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Εισαγωγή
Η ιδέα για την δημιουργία αυτής της έρευνας, γεννήθηκε κατά την συμμετοχή μου
σε κάποιο από τα σεμινάρια του μεταπτυχιακού τμήματος Μουσειολογίας και
Διαχείρισης Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, με
θέμα τον σχεδιασμό μουσειοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων για την υποχρεωτική
εκπαίδευση. Οι εντυπώσεις που μας άφησε ήταν οι καλύτερες, πέραν της
θεωρητικής κατάρτισης ακολουθήσαμε και πρακτική σε διάφορα μουσεία της
πόλης. Αυτό λοιπόν, αποτέλεσε έμπνευση για να δοκιμάσουμε κάτι παρόμοιο και
στην δική μας πόλη, με θέμα όμως τον λαϊκό πολιτισμό, μιας και συνδέεται με τον
βασικό τίτλο σπουδών μου, αλλά και με το ενδιαφέρον μου σε λαογραφικά
ζητήματα.
Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο της
παρούσας έρευνας, προκύπτουν έννοιες που αφορούν τον λαϊκό πολιτισμό, την
λαϊκή τέχνη, τα παλιά τοπικά επαγγέλματα, το παρελθόν σε σχέση με το σήμερα και
γενικότερα όψεις της τοπικής ιστορίας του νομού μας και της περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης.
Μέσα από την εμπειρία που βιώσαμε κατά την εκτέλεση του εκπαιδευτικού
προγράμματος, προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε αλλά και να ερευνήσουμε την
αποτελεσματική κατανόηση του παρελθόντος από μαθητές της Β τάξης του
Δημοτικού μέσα από μια τοπική λαογραφική συλλογή.
Για την επίτευξη του στόχου μας, δημιουργήθηκε θεωρητικό πλαίσιο όπου
αποτέλεσε την βάση της έρευνας μας για τον σχεδιασμό διδακτικών παρεμβάσεων,
οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσω ενός διδακτικού πειράματος σε δύο τάξεις της
Β Δημοτικού.
Η έρευνα ξεκίνησε μέσα στην σχολική αίθουσα, ακολούθησε η επίσκεψη στην
λαογραφική συλλογή του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας ο “Αριστοτέλης”
και κατέληξε και πάλι στην σχολική αίθουσα για την παραγωγή αποτελεσμάτων.
Η διάρθρωση της έρευνας αποτελείται από 8 κεφάλαια. Το 1ο κεφάλαιο, αφορά
την ιστορική αναδρομή του Μουσείου ανά τους αιώνες, καθώς και την έννοια της
μουσειοπαιδαγωγικής, την ιστορία της και την εξέλιξη της στον ελλαδικό χώρο. Στην
συνέχεια αναλύεται η μουσειακή εκπαίδευση μέσα από τις θεωρίες της και τις
μορφές επικοινωνίας της με το κοινό.
Στο 2ο κεφάλαιο, παρουσιάζονται θεωρίες που αναδεικνύουν το μουσείο ως
εργαλείο ιστορικής σκέψης, κατανόησης, ενσυναίσθησης και περιβάλλον ιστορικής
εκπαίδευσης.
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Το 3ο και 4οκεφάλαιο πραγματεύεται της έννοια της λαογραφίας κυρίως στην
Ελλάδα, την εξέλιξη της και την σύνδεσή της με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
σήμερα. Επίσης παρουσιάζεται η χρησιμότητα των λαογραφικών μουσείων,
πολιτιστικών συλλόγων και τοπικών συλλογών στην σημερινή εποχή, καθώς και η
λαογραφική συλλογή του ΦΣΦ ο “Αριστοτέλης”.
Το 5ο κεφάλαιο, αφορά το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας μας όπου
περιλαμβάνει την μεθοδολογία, την διάρθρωση της έρευνας, τους στόχους και τα
εργαλεία.
Στο 6ο κεφάλαιο περιλαμβάνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος
με όλες τις λεπτομέρειες και ακολουθούν το 7ο και 8ο κεφάλαιο με τα
αποτελέσματα και τις ερμηνείες της έρευνας μας, την αξιολόγηση αλλά και την
αποτίμηση των αποτελεσμάτων αυτών.
Η εργασία ολοκληρώνεται με προτάσεις για την βελτιστοποίηση παρόμοιων
ερευνών και με το παράρτημα όπου περιλαμβάνει φωτογραφίες από τα
αντικείμενα λαϊκού πολιτισμού που αναφέρονται μέσα στην εργασία, αλλά και με
κείμενα παραγωγής γραπτού λόγου των μαθητών με αντίστοιχες εικονιστικές
αναπαραστάσεις.
Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον καθηγητή μου κ.
Κασβίκη Κώστα για την πολύτιμη συμβολή του ώστε να πραγματοποιηθεί η
παρούσα εργασία. Οι σκέψεις του και τα λόγια του διεύρυναν σε μεγάλο βαθμό
τους ορίζοντες μου.
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Α’ Μέρος : Θεωρητικό
1. Μουσείο και Εκπαίδευση
1.1 Σύντομη ιστορική αναδρομή του μουσείου

