκεζε ζηα αξραηνινγηθά κνπζεία 

πξνθαλψο ζπλδέεηαη κε ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο ηεο Ηζηνξίαο, δειαδή λα ελδπλακσζεί 

ε εζληθή ππεξεθάλεηα θαη λα αλαδεηρζεί ε ζπλέρεηα κε ηνλ αξραίν ειιεληθφ 

πνιηηηζκφ. Σειεπηαίν ζηε ιίζηα ησλ αξραηνινγηθψλ κνπζείσλ πνπ επηζθέπηνληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί κε ηελ ηάμε ηνπο είλαη απηφ πνπ αθνξά ζηε βπδαληηλή ηζηνξία. Οη 

εθπαηδεπηηθνί κάιηζηα ζεσξνχλ απηνχ ηνπ είδνπο ην κνπζείν σο «δχζθνιν» κνπζείν 

γηα ηνπο κηθξνχο καζεηέο εμαηηίαο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο αδπλακίαο 

ηνπο λα ζθεθηνχλ ηζηνξηθά. Αληίζεηα, ηα ιανγξαθηθά θαη ηα θπζηθήο ηζηνξίαο 

κνπζεία θξίλνληαη θαηαιιειφηεξα γηα ηηο κηθξέο ειηθίεο.  

Σα θξηηήξηα κε ηα νπνία νη εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ λα επηζθεθζνχλ έλα 

κνπζείν εζηηάδνληαη θπξίσο ζηελ απφζηαζε ηνπ ρψξνπ απφ ην ζρνιείν. πσο 

επηζεκαίλνπλ, ε επίζθεςε ζε έλα θνληηλφ κνπζείν ή ηζηνξηθφ ρψξν ειαρηζηνπνηεί ην 

θφζηνο ηεο κεηαθνξάο. Σαπηφρξνλα, άιιν θξηηήξην επηινγήο κνπζείσλ ή ηζηνξηθψλ 

ρψξσλ είλαη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ, ε ζχλδεζε κε ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο θαη ε 

ειηθία ησλ καζεηψλ. Αθφκε, θξηηήξηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη νη ψξεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ κνπζείνπ, ε πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, νη θαηξηθέο 

ζπλζήθεο, ε δηαζθέδαζε ησλ παηδηψλ. Σα θξηηήξηα απηά δηαπηζηψζεθαλ θαη ζηηο 

έξεπλεο ησλ Anderson & Zhang (2003:6), DeWitt & Storksdieck (1998:188-189), 

Falk & Balling, (1979), Muse, Chiarelott & Davidman (1982:124), Orion (1993:326-

327), Price & Hein (1991:505-506), νη νπνίνη βξήθαλ φηη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο, ε 

κεηαθίλεζε θαη ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ, ε ηνπνζεζία, ε ζχλδεζε κε ην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα θαη ε επραξίζηεζε ησλ καζεηψλ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, φηαλ πξφθεηηαη λα νξγαλψζνπλ κηα επίζθεςε. Δπηπιένλ, 

ππνζηεξίρζεθε φηη θάπνηεο θνξέο δελ θαινχληαη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ κηθξφηεξσλ 

ηάμεσλ λα απνθαζίζνπλ γηα ην είδνο ηνπ κνπζείνπ, θαζψο νη επηζθέςεηο θαλνλίδνληαη 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ κεγάισλ ηάμεσλ νη νπνίεο δηδάζθνληαη ηζηνξία. 

Παξάιιεια, παξαηεξήζεθε φηη ε νξγάλσζε επηζθέςεσλ γίλεηαη πνιιέο θνξέο ρσξίο 

θξηηήξηα. 

ρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ ελδερνκέλσο αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

θαηά ηελ νξγάλσζε κηαο επίζθεςεο, δηαπηζηψζεθε φηη ζεκαληηθφ πξφβιεκα απνηειεί 

ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο επίζθεςεο, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ζπλεπάγεηαη ηε κηθξή 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο επηζθέςεηο. Αθφκε, αλαθέξζεθαλ σο πξνβιήκαηα ε 
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έιιεηςε θαηάιιειεο πξνεηνηκαζίαο θαη νξγάλσζεο ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

αιιά θαη ην είδνο ηεο μελάγεζεο, ην νπνίν, φπσο ππνζηήξημαλ, ζα πξέπεη λα εζηηάδεη 

ζηα παηδηά θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο ηνπο. Σαπηφρξνλα, άιια πξνβιήκαηα 

πνπ αλαθέξζεθαλ ζρεηίδνληαη κε ηε γξαθεηνθξαηία, ηελ επζχλε θαη ηα κε δηαζέζηκα 

ξαληεβνχ ησλ κνπζείσλ. Απφ ηε βηβιηνγξαθία κάιηζηα παξαηεξνχκε φηη πξάγκαηη ε 

ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα έρεη επεξεάζεη ηε δηεμαγσγή 

επηζθέςεσλ αλαθνξηθά κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ 

ζπκκεηερφλησλ (Καινγηάλλε, 2015:122). 