Το μουσείο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού μας, αλλά
και του ευρύτερου ευρωπαϊκού, όπως και εκτός ευρωπαϊκών συνόρων σε μέρη που
επηρεάζονται άμεσα από την γηραιά ήπειρο. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το
Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) το 1974 «Το Μουσείο είναι ένα ίδρυμα
μόνιμο, μη κερδοσκοπικό, στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξης της,
ανοιχτό στο κοινό. Το μουσείο κάνει έρευνες σχετικές με τα υλικά τεκμήρια του
ανθρώπου και του περιβάλλοντος, τα συλλέγει, τα διατηρεί, τα κοινοποιεί και ιδίως
τα εκθέτει για μελέτη, παιδεία, ψυχαγωγία» (Οικονόμου, 2003).
Η ιστορία του μουσείου ξεκινά όμως πολύ νωρίτερα, με διαφορετικές απαρχές
από αυτές που ξέρουμε σήμερα, από την αρχαιότητα και από τις 9 μούσες τις κόρες
του Δία και Της Μνημοσύνης, οι οποίες πρέσβευαν από ένα είδος τέχνης η κάθε μια
και όλες μαζί αποτελούσαν έμπνευση για τους καλλιτέχνες της εποχής. Η λέξη
«μουσείο» για εκείνη την εποχή, θεωρούνταν ο τόπος που ήταν αφιερωμένος στις 9
κόρες, όπου λατρεύονταν. Επίσης κατά την ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα
συναντούμε εκθέματα σε δημόσιους χώρους και σε αγορές αλλά και στις αυλές
πλουσίων αυτοκρατόρων και στρατηγών προσδίδοντας δύναμη, κύρος αλλά και
οικονομική ευμάρεια στους κατόχους τους. Κατά την εποχή του Βυζαντίου, μουσείο,
εξακολουθεί να θεωρείται η συλλογή αντικειμένων αξίας για ιδιωτική χρήση και η
έκθεση τους σε ιδιωτικούς χώρους. Την περίοδο της Αναγέννησης, συνεχίζει να
υιοθετείται η συλλογή μικρών «θησαυρών» μεγάλης αξίας συστηματικά από
άρχοντες της εποχής, με σκοπό την ταξινόμηση τους και την έκθεση τους σε ειδικά
διαμορφωμένα δωμάτια για αυτόν τον σκοπό, ώστε το περιορισμένο κοινό που τα
επισκεπτόταν, συνήθως ίδιου κοινωνικού επιπέδου, το οποίο αναγνωρίζει και
εκτιμά την αξία τους, να μπορέσει να τα θαυμάσει. Από τον 18 ο αιώνα και έπειτα,
ξεκινούν να ιδρύονται τα δημόσια μουσεία στην καρδιά της Ευρώπης, με την
σημερινή έννοια και μορφή (Βρετανικό Μουσείο, Μουσείο Λούβρου). Βέβαια,
υπάρχουν βασικές διαφορές υπό την έννοια και την μορφή σε σχέση με το σήμερα,
αφού οι κατευθυντήριες γραμμές ορίζονταν από τις κοινωνικές και πολιτικές
συνθήκες της εκάστοτε εποχής γεγονός, που δεν επέτρεπαν στο ευρύ κοινό να
επισκεφθεί έναν μουσειακό χώρο. Η ουσιαστική ομοιότητα με το σήμερα είναι πως
τα αντικείμενα ταξινομούνταν και ομαδοποιούνταν χρονολογικά και χρηστικά και
προσφέρονταν ξεναγήσεις μέσα σε αυτά. Τον 19ο αιώνα, τα μουσεία αυξάνονται
ανά την υφήλιο και οι αλλαγές διαδέχονται η μία την άλλη. Πλέον είναι πιο προσιτά
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στο ευρύ κοινό, προσπαθούν να το προσελκύσουν, επιπλέον θεωρούνται αρωγοί
της γνώσης, της φιλομάθειας και του ήθους, με απώτερο σκοπό την εξύψωση του
πνεύματος. Κατά βάση όμως αποτελούν έναν κλειστό τύπο γνώσης, μονόδρομης
πορείας και έμφαση μόνο στα αντικείμενα και όχι στον επισκέπτη. Επίσης τα εθνικά
μουσεία θεωρούνταν και ο καθρέφτης του πολιτισμού της κάθε χώρας που
προσπαθεί να τον μεταλαμπαδεύσει στους επισκέπτες της. Στην ουσία φυλάττουν
την εθνική κληρονομιά τους μέσα σε αυτά. Τέλος, οι εξελίξεις τον αιώνα αυτόν,
κλείνει με την εμπλοκή των μουσείων με την επιστήμη, που είχε ως αποτέλεσμα την
δημιουργία ειδικών θεματικών μουσείων, όπως Φυσικής Ιστορίας, Λαογραφικών
και Ιστορικών, Αρχαιολογικών, Τέχνης, Επιστημών και Τεχνολογίας, Πολεμικών κ.α.
(Οικονόμου, 2003).
Σήμερα, το μουσείο συνδυάζει όλες τις προηγούμενες έννοιες μαζί, όμως με μια
πιο διευρυμένη ανθρωποκεντρική διάσταση και διαφορετικό ρόλο απέναντι στην
κοινωνία και τα μέλη της σε σχέση με το χτες. Στην ουσία, ανταποκρίνεται με
βεβαιότητα στον ορισμό που έδωσε το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων και
αναφέρθηκε παραπάνω, δηλαδή εκπαιδεύει και ψυχαγωγεί τον επισκέπτη κατά
βάση. Πλέον, δεν είναι απαραίτητα ένας κλειστός χώρος που εκθέτει αντικείμενα
και τα συντηρεί, αλλά μπορεί να είναι ένας οποιοσδήποτε χώρος που προάγει
πολιτισμό, είτε ανθρωπογενούς είτε φυσικού χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα μια
βιβλιοθήκη ή ένας βιότοπος. Στόχος του σύγχρονου μουσείου είναι η άμεση και
αμφίδρομη επικοινωνία με το κοινό, όλων των ομάδων και ηλικιών, δίνοντας
κίνητρα για προβληματισμό και δράση. Ακόμα καθίσταται σαφές ο εκπαιδευτικός
χαρακτήρας που προάγεται την σημερινή εποχή σε σχέση με παλιότερα, μέσω
καινοτόμων ιδεών όπως εκπαιδευτικά προγράμματα κτλ. (Νικονάνου, 2009.)