Σν γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ σο πξφβιεκα ζηελ νξγάλσζε ηεο 

επίζθεςεο ηε δηθή ηνπο έιιεηςε νξγάλσζεο θαη πξνεηνηκαζίαο δειψλεη αθελφο ηελ 

απηνγλσζία ηνπο, αιιά θαη φηη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηνπο είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηε δηεμαγσγή κηαο επίζθεςεο. Δπηπιένλ, ζα ιέγακε φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε ησλ 

ηειεπηαίσλ ρξφλσλ έρεη επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ νξγάλσζε επηζθέςεσλ ζε 

κνπζεία, θαζψο εμαηηίαο ηνπ θφζηνπο ηνπο πνιινί καζεηέο δελ ζπκκεηέρνπλ. Ζ 

έξεπλα κάιηζηα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ρσξηά θαη θσκνπφιεηο ηνπ Ν. Πέιιαο, κηα 

πεξηνρή θαη’ εμνρήλ αγξνηηθή, ε νπνία έρεη επεξεαζηεί πνιχ απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί, σζηφζν, απφ φ, ηη θαίλεηαη επηκέλνπλ θαη είλαη 

επέιηθηνη, αθνχ, αλ κηα επίζθεςε δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί, ηφηε αμηνπνηνχλ 

ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ψζηε λα δνπλ ηνλ ρψξν δηαδηθηπαθά. Οη εθπαηδεπηηθνί, 

επηπιένλ, έζημαλ ην δήηεκα ηεο μελάγεζεο, θαζψο ζηα πεξηζζφηεξα κνπζεία νη 

μελαγήζεηο αγλννχλ ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. ην ζεκείν απηφ 

θξίλεηαη ζεκαληηθή ε ζπλεξγαζία κνπζείνπ – ζρνιείνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ 

κνπζεηνπαηδαγσγνχ πξνθεηκέλνπ ε επίζθεςε ζην κνπζείν λα απνηειέζεη κηα πινχζηα 

καζεζηαθή, αιιά θαη επράξηζηε εκπεηξία γηα ηα παηδηά. Αιιά, θαη αλ γηα ηνλ 

νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ είλαη δπλαηή απηή ε ζπλεξγαζία, ηφηε ζα ήηαλ ζθφπηκν νη 

μελαγνί ησλ κνπζείσλ λα εθπαηδεπηνχλ θαηάιιεια, φηαλ απεπζχλνληαη ζε καζεηέο.  

 χκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηα ζηνηρεία πνπ θαζηζηνχλ κηα επίζθεςε 

επηηπρεκέλε, είλαη ε ζσζηή νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία ηνπο, ην ελδηαθέξνλ θαη νη 

ζεηηθέο εληππψζεηο ησλ καζεηψλ. Δπίζεο, άιια ζηνηρεία επηηπρίαο θαηά ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο είλαη ε απφθηεζε γλψζεσλ απφ πιεπξάο καζεηψλ, ν ρψξνο ηνπ 

κνπζείνπ, ηα εθζέκαηά ηνπ, ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα, πνπ αμηνπνηεί θαη ηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, πνπ εθαξκφδεη θαη ε μελάγεζε. Σα θπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνπζεηαθνχ ή ηζηνξηθνχ ρψξνπ (αξρηηεθηνληθή, θσηηζκφο, 

δηάηαμε εθζεκάησλ) απνηεινχλ άιισζηε έλα απφ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο κάζεζεο 
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ζην κνπζείν. Σαπηφρξνλα, αλαθέξζεθε φηη επηηπρία είλαη, φηαλ ην ζρνιείν 