1.2 Μουσειοπαιδαγωγική
Η μουσειοπαιδαγωγική ορίζεται ως εφαρμοσμένη παιδαγωγική επιστήμη στον
χώρο του μουσείου (Νικονάνου, 2009). Σύμφωνα με την Heiligemann (1986: 124)«η
μουσειοπαιδαγωγική είναι η πράξη και η θεωρία αυτού του τομέα της
παιδαγωγικής στον οποίο πραγματοποιείται παιδαγωγική πράξη στον χώρο του
μουσείου που αναφέρεται σε πραγματικούς και ή πιθανούς επισκέπτες, παιδιά και
ενήλικες, με πρόθεση να μεσολαβήσει ανάμεσα σε αυτούς και το μουσείο, αλλά
κυρίως στα μουσειακά αντικείμενα, με στόχο να τους προωθήσει γνωστικά,
συναισθηματικά και ψυχοκινητικά, αλλά και με την ιδιαιτερότητα αυτής της
μεσολαβητικής διαδικασίας, η οποία συνίσταται στο ότι πρέπει να γίνεται συνεχώς
λιγότερο απαραίτητη στον επισκέπτη». Ο χαρακτήρας της μουσειοπαιδαγωγικής
κατέχει καθαρά διδακτικό ρόλο. Αποτελεί συνειδητή παιδαγωγική πρακτική και
εφαρμόζεται κάτω από προσωπικές συνθήκες μετάδοσης και ο βασικός αποδέκτης
θεωρούνται οι σχολικές ομάδες. Οι δραστηριότητες από τις οποίες απαρτίζεται δεν
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έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως διότι, χαρακτηρίζεται από ποικιλόμορφες εργασίες
(Νικονάνου, 2009).
Η μουσειακή εκπαίδευση, ξεφεύγει από την τυποποιημένη εκπαίδευση που
προσφέρεται στα σημερινά σχολεία, όπου η δασκαλοκεντρική μέθοδος
διδασκαλίας υπερτερεί. Όταν μιλάμε για μουσειακή εκπαίδευση, στην ουσία
εννοούμε μια εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία στηρίζεται σε εκπαιδευτικά
προγράμματα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για αυτόν τον σκοπό. Τι σημαίνει αυτό;
Σημαίνει, πως τα εκπαιδευτικά προγράμματα βασίζονται στην ενεργητική και
εμπειρική μάθηση, την άμεση επικοινωνία του κοινού με το μουσείο, ανάλογα
πάντα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του, τις δυνατότητες του επισκεπτόμενου
χώρου αλλά και το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου (Νικονάνου, 2009).
Βασικό χαρακτηριστικό είναι πως τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα αντικείμενα
και κοντά σε αυτά και με την γνώση. Έτσι ξεφεύγουν από τα τυπικά πλαίσια
μάθησης μέσα στην τάξη όπου χρειάζεται η απομνημόνευση. Μέσα στο μουσειακό
χώρο η γνώση έχει αξία, γιατί την ανακαλύπτουν μόνα τους. Η ιδέα της ανακάλυψης
είναι αυτή που ενθουσιάζει το πνεύμα ενός μεγάλου, πόσο μάλλον ενός μικρού
παιδιού (Νικονάνου, 2009).
Παράλληλα με την αξιοποίηση της γνώσης που προσφέρει η μουσειακή
εκπαίδευση, συμβάλλει και στην τόνωση της αυτοπεποίθησης, στην καλλιέργεια
φαντασίας, στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης αλλά και την ψυχαγωγία, έτσι ώστε
το παιδί να είναι ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες παιδαγωγικές, πολιτισμικές
απαιτήσεις, καθώς και στον σύγχρονο απαιτητικό τρόπο ζωής (Καπανιάρης, 2017).
Πιο συγκεκριμένα, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με την οποία και
ασχολούμαστε παρακάτω, η εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού μουσειοπαιδαγωγικού
προγράμματος, απαιτεί μελέτη πάνω στα νοητικά στάδια που διανύει ένα παιδί,
σύμφωνα με τους γνωστικούς ψυχολόγους, δηλαδή τι μπορεί να εμπεδώσει με
βάση την ηλικιακή ομάδα που ανήκει (Νικονάνου, 2009). Έτσι ο σχεδιασμός του,
αποτελεί ένα οργανωμένο πρόγραμμα που απευθύνεται σε συγκεκριμένες
ηλικιακές ομάδες κάθε φορά, προσφέρει άμεση επαφή με τα αντικείμενα, συνδέει
τη σχολική γνώση με τα αντικείμενα αλλά και την πραγματικότητα καθώς και
συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από αυτό (Ζωγράφου – Τσαντάκη,
2000).
Βέβαια, χαρακτηριστικό είναι πως τα προγράμματα αυτά συνδέονται με ένα η
περισσότερα γνωστικά πεδία, όπως λόγου χάριν την Ιστορία, τη Λαογραφία και τον
Πολιτισμό, τη Γεωγραφία, είτε μεμονωμένα, είτε ταυτόχρονα και όλα αυτά
προσπαθώντας να παρουσιαστούν στο παιδί με τρόπο διασκεδαστικό και
ψυχαγωγικό, ώστε να μην κουράσει και να δώσει το κίνητρο της αναζήτησης, της
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διερεύνησης, της ανακάλυψης, της πρωτοβουλίας, της κριτικής σκέψης, της
φαντασίας (Ζωγράφου – Τσαντάκη, 2000).
Ο χαρακτήρας της μουσειοπαιδαγωγικής κατέχει καθαρά διδακτικό ρόλο. Αποτελεί
συνειδητή παιδαγωγική πρακτική και εφαρμόζεται κάτω από προσωπικές συνθήκες
μετάδοσης και ο βασικός αποδέκτης θεωρούνται οι σχολικές ομάδες.