θαηαθέξλεη λα παξάζρεη επθαηξίεο ζε καζεηέο λα επηζθεθζνχλ ηέηνηνπο ρψξνπο, ηνπο 

νπνίνπο πηζαλφηαηα δελ ζα επηζθέπηνληαλ εμαηηίαο θνηλσληθψλ ιφγσλ. Δμάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα φηη εθπαηδεπηηθνί θαη κνπζεία ή ηζηνξηθνί ρψξνη δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν, ψζηε λα θαηαζηήζνπλ επηηπρεκέλε κηα επίζθεςε. Οη εθπαηδεπηηθνί 

κάιηζηα επηζεκαίλνπλ θπξίσο ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπο γηα κηα 

επίζθεςε αγλνψληαο ηα ζηάδηα «κεο ζην κνπζείν» θαη «κεηά ην κνπζείν». Ζ κεγάιε 

ζεκαζία, πνπ απνδίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο, γηα κηα 

επηηπρεκέλε επίζθεςε  δηαπηζηψζεθε θαη απφ άιιεο έξεπλεο (Anderson & Zhang, 

2003:8, Storksdieck, 2001:366, Tal et al., 2005:926). 

 Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνεηνηκάδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί πξηλ απφ κηα 

επίζθεςε, πνηθίιεη. πλήζσο, θξνληίδνπλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ ρψξν, πνπ ζα 

επηζθεθζνχλ: ηα εθζέκαηά ηνπ, ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν ζηελ νπνία αλαθέξεηαη. 

πλδένπλ ηελ επίζθεςε κε ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο θαη θάλνπλ ηηο ζρεηηθέο 

δηδαζθαιίεο αθηεξψλνληαο αξθεηφ ρξφλν πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα θαηαθηήζνπλ 

επαξθψο απηά, ηα νπνία ζα δνπλ ζην κνπζείν. Δλεκεξψλνπλ ηνπο καζεηέο αλαθνξηθά 

κε ην πνχ ζα πάλε θαη ηη ζα δνπλ θαη ηνπο ελζαξξχλνπλ λα αλαδεηήζνπλ νη ίδηνη 

πιεξνθνξίεο γηα ην κνπζείν. Πξνθαιεί εληχπσζε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνπλ 

λα θέξνπλ πιεξνθνξίεο ζηελ ηάμε απηνί πνπ ελδηαθέξνληαη, δειαδή νη «θαινί». Οη 

εθπαηδεπηηθνί, επίζεο, αμηνπνηνχλ ην έληππν πιηθφ ηνπ κνπζείνπ, ελψ νξηζκέλνη δελ 

θάλνπλ θαζφινπ πξνεηνηκαζία ζεσξψληαο φηη είλαη θαιχηεξν λα δηαηεξεζεί ζηνπο 

καζεηέο ε πεξηέξγεηα, ψζηε κε πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ λα αληηκεησπίζνπλ ην 

κνπζείν. Γεληθφηεξα, ζα ιέγακε φηη ε πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξηλ ηελ 

επίζθεςε είλαη ζηνηρεηψδεο, γεγνλφο πνπ δείρλνπλ θαη νη έξεπλεο ησλ Griffin & 

Symington (1997), Storksdieck (2001) θαη ησλ Tal et al (2005). 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο δηαπηζηψζεθε φηη θπξηαξρεί ε μελάγεζε, ηελ 

νπνία πξαγκαηνπνηνχλ είηε νη άλζξσπνη ηνπ κνπζείνπ είηε νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί. 

Οη μελαγήζεηο, φπσο δήισζαλ νη εθπαηδεπηηθνί, δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο καζεηέο θαη θαηαιήγνπλ λα είλαη πιεθηηθέο. πλήζσο, 

πξαγκαηνπνηείηαη πεξηδηάβαζε ζην κνπζεηαθφ ρψξν, δηαβάδνληαη νη εηηθέηεο, 

απεπζχλνληαη εξσηήζεηο ζηνπο μελαγνχο θαη πην ζπάληα εθαξκφδνληαη εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα. Καηαλνείηαη φηη νη επηζθέςεηο απνηεινχλ κηα αληαξή εθπαηδεπηηθή 

εκπεηξία, θαζψο νη καζεηέο θαινχληαη λα αθνχζνπλ γηα κία ψξα πεξίπνπ θαη ίζσο 

φξζηνη ηνλ μελαγφ ηνπ κνπζείνπ ρσξίο λα κπνξνχλ  λα αγγίμνπλ, λα ελζαξξπλζνχλ λα 
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παξαηεξήζνπλ πην πξνζεθηηθά έλα αληηθείκελν, λα αμηνπνηήζνπλ ηηο αηζζήζεηο ηνπο. 