1.3 Η ιστορία της μουσειοπαιδαγωγικής
Σύμφωνα με τον Α. Malraux, τα μουσεία είναι κατεξοχήν δημιουργήματα του
ευρωπαϊκού πνεύματος έτσι και η αφετηρία της μουσειοπαιδαγωγικής, που
συνδέεται άμεσα με το μουσείο, σχετίζεται με την Δύση και τις κοινωνίες της
(Νικονάνου, 2009). Η προσπάθεια επαφής του μουσείου με τον κόσμο, ώστε να
εδραιωθεί ως θεσμός, διαμορφώνοντας ένα ουσιαστικότερο μοντέλο επικοινωνίας
μεταξύ τους, αλλά παράλληλα και οι συνεχείς αναζητήσεις της εκπαίδευσης, ώστε
να γίνει πιο γόνιμη και επίκαιρη, συντέλεσαν στην ανάπτυξη της.
Όπως προαναφέρθηκε, η ιστορική αναδρομή του μουσείου καταλήγει τον 19 ο
αιώνα και προς τα τέλη του, όπου εκεί σηματοδοτείται και η έναρξη της έννοιας της
μουσειοπαιδαγωγικής. Κατά τα τέλη του 20ου αιώνα, τα ευρωπαϊκά μουσεία,
αναπτύσσοντας σταδιακά την εκπαιδευτική τους δράση, διαμορφώνουν πρόσφορο
έδαφος ώστε η μουσειακή εκπαίδευση να αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα
δραστηριοτήτων (Νικονάνου, 2009). Βασικό παράγοντα της διατήρησης, αλλά και
εξέλιξη της μουσειοπαιδαγωγικής, σύμφωνα με την Νικονάνου, αποτέλεσε η
ίδρυση το 1946 του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, ICOM (International Council of
Museums) υπό την αιγίδα της Unesco, δημιουργώντας έτσι κατάλληλες
προϋποθέσεις για θέματα σχετικά με πολιτισμό και μόρφωση. Η Hooper- Greenhill
αναφέρει πως η ανάπτυξη της μουσειοπαιδαγωγικής συνδέεται με τις εξελίξεις των
δεκαετιών του ΄60 και ΄70 που αφορούν το εκπαιδευτικό πλαίσιο εκείνη την
περίοδο και της επιρροές που δέχτηκε. Έτσι διαμορφώνεται ένα κλίμα
αντιαυταρχικής εκπαίδευσης, με ίσες ευκαιρίες για όλους, προτεραιότητα σε
πολιτιστικά θέματα, εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης, τη δια βίου μάθηση και τις
προοδευτικές προσεγγίσεις. Υπό το κλίμα αυτό, ο εκπαιδευτικός ρόλος των
μουσείων προσανατολίζεται προς το σχολείο. Το μουσείο πλέον, ως χώρος μάθησης
και ψυχαγωγίας, προσπαθεί να συνδεθεί με το σχολείο, ώστε να συνεργαστούν και
να αναπτυχθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Νικονάνου, 2009).
Την δεκαετία του ΄70 και μετά η μουσειοπαιδαγωγική γνωρίζει την άνθιση και
γίνεται ευρέως γνωστή. Ρόλο πάνω σε αυτό το γεγονός σαφώς και παίζει η θεωρία
του υλικού πολιτισμού και η προσέγγιση της μέσα από την συμμετοχή των
αισθήσεων, που καθιστούν πλέον το μουσείο ως χώρο μάθησης (Νικονάνου, 2010).
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Βέβαια, μέσα σε όλα, η εξέλιξη της μουσειοπαιδαγωγικής σαφώς και αντιμετώπισε
δυσκολίες μέχρι να ενσωματωθεί πλήρως μέσα στην μουσειακή λειτουργία και να
μην θεωρείται έννοια ανεξάρτητη (Νικονάνου, 2009).
Το σύγχρονο πρόσωπό της το συναντάμε περί την δεκαετία του ΄80, όπου η μορφή
της έχει αλλάξει άρδην και προσπαθεί να πλησιάσει διαφορετικές ομάδες κοινού,
μέσα από οργανωμένες εκπαιδευτικές ενέργειες, ώστε να εξαλείψει την
φημολογούμενη σχέση του μουσείου με συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων
αποκλειστικά και μόνο. Πλέον, τα μουσεία προσπαθούν να δώσουν βαρύτητα στον
επισκέπτη και όχι στα αντικείμενα. Ο στόχος της «Νέας Μουσειολογίας» έχει
ανθρωπολογική προσέγγιση και επικεντρώνεται στον επισκέπτη και την εμπειρία
του εαυτού του και του περιβάλλοντος του (Νικονάνου, 2009).

1.4 Η εξέλιξη της μουσειοπαιδαγωγικής στην Ελλάδα.
Παρά τις εξελίξεις στην Ευρώπη, η ανάπτυξη της μουσειοπαιδαγωγικής
καθυστέρησε στην ελληνική περίπτωση. Στις αρχές του ΄80 γίνονται τα πρώτα
βήματα και οι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, με σκοπό να αξιοποιήσουν
εκπαιδευτικά, τα ελληνικά μουσεία. Η τάση αυτής της αξιοποίησης, αφορά κυρίως
τους μαθητές ως κοινό. Το 1985 αποτελεί ορόσημο για την εξέλιξη της
μουσειοπαιδαγωγικής, όταν το Υπουργείο Πολιτισμού ανέλαβε υπό την αιγίδα του
εκπαιδευτικές κυρίως δράσεις για την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε
μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Έτσι δειλά, από την δεκαετία του ΄80 στην
Ελλάδα, ξεκινάει ένα ταξίδι που στοχεύει στην επικοινωνία μεταξύ σχολείου και
μουσείου μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις, εκπαιδευτικές εκθέσεις που συχνά
μεταφέρονται από γωνιά σε γωνιά της Ελλάδας, ώστε να καλύψουν όσο το δυνατόν
το μεγαλύτερο μέρος της (Νικονάνου, Κασβίκης 2008).
Έναν από τους κεντρικότερους ρόλους είχε το ελληνικό τμήμα του Διεθνούς
Συμβουλίου Μουσείων (ICOM), που το 1986 με τη ειδική ομάδα εργασίας που
δημιούργησε, μπόρεσε να αλληλοεπιδράσει με τους αρμόδιους φορείς πάνω σε
θέματα εκπαίδευσης και πολιτισμού, διοργανώνοντας παράλληλα δραστηριότητες,
με απώτερο στόχο την εξάπλωση της μουσειακής εκπαίδευσης και την
ευαισθητοποίηση του κοινού πάνω σε πολιτιστικά θέματα. Ακόμα, η συνεργασία
με τα υπουργεία Πολιτισμού και Παιδείας για την οργάνωση σεμιναρίων που
αφορούσε θέματα διασύνδεσης μουσείου με σχολείο, ήταν βασικός παράγοντας
για την εποχή αυτή, αφού άμεση συμμετοχή είχαν πλέον οι Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης ανά την Ελλάδα αλλά και οι τοπικοί φορείς με σκοπό την ανάδειξη
αυτής της σχέσης σε πανελλήνιο επίπεδο (Νικονάνου, Κασβίκης 2008 σ. 10-26).
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Από τα μέσα του ’90 και μετά, οι εκπαιδευτικές αναζητήσεις με σκοπό την
διασύνδεση μουσείου και σχολείου συνεχίζονται ανελλιπώς, προσπαθώντας να
καλύψουν ένα ευρύ φάσμα σε κάθε γωνιά της χώρας μέσα από διοργανώσεις,
σεμινάρια, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και προγράμματα. Σταθμός σε αυτήν την
δεκαετία αποτελεί το Πρόγραμμα «ΜΕΛΙΝΑ – Εκπαίδευση και Πολιτισμός» που
στόχευε στην ανάδειξη της πολιτισμικής διάστασης μέσα στην εκπαίδευση και στην
αναζωογόνηση του πυρήνα της σχολικής καθημερινότητας, με την δύναμη του
πολιτισμού και της τέχνης. Αποτέλεσε ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα, όπου
πειραματίστηκε και με τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης με αρωγούς τους
εκάστοτε φορείς της εκπαίδευσης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και κοινωνίας.
Αποτέλεσμα, ήταν η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για εκπαιδευτικούς, φορείς
αλλά και μαθητές, που ανέτρεψε την μέχρι τότε απλή επίσκεψη σε ένα μουσείο η
αρχαιολογικό χώρο, μετατρέποντας την, σε επίσκεψη δημιουργική, βιωματική,
αναμοχλεύοντας συναισθήματα και αναπτύσσοντας δεξιότητες στους επισκέπτες
(Καπανιάρης, 2017).

1.5 Οι Θεωρίες Μουσειακής Εκπαίδευσης
Όπως προαναφέρθηκε, ο ρόλος της μουσειακής εκπαίδευσης είναι σημαντικός και
πολυποίκιλος, και γι’ αυτό το λόγο αξιοποιούνται πολλές παιδαγωγικές και
εκπαιδευτικές θεωρίες. Οι θεωρίες αυτές διακρίνονται σε θεωρίες για την μάθηση
και σε θεωρίες για την γνώση. Σαφέστατα, κοινός στόχος όλων των θεωριών που
υιοθετούνται από τη μουσειοπαιδαγωγική είναι η προσέγγιση μεταξύ μουσείου και
κοινού.

Η Θεωρία του Διδακτισμού
Η θεωρία του Διδακτισμού στο περιβάλλον του μουσείου υποστηρίζει ότι η
μουσειακή γνώση μπορεί να δομηθεί μέσα από την δυνατότητα αντικειμενικής
αντίληψης της πραγματικότητας, δεν επηρεάζεται από τα ίδια τα παιδιά, αλλά
γενικότερα αποτελεί μια παθητική διαδικασία μάθησης ποικίλων γνωστικών
στοιχείων. Καθοριστικό παράγοντα στην θεωρία αυτή αποτελούν οι
επαναλαμβανόμενες επισκέψεις, ώστε να επιτευχθεί η αφομοίωση και η
ολοκληρωμένη μάθηση (Νάκου, 2001)

Η Θεωρία Συμπεριφορισμού
Η εκπαιδευτική θεωρία του Συμπεριφορισμού αναγνωρίζει διάφορους τρόπους
γνώσης της πραγματικότητας, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της
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διδασκαλίας. Με βάση την διδακτική αυτή μέθοδο υπάρχει έντονη αλληλεπίδραση
ανάμεσα στο ερέθισμα- έκθεμα και την αντίστοιχη αντίδραση του παιδιού. Συνεπώς
παρέχοντας το κατάλληλο ερέθισμα- έκθεμα, προκαλείται και η αντίστοιχα
κατάλληλη αντίδραση του παιδιού. Για την ενίσχυση της σχέσης «ερέθισμααντίδραση» χρειάζεται η συνεχής ανταμοιβή (Νάκου, 2001).

Η Θεωρία της Ανακάλυψης
Οι υποστηρικτές της θεωρίας αυτής συμφωνούν με την αρχή της αντικειμενικής
γνώσης, χωρίς όμως να αναιρούν την ενεργητική διαδικασία της μάθησης. Η
αντικειμενική γνώση κατακτάται ύστερα από την παροχή κατάλληλου μουσειακού
υλικού, το οποίο αφού επεξεργαστεί από τα ίδια τα παιδιά με διάφορες
δραστηριότητες και ασκήσεις δράσεων θα οδηγήσει σε αυτή (Νάκου, 2001).

Η θεωρία του Κονστρουκτιβισμού ή Κονστρουκτιβιστική θεωρία
Η οποία, υποστηρίζει πως η μάθηση αποκτάται από τη συνεχή αλληλεπίδραση του
παιδιού με το κοινωνικό του περιβάλλον. Ο εκπαιδευτικός αποτελεί το μέσο
διευκόλυνσης και ενίσχυσης, ώστε το παιδί να οδηγηθεί στην ενεργητική μάθηση. Ο
Κονστρουκτιβισμός στηρίζεται σε δύο βασικές αρχές. Πρώτον, αναγνωρίζει και
παραδέχεται ότι το μουσείο προσφέρει ποικίλες ερμηνείες, χωρίς να εκθέτει μόνο
μια αλήθεια. Δεύτερον, επιτρέπει την προσωπική οικειοποίηση των μηνυμάτων των
εκθεμάτων και την υποκειμενική μετάφρασή τους (Νικονάνου, 2010).

Η θεωρία των πολλαπλών ευφυϊών
Η θεωρία των πολλαπλών ευφυϊών, η οποία επηρεάζει κυρίως τα μουσεία τέχνης
και τις πινακοθήκες, λειτουργεί συμπληρωματικά στην κονστρουκτιβιστική θεωρία.
Ο θεμελιωτής της συγκεκριμένης θεωρίας, ο Howard Gardner διαιρεί την ευφυΐα σε
7 διαφορετικούς τύπους, ανάλογα με τον τρόπο αντίληψης του κόσμου, και τις
νοηματικές λειτουργίες ερμηνείας της πραγματικότητας: διαπροσωπική, γλωσσική,
χωρική, ενδοπροσωπική, μουσική, σωματική- κινησιακή, λογική- μαθηματική. Η
κατηγοριοποίηση αυτή υποδηλώνει πως η ευφυΐα δεν προσδιορίζεται από έναν
μόνο παράγοντα, αλλά επηρεάζεται από τους ποικίλους τρόπους που επιλέγουν τα
παιδιά για να εκφραστούν και να δημιουργήσουν. Και οι επτά «τρόποι μάθησης και
γνώσης» εμφανίζονται και μπορούν να αξιοποιηθούν στις τέχνες, διότι προσφέρουν
τη δυνατότητα στον παιδαγωγό να πλησιάσει όλους τους τύπου παιδιών. Ιδιαίτερα
οι μουσειοπαιδαγωγοί στο χώρο του μουσείου έχουν τη δυνατότητα να
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χρησιμοποιήσουν όλους τους τύπου ευφυΐας, κυρίως μέσω των αισθήσεων
(Οικονόμου 2003).
Η κάθε θεωρία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, που διαφέρουν σε πολλά σημεία
μεταξύ τους, όμως έχουν κοινό σκοπό, την καλύτερη αξιοποίηση τους από τους
ειδικούς ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη εμπειρία του επισκέπτη.