πσο δηαθάλεθε απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, ε μελάγεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ  ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπγθέληξσζε θαη ελεκέξσζε ησλ 

καζεηψλ ζρεηηθά κε ηα εθζέκαηα θαη, ηειηθά, καδί κε ηνπο «θαινχο» καζεηέο θαη 

φζνπο ελδηαθέξνληαη δηαβάδνληαη νη εηηθέηεο ησλ εθζεκάησλ. Απφ ηηο ζρεηηθέο 

έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί, έρεη θαλεί φηη πξάγκαηη νη μελαγήζεηο ππεξηεξνχλ ζηηο 

επηζθέςεηο (Καινγηάλλε, 2015:120). 

 Μεηά ηελ επίζθεςε δηαπηζηψζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί δηεμάγνπλ ζπδήηεζε 

ζηελ ηάμε κε ηνπο καζεηέο, ψζηε λα εθθξαζηνχλ νη εληππψζεηο ηνπο θαη λα 

δηαηππσζνχλ ζπκπεξάζκαηα. Δπηπιένλ, αμηνπνηνχληαη γξαπηέο εξγαζίεο θαη 

αζθήζεηο ή ζρεηηθφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο. Παξάιιεια, 

αλέθεξαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηε δσγξαθηθή, απιέο αζθήζεηο ή γξαπηέο εξγαζίεο: 

ζσζηφ /ιάζνο, παδι, αληηζηνηρίζεηο, εξψηεζε-απάληεζε. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο 

αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο δπλεηηθέο. Γελ επηβεβαίσζαλ φηη ηηο 

εθαξκφδνπλ ζηελ ηάμε ηνπο, αιιά πεξηζζφηεξν ζα ιέγακε φηη ηηο πξφηεηλαλ σο 

πξαθηηθέο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ κεηά απφ κηα επίζθεςε. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

απηέο κπνξεί λα ιερζεί φηη δελ θηλεηνπνηνχλ ηελ θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα 

ησλ καζεηψλ, θαζψο θαηαξγνχλ ηελ απηελέξγεηά θαη ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε.  

Δπηπιένλ, πνιινί εθπαηδεπηηθνί εθκεηαιιεχνληαη ηηο επηζθέςεηο - φηαλ απηέο 

ζπλδένληαη κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα - θαζψο απφ απηέο απνθηνχλ πινχζην πιηθφ 

γηα ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο θαη ην αμηνπνηνχλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ε επίζθεςε απνθηά λφεκα θαη έρεη ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο. Χζηφζν, 

νξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί δελ ζπλεζίδνπλ λα αθηεξψλνπλ ρξφλν κεηά ηελ επίζθεςε 

κέζα ζηελ ηάμε εμαηηίαο ηεο πίεζεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαθηέαο χιεο, αιιά 

ζπδεηνχλ κε ηνπο καζεηέο γηα ηηο εληππψζεηο ηνπο ζην ιεσθνξείν θαηά ηελ 

επηζηξνθή. Αθφκε, κεηά ηελ επίζθεςε νη καζεηέο θαινχληαη λα γξάςνπλ έλα 

«ζθέθηνκαη θαη γξάθσ» αλαθνξηθά κε ηηο εληππψζεηο ηνπο απφ ην κνπζείν, ελψ, 

παξάιιεια, ζεκεηψζεθε φηη ην αλ εθαξκνζηνχλ δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζηελ ηάμε 

εμαξηάηαη θαη απφ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα ην κνπζεηαθφ ρψξν. Καηαλννχκε 

φηη ζε γεληθέο γξακκέο θαηά ηελ απνηίκεζε ηεο επίζθεςεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

εθαξκφδνληαη δελ έρνπλ βησκαηηθφ ραξαθηήξα θαη θαίλεηαη φηη είλαη πεξηνξηζκέλεο, 

γεγνλφο, πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ έξεπλα ηεο Καινγηάλλε (2015).   

Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο θάλεθε φηη 

πεξηνξίδεηαη ζε απηφλ ηνπ μελαγνχ θαη ηνπ επηηεξεηή. Οη εθπαηδεπηηθνί 
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αλαιακβάλνπλ λα μελαγήζνπλ ηνπο καζεηέο ζην κνπζείν, φηαλ δελ ππάξρνπλ 

μελαγνί. ηαλ ππάξρνπλ φκσο, νη εθπαηδεπηηθνί βξίζθνληαη ζην παξαζθήλην θαη, 

απιά,  θξνληίδνπλ λα επεμεγνχλ ζηνπο καζεηέο θάπνηα ζεκεία ηεο μελάγεζεο ή ηνπο 

ππελζπκίδνπλ φηη απηά πνπ πεξηγξάθεη ν μελαγφο ηα έρνπλ ζπλαληήζεη ζην κάζεκα 

ηεο Ηζηνξίαο. Σαπηφρξνλα, νη εθπαηδεπηηθνί κέζα ζην κνπζείν αλαιακβάλνπλ ηελ 

αζθάιεηα ησλ καζεηψλ, θξνληίδνπλ λα είλαη ήζπρνη θαη πξνζέρνπλ κε γίλνπλ δεκηέο 

ζην κνπζεηαθφ ρψξν γεληθά θαη ζηα εθζέκαηα απφ απξφζερηεο θηλήζεηο ησλ παηδηψλ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί, ζπλεπψο, πηνζεηνχλ θαηά θχξην ιφγν έλα παζεηηθφ ξφιν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο: παξαηεξνχλ ηελ μελάγεζε κε ηνπο καζεηέο, επηβάιινπλ ηελ 

ηάμε, αλαιακβάλνπλ ηελ μελάγεζε ή εμεγνχλ. Ζ έξεπλα ησλ Cox-Petersen & 

Pfaffinger (1998) έδεημε φηη καζεηέο ησλ νπνίσλ νη εθπαηδεπηηθνί είραλ παζεηηθφ 

ξφιν ζε κηα επίζθεςε αιιειεπίδξαζαλ ιηγφηεξν κε ηα εθζέκαηα. Απηή ε δηαπίζησζε 

ζα ιέγακε φηη είλαη αλακελφκελε, θαζψο φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί θξνληίδνπλ γηα ηελ 

επηβνιή ηεο ηάμεο θαη επηηξέπνπλ κηα αληαξή μελάγεζε, ηφηε δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα 

ζηνπο καζεηέο λα απηελεξγήζνπλ, λα δεκηνπξγήζνπλ, λα αμηνπνηήζνπλ ηηο αηζζήζεηο 

ηνπο θαη λα κάζνπλ. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλαθνξηθά κε ην ξφιν ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο επίζθεςεο, νη εθπαηδεπηηθνί ππνζηήξημαλ φηη είλαη θπξίσο αθξναηέο θαη ζηε 

ζπλέρεηα δηαηππψλνπλ εξσηήζεηο. Δπίζεο, αλαθέξζεθε φηη ε πξνεηνηκαζία ηεο ηάμεο 

πξηλ ηελ επίζθεςε επεξεάδεη ην ξφιν πνπ ζα πηνζεηήζνπλ νη καζεηέο κέζα ζην 

κνπζείν. Σν γεγνλφο φηη νη καζεηέο είλαη θπξίσο αθξναηέο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

επίζθεςεο δειψλεη φηη έρνπλ παζεηηθφ ξφιν θαη απιά αθνχλ ρσξίο λα ελεξγνχλ. Σν 

δεηνχκελν είλαη νη εθπαηδεπηηθνί κέζα ζην κνπζείν λα θεληξίζνπλ ην ελδηαθέξνλ 

φισλ ησλ παηδηψλ κέζσ δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε ε επίζθεςε λα 

απνθηήζεη λφεκα γη’ απηνχο θαη λα κελ απνηειεί κηα απιή θαη άζθνπε πεξηδηάβαζε. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί, ηέινο, εξσηήζεθαλ αλαθνξηθά κε ηε γλψκε ηνπο γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία πξηλ ηελ επίζθεςε, ηελ εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηά 

ηεο θαη κεηά απφ απηή κέζα ζηελ ηάμε. Οη πεξηζζφηεξνη ππνζηήξημαλ φηη θαη ηα ηξία 

ζηάδηα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά γηα ηε δηεμαγσγή κηαο επίζθεςεο, σζηφζν νξηζκέλνη 

εζηίαζαλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα. Καηά θχξην ιφγν επεζήκαλαλ ηε ζεκαζία ηεο 

πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο απνηίκεζεο ηεο επίζθεςεο. Ζ ζεκαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο 