1.6 Μορφές επικοινωνίας στο μουσείο. Η επικοινωνία με το κοινό.
Η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για διάφορες ομάδες κοινού όπως
ενήλικες, σχολικές ομάδες, οικογένειες, αλλά και μεμονωμένους επισκέπτες,
προϋποθέτει μια μορφή επικοινωνίας ανάμεσα στον φορέα διεξαγωγής του
προγράμματος με τις διαφορετικές ομάδες επισκεπτών. Ο ρόλος της
μουσειοπαιδαγωγικής είναι να σχεδιάσει τις κατάλληλες μορφές επικοινωνίας,
ώστε να προσφέρει στον επισκέπτη την καλύτερη δυνατή εμπειρία (Οικονόμου,
2003). Οι μορφές επικοινωνίας διακρίνονται στην άμεση και έμμεση επικοινωνία.

1.6.1 Μορφές άμεσης επικοινωνίας στο μουσειακό περιβάλλον.
Οι μορφές άμεσης επικοινωνίας, χαρακτηρίζονται αυτές κατά την διάρκεια των
οποίων το ειδικευμένο προσωπικό του μουσείου βασίζεται σε έναν εκπαιδευτικό
σχεδιασμό με στόχους, περιεχόμενα, μεθόδους και ανάλογα υποστηρίζει τους
επισκέπτες στην προσέγγιση των εκθεμάτων, με στόχο την δημιουργία νοήματος,
συσχετισμών, βιωματικής εμπειρίας (Νικονάνου, 2010).
Τα επίπεδα ανάπτυξης της επικοινωνίας διαχωρίζονται με αφορμή το αντικείμενο
(θεματικό περιεχόμενο) και με αφορμή τις σχέσεις των ατόμων που επικοινωνούν.
Και τα δύο επίπεδα επικοινωνίας δρουν επικουρικά μέσα στον σχεδιασμό και έχουν
ως σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση του.
Οι μέθοδοι επικοινωνίας μεταξύ κοινού και εκθεμάτων είναι ποικίλοι και
ανάλογοι με το σενάριο του σχεδιασμού :

Η μέθοδος της αφήγησης.
Η μέθοδος της αφήγησης εφαρμόζεται στη γνωστή σε όλους μας ξενάγηση, κατά
την οποία οι επισκέπτες ακολουθούν τον υπεύθυνο της διεξαγωγής σε μια
προκαθορισμένη διαδρομή με συγκεκριμένες στάσεις όπου ο υπεύθυνος ερμηνεύει
το έκθεμα και ο επισκέπτης συμμετέχει κυρίως παθητικά, δηλαδή ακουστικά,
οπτικά και κινητικά. Η επιτυχία της μεθόδου αυτής εξαρτάται κυρίως από την
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ομάδα και τον κάθε μέλος της ξεχωριστά αλλά και από την προσωπικότητα και
ιδιοσυγκρασία του υπευθύνου σε ότι έχει να κάνει με την γνώση αλλά και το
επικοινωνιακό χάρισμα (Νικονάνου, 2009).

Η μέθοδος της κατευθυνόμενης συζήτησης (μαιευτική).
Με την μέθοδο αυτή ο υπεύθυνος ξεφεύγει από τα πλαίσια της μονόδρομης
αφήγησης και αλληλεπιδρά με το κοινό. Θέτει ερωτήματα, εμψυχώνει, παροτρύνει
για περαιτέρω παρατήρηση, παρακινεί να τεθούν ερωτήματα και απορίες και
προσκαλεί και τα υπόλοιπα μέλη του κοινού να ανταποκριθούν εκφράζοντας τις
σκέψεις τους, την προσωπική τους άποψη κτλ, έτσι αποκτούν έναν πιο ενεργητικό
ρόλο μέσα σε όλο το πρόγραμμα (Νικονάνου, 2009).

Η μέθοδος της δραματοποίησης.
Η μέθοδος της δραματοποίησης μπορεί να συνοδέψει επιπρόσθετα τη μέθοδο της
αφήγησης. Πέραν δηλαδή της απλής αφήγησης, οι υπεύθυνοι δραματοποιούν
συγκεκριμένους ρόλους συνήθως μεταμφιεσμένοι, με σκοπό να ερμηνεύσουν
κάποιο έκθεμα. Οι ρόλοι τους μπορεί να αφορούν ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα της
εποχής που προσεγγίζουν ή χαρακτήρα από το σήμερα (Νικονάνου, 2009). Επίσης,
χαρακτηριστικό στοιχείο της δραματοποίησης αποτελεί και η αναβίωση τεχνικών
του παρελθόντος. Η στάση του κοινού είναι εξ ολοκλήρου παθητική, αφού δεν
συμμετέχουν, παρά μόνο παρακολουθούν τα δρώμενα.
Σαν δεύτερη κατηγορία μεθόδου δραματοποίησης, είναι και τα παιχνίδια ρόλων,
όπου δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να υποδυθούν οι ίδιοι ρόλους,
συμμετέχοντας ενεργά στην μουσειακή εμπειρία. Συχνά, αυτού του είδους τα
παιχνίδια απαιτούν περισσότερη ή λιγότερη προετοιμασία από τους επισκέπτες σε
συνεργασία πάντα με τους υπεύθυνους διεξαγωγής. Σύμφωνα με τον Hughes,τα
στοιχεία της δραματοποίησης εμπίπτουν στις δραστηριότητες του μουσειακού
θεάτρου, συνδέουν τη μάθηση με την ψυχαγωγία, αποτελώντας τον τέλειο
συνδυασμό για την απόκτηση μουσειακής εμπειρίας (Νικονάνου, 2009).

Η αποκαλυπτική μέθοδος ή εξερεύνηση.
Ο Hein αναφέρει πως αποτελεί την καταλληλότερη μέθοδο για μάθηση στα
μουσεία, αφού οι διαδικασίες εξερεύνησης, βασίζονται στην αποκαλυπτική μέθοδο
και έχουν ως στόχο την αξιοποίηση της επικοινωνιακής διάστασης και ποιότητας
του εκάστοτε χώρου, μουσειακού είτε εκθεσιακού, αλλά και της αξιοποίησης της
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επικοινωνιακής αξίας των αντικειμένων. Οι διαδικασίες αυτές, στηρίζονται κυρίως
στην χρήση βοηθητικού έντυπου υλικού, ώστε οι επισκέπτες να προσεγγίζουν τα
εκθέματα με μια έμμεση μορφή επικοινωνίας, στην περίπτωση βέβαια που
αλληλεπιδρά και με τους άλλους επισκέπτες τότε έχουμε την μορφή της άμεσης
επικοινωνίας (Νικονάνου, 2009).

Η βιωματική μάθηση.
Εμπνευστής και εκφραστής της βιωματικής μάθησης, ο J.Dewey, εισήγαγε την
δραστηριότητα της μάθησης μέσα από την πράξη, στον χώρο του μουσείου όπου
από πολύ νωρίς εθεωρείτο χώρος ανάπτυξης δραστηριοτήτων και μάθησης.
Σύμφωνα λοιπόν με τον Dewey,oι δραστηριότητες της βιωματικής μάθησης,
στηρίζονται στην ποιότητα της μάθησης μέσα από τα υλικά τεκμήρια και
αντικείμενα όπου προσφέρουν δυνατότητες δημιουργίας, ανάπτυξης των
αισθήσεων, συνδυασμό σκέψης και συναισθημάτων και καλλιέργεια αντίληψης
(Μπούνια, Νικονάνου, 2008).
Οι βιωματικές δραστηριότητες στηρίζονται στην διαδικασία προσέγγισης των
μουσειακών εκθεμάτων από τον επισκέπτη μέσα από τρόπους οι οποίοι
συνδυάζουν τις ανθρώπινες αισθήσεις με σκοπό να ενεργοποιήσουν τον επισκέπτη.
Βιωματικές δραστηριότητες αποτελούν :

1. Η υλική – αισθητική δραστηριότητα.
Με την υλική – αισθητική δραστηριότητα, σύμφωνα με τους Weschenfelderκαι
Zacharias για την πολιτιστική εκπαίδευση, υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος, η
ανάπτυξη της προσωπικής δημιουργίας μέσα από την χρήση υλικών όπως είναι και
ο τίτλος της. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα βασίζεται στην ικανότητα των
ανθρώπων να αντιλαμβάνονται το υλικό περιβάλλον με τις αισθήσεις τους, να το
κατανοήσουν και εν συνεχεία αυτό να αποτελέσει έναυσμα για να σχεδιάσουν,
ζωγραφίσουν, πλάσουν, γενικότερα για να δημιουργήσουν (Νικονάνου, 2010).
Συμβαίνουν συχνά κατά την διάρκεια βιωματικών δράσεων δραστηριότητες όπου
αναφέρεται η ζωγραφική, η γλυπτική, πηλοπλαστική, κατασκευές με διάφορα υλικά
κτλ.
2. Το παιχνίδι.
Με τον όρο παιχνίδι, νοείται η ψυχαγωγική διαπαιδαγώγηση μέσω της
θεατροπαιδαγωγικής και τα παιχνίδια ρόλων. Σκοπός του είναι να ψυχαγωγήσει,
αναπτύσσοντας μέσα από αυτό την καλλιέργεια της μάθησης, της αντίληψης, της
συμμετοχής και της κοινωνικότητας. Το συναντούμε λιγότερο συχνά αφού απαιτεί
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σχεδιαστικές προδιαγραφές και ιδιαίτερες συνθήκες για να υλοποιηθεί (Νικονάνου,
2009).
3. Το project.
Η μέθοδος projectαποτελεί μια ανοιχτή διαδικασία μάθησης που εμπλουτίζει τη
μουσειοπαιδαγωγική πράξη με εναλλακτικές προσεγγίσεις της μουσειακής
πραγματικότητας (Κασβίκης, Νικονάνου, Φουρλίγκα, 2002). Η εφαρμογή της στην
μουσειοπαιδαγωγική ενισχύει τη σύνδεση θεωρίας με την πράξη, τη βιωματική
εμπειρία, την καλλιέργεια της ομαδικότητας, της συνεργασίας με κύριο σκοπό την
μάθηση (Νικονάνου, 2009).
Η μέθοδος project,διαμορφώνεται σε τρία στάδια που είναι αλληλένδετα μεταξύ
τους. Το πρώτο στάδιο, περιλαμβάνει τις διαδικασίες προσδιορισμού του θέματος,
του πεδίου δράσης και την επεξεργασία των διαδικασιών. Το δεύτερο στάδιο,
πραγματοποιείται ο σχεδιασμός όπου περιλαμβάνει και την αξιολόγηση
παράλληλα. Κατά το τρίτο στάδιο, συγκεντρώνονται οι πληροφορίες από τα δυο
προηγούμενα στάδια, τα επεξεργάζονται οι μαθητές και βγαίνουν τα στοιχεία
αυτών. Αποτελεί μια διαδικασία η οποία εφαρμόζεται πολύ συχνά, αφού
κινητοποιεί την συνεργασία και ομαδικότητα, παράλληλα με την προσωπική έρευνα
και ερμηνεία με στόχο την κοινοποίηση στο ευρύτερο κοινό (Νικονάνου, 2009).

2. Μουσείο και Ιστορική Εκπαίδευση.
Η διεπιστημονικότητα του μουσείου είναι αναμφισβήτητη ως μέσο δια βίου
αγωγής και εκπαίδευσης. Μέσω των μουσειοπαιδαγωγικών θεωριών,
αναδεικνύεται η ιστορικότητα, η πολυπλοκότητα, η ετερογένεια και αντιφατικότητα
των πολιτισμικών εκφράσεων του ανθρώπου, καλλιεργώντας με αυτόν τον τρόπο
την ευρεία γνώση και την επικοινωνία, έχοντας άμεσο αποτέλεσμα την παράλληλη
ενδυνάμωση της ιστορικότητας μέσω της σκέψης, της κατανόησης και της
ενσυναίσθησης (Κόκκινος, Αλεξάκη, 2002).

2.1 Ιστορική σκέψη και κατανόηση
Η Νάκου αναφέρει πως η ιστορική σκέψη είναι μια διανοητική και κοινωνική
διαδικασία που έχει άμεση σχέση με την ιστορική γνώση. Η σκέψη θεωρείται
ιστορική, όταν είναι σε θέση να αναφέρεται στην ιστορικότητα του παρελθόντος και
του παρόντος, χρησιμοποιώντας κατά κύριο λόγο γραπτές, υλικές, προφορικές και
γενικότερα κάθε είδους ερμηνείες, από τις οποίες προκύπτουν ερωτήματα ή
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υποθέσεις ή ακόμα και συμπεράσματα για το παρελθόν και συνάμα για το άμεσο
παρόν (Νάκου, 2000). Η ιστορική σκέψη λοιπόν, χρησιμοποιεί:







τη διατύπωση ιστορικών ερωτήσεων με βάση μια προϋπάρχουσα ιστορική
γνώση.
τη συλλογή καταλοίπων και τη χρήση τους ως ιστορικών πηγών.
τη διατύπωση ερωτήσεων με αναφορά στις πηγές και την ερμηνεία των πηγών
ως μαρτυριών μέσα στο ιστορικό πλαίσιο.
τη διαμόρφωση ιστορικών υποθέσεων ή συμπερασμάτων, με πρόθεση την
αναδόμηση του παρελθόντος ως «ιστορικού» παρελθόντος.
τη συμμετοχή στον κοινωνικό ιστορικό διάλογο, στο πλαίσιο του οποίου η
ιστορική σκέψη ελέγχεται, αξιολογείται και αποκτά νόημα.
τον εμπλουτισμό της ιστορικής γνώσης, ο οποίος ανατροφοδοτεί την ιστορική
σκέψη οδηγώντας ξανά στο αρχικό στάδιο, με τη διατύπωση νέων ερωτημάτων
(Νάκου, 2000).