θαηά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπκβάιιεη, ψζηε νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ην 

πεξηερφκελν ηνπ κνπζείνπ, λα μέξνπλ ηη ζα δνπλ, αιιά θαη λα ζπλδέζνπλ ηελ ελφηεηα 

ηεο Ηζηνξίαο πνπ δηδάζθνληαη εθείλε ηελ πεξίνδν, κε ηελ επίζθεςε, πνπ ζα 
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πξαγκαηνπνηήζνπλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζεκαζία ηεο απνηίκεζεο ηεο επίζθεςεο 

κέζα ζηελ ηάμε ζπληειεί, ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα δηαπηζηψζνπλ θαηά πφζν 

επηηεχρζεθαλ νη επηδησθφκελνη ζηφρνη. Βέβαηα, εθθξάζηεθαλ θαη απφςεηο πνπ δελ 

ζπκθσλνχζαλ κε ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ηάμεο θαη ηελ απνηίκεζε ηεο επίζθεςεο. Ζ 

πξνεηνηκαζία, φπσο ππνζηεξίρζεθε, ζα εμάιεηθε ηελ πεξηέξγεηα θαη ην ελδηαθέξνλ 

ησλ καζεηψλ γηα ην κνπζεηαθφ ρψξν, ελψ ε απνηίκεζε ηεο επίζθεςεο κεηά κέζα 

ζηελ ηάμε ζα θαηαιάκβαλε πνιχ ρξφλν απφ ην ζρνιηθφ πξφγξακκα. ηελ έξεπλα ηνπ 

Storksdieck (2001) δηαθάλεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί επεζήκαλαλ ηελ αμία ηνπ ζηαδίνπ 

ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη απηνχ κεηά ηελ επίζθεςε. Σν γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ 

απνδίδνπλ ηελ ίδηα βαξχηεηα ζηε δηεμαγσγή δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επίζθεςεο πξνθαλψο ζπλδέεηαη κε ηελ πεπνίζεζή ηνπο φηη κφλν κέζσ ηεο μελάγεζεο 

κπνξνχλ νη καζεηέο λα πιεξνθνξεζνχλ γηα ην παξειζφλ θαη φηη απηφο ν ξφινο αθνξά 

θπξίσο ην κνπζείν θαη δεπηεξεπφλησο ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 πκπεξαζκαηηθά, θαηαλννχκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζην ζχλνιφ ηνπο είλαη 

ζεηηθνί ζηε δηεμαγσγή επηζθέςεσλ θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ηξηψλ ζηαδίσλ 

νξγάλσζήο ηνπο. Χζηφζν, αληηιακβαλφκαζηε φηη νη πξαθηηθέο ηνπο είλαη αξθεηά 

πεξηνξηζκέλεο. Ζ πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ζπλήζσο ππνηππψδεο θαη 

αθνξά ηελ επηκφξθσζε ησλ ίδησλ ζρεηηθά κε ην κνπζείν θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη 

ηελ ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ γηα ην ηη ζα δνπλ ή ηε ζχλδεζε ηεο επίζθεςεο κε ηε 

δηεμαγσγή ζρεηηθψλ δηδαζθαιηψλ. Μέζα ζην κνπζείν θπξηαξρεί ε μελάγεζε είηε απφ 

μελαγνχο είηε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ν ξφινο πνπ πηνζεηνχλ νη 

καζεηέο είλαη θπξίσο παζεηηθφο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επίζθεςεο κέζα ζηελ 

ηάμε ζπλήζσο πξαγκαηνπνηνχληαη ζπδεηήζεηο ή γξαπηέο εξγαζίεο πξνθεηκέλνπ νη 

καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηηο εληππψζεηο ηνπο θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα θαηαλνήζνπλ 

θαηά πφζν επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη ηνπο ρσξίο φκσο λα ην εθαξκφδνπλ φινη νη 

εθπαηδεπηηθνί.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο, πνπ εθαξκφδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη ζηα ηξία ζηάδηα ζα 

ιέγακε φηη δελ ραξαθηεξίδνληαη γηα ην βησκαηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ ηνπο ραξαθηήξα. 

Γελ ελζαξξχλνληαη νη καζεηέο λα απηελεξγήζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο αηζζήζεηο 

ηνπο, αιιά, αληίζεηα, θαινχληαη λα παξαηεξνχλ θαη λα αθνχλ ρσξίο λα πξάηηνπλ. 

Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί δηαθάλεθε φηη αδπλαηνχζαλ λα 

πεξηγξάςνπλ κε ζαθήλεηα ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ γηα κηα επίζθεςε ή ηα νθέιε ηεο. 

Κξίλεηαη, ινηπφλ, ζεκαληηθφ νη εθπαηδεπηηθνί λα επηκνξθσζνχλ ζρεηηθά κε ηε 

κνπζεηαθή εθπαίδεπζε θαη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ θαίξην ξφιν, πνπ δηαδξακαηίδεη γηα 
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ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, ψζηε ην κάζεκα λα απνθηήζεη ελδηαθέξνλ θαη λα γίλεη 

πεξηζζφηεξν βησκαηηθφ, αιιά θαη λα θηλεηνπνηεζνχλ νη καζεηέο λα νμχλνπλ ηε 

ζθέςε θαη ηελ θξίζε ηνπο. 

Απφ ηελ παξνχζα έξεπλα πξνέθπςε έλα ζχλνιν επξεκάησλ γηα ηηο  

αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Θα 

ήηαλ, σζηφζν, εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ λα κειεηεζεί πψο νη αληηιήςεηο θαη νη 

πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδνπλ ηελ ηζηνξηθή κάζεζε ησλ καζεηψλ. 

πγθεθξηκέλα, πξηλ απφ κηα επίζθεςε ζε έλα κνπζείν ή ηζηνξηθφ ρψξν θαη θαηά ηε 

δηάξθεηά ηεο, ζα είρε ελδηαθέξνλ λα πξαγκαηνπνηεζεί παξαηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηε ζπλέρεηα κέζα ζηελ ηάμε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

ζπλεληεχμεηο κε ηνπο καζεηέο κε ζθνπφ λα δηαθαλεί ηη θαηαλφεζαλ απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

Άξονερ ημιδομημένηρ ζςνένηεςξηρ 

 

 

Γημογπαθικά ζηοισεία εκπαιδεςηικών 

1) πνπδέο 

2) Έηε ππεξεζίαο 

3) Σάμε δηδαζθαιίαο 

Δπίπεδο μοςζειακήρ εκπαίδεςζηρ εκπαιδεςηικών 

4) Παξαθνινχζεζε ή φρη ζεκηλαξίσλ ή καζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε κνπζεηαθή 

εθπαίδεπζε. 

Αλ ότι, λα κάζνπκε ιεπηνκέξεηεο γηα ην αλ ζεσξνχλ φηη είλαη απαξαίηεηε ε 

παξαθνινχζεζε ζρεηηθψλ καζεκάησλ. 

Αλ ναι, λα κάζνπκε θαηά πφζν ηνπο βνήζεζε ζηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο. 

Ανηιλήτειρ εκπαιδεςηικών 

5) Αληηιήςεηο αλαθνξηθά κε ηε ζεκαζία δηεμαγσγήο επηζθέςεσλ θαη γηαηί. 

6) Αληηιήςεηο γηα ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη καζεηέο. 

7) Αληηιήςεηο γηα ηα ζηνηρεία, πνπ θαζηζηνχλ πεηπρεκέλε κηα επίζθεςε. 

8) Αληηιήςεηο αλαθνξηθά κε ηε ζεκαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο, ηεο δηεμαγσγήο 

δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο θαη κεηά απφ απηή κέζα 

ζηελ ηάμε. 

Ππακηικέρ εκπαιδεςηικών 

9) ηφρνη εθπαηδεπηηθψλ, φηαλ νξγαλψλνπλ κηα επίζθεςε. 

10) Βαζκφο ζχλδεζεο επίζθεςεο κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηεο ηάμεο. 

11) Σα ζπλεζέζηεξα είδε κνπζείσλ πνπ επηζθέπηνληαη. 

12) Κξηηήξηα επηινγήο ρψξνπ γηα επίζθεςε. 

13) Πξνβιήκαηα θαηά ηελ νξγάλσζε ηεο επίζθεςεο. 

14) Σξφπνο νξγάλσζεο κηαο επίζθεςεο: Πξηλ (ζηελ ηάμε), θαηά ηε δηάξθεηα (ζηνλ 

ηζηνξηθφ ρψξν, κλεκείν ή κνπζείν) θαη κεηά (ζηελ ηάμε). 

15) Ρφινο εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