Η ιστορική σκέψη επίσης έχει και κάποια βασικά χαρακτηριστικά τα οποία την
διαχωρίζουν από την έλλειψη της, αυτά είναι:









τη ρητορική, που αποκαλύπτεται με την άρθρωση του ιστορικού λόγου.
την εγκυρότητα, εφόσον είναι αντικείμενο κοινωνικού ελέγχου και κοινωνικής
αξιολόγησης.
την ιστορική γνώση, εφόσον βασίζεται σε προϋπάρχουσα ιστορική.
γνώση κατά τη διατύπωση ιστορικών ερωτημάτων στην αρχή μιας ιστορικής
έρευνας, κατά την επεξεργασία και την ερμηνεία των καταλοίπων ως πηγών και
κατά τη διαμόρφωση ιστορικών υποθέσεων ή συμπερασμάτων.
την ιστορική «ανάγνωση», στο βαθμό που εξαρτάται από την ικανότητα του
ιστορικού να «αναγνώσει» ένα κατάλοιπο. Η «ανάγνωση» ενός καταλοίπου
(οποιασδήποτε μορφής), σε σχέση με την ιστορική σημασία του, απαιτεί
ανεπτυγμένες και σύνθετες διανοητικές και κοινωνικές δεξιότητες, γιατί
συνδέεται στενά με όλη τη σύνθετη διαδικασία της ερμηνείας, η οποία
προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, γνώση, κριτική ικανότητα, φαντασία και
ενσυναίσθηση-λογική κατανόηση.
Η έννοια του χώρου και του χρόνου, του πραγματικού και του ιστορικού και η
σύνδεση του παρόντος με το παρελθόν (Νάκου, 2000).

2.2 Ιστορική σκέψη – ιστορική ενσυναίσθηση και παιδιά
Σύμφωνα με την Νάκου, η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης των παιδιών συνδέεται
άρρηκτα με την ηλικία και την ωριμότητά τους πρωτίστως και δευτερευόντως με
άλλα κριτήρια όπως κοινωνικά, διανοητικά, συναισθηματικά, ψυχολογικά και
αισθητικά. Πέραν όμως της ηλικιακής αναφοράς και των υπολοίπων κριτηρίων,
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σύμφωνα με δημοσιεύσεις των Dickinson-Lee και Booth-Smith η διανοητική
ωριμότητα και η δεξιότητα έκφρασης ώριμων ιστορικών συλλογισμών συνδέεται
και με τον χαρακτήρα της εκπαίδευσης τους(Νάκου, 2000). Η δυσκολία των παιδιών
να σκεφτούν κριτικά για το παρελθόν είναι δείγμα της έλλειψης ιστορικής μεθόδου,
αλλά και η απουσία χρήσης ιστορικών καταλοίπων ως μαρτυριών και η ερμηνεία
τους ως ιστορικών τεκμηρίων για τη διατύπωση ιστορικών ερωτήσεων, υποθέσεων
ή συμπερασμάτων (Νάκου, 2000).
Οι Seixas και Peck αναφερόμενοι στα παιδιά και την παραγωγή ιστορικής σκέψης,
τονίζουν πως τα παιδιά είναι σε θέση να κατανοήσουν το παρελθόν κατά την
ιστορική εκπαίδευση, αλλά χρειάζεται “δουλειά” από το εκπαιδευτικό σύστημα.
Χρειάζεται τα παιδιά να εντρυφήσουν στην διαδικασία της ιστορικής
ενσυναίσθησης, να μάθουν συγκρίνουν συνεχώς το παρόν τους με το παρελθόν, να
συγκρίνουν την πρόοδο και την παρακμή και γενικότερα την αλλαγή από το
παρελθόν έως και τώρα (Seixas & Peck, 2004).
Παράλληλα με την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης, η ιστορική ενσυναίσθηση, ως
βασική μέθοδος της ιστορικής σκέψης, συμβάλλει στην κριτική σκέψη των παιδιών.
Η χρήση της, απαιτεί επίπονη σκέψη από τα παιδιά, ώστε να καταλήξουν σε
συμπεράσματα για το παρελθόν. Οι Lee και Ashby επισημαίνουν ότι ιστορική
ενσυναίσθηση είναι το σημείο στο οποίο φτάνει κανείς, όταν έχει ολοκληρώσει την
έντονη σκέψη και έχει παραγάγει μια εξήγηση βασισμένη στις πηγές που μπόρεσε
να βρει. Είναι η αποδοχή σύνθετων ιδεών και η συνειδητοποίηση του ποιοι
κατασκεύασαν απόψεις για ιστορικές καταστάσεις και σκοπούς, ακόμη κι αν τέτοιες
ιδέες και σκοποί μπορεί να είναι διαφορετικοί (και ενδεχομένως αντίθετοι) από
τους δικούς μας (Κουργιαντάκης, 2005). Επίσης, ο Moniot αναφέρει την
ενσυναίσθηση ως τρόπο προσέγγισης της αλήθειας από τα παιδιά, μέσα από την
κατανόηση του παρελθόντος διεισδύοντας μέσα σε αυτό από όλες τις απόψεις
(Κουργιαντάκης, 2005).
Η ιστορική κατανόηση – ενσυναίσθηση πρακτικά μπορεί να εφαρμοστεί στα
παιδιά με κάποιες βασικές προϋποθέσεις:





Να έχουν ιστορικό χώρο-χρόνο πλαίσιο.
Μεγάλο σε εύρος πληροφοριακό υλικό.
Διερεύνηση πρωτογενών και δευτερογενών πηγών.
Μελετώντας κριτικά τις προαναφερθείσες πηγές με ερωτήματα τύπου,
«ποιος έγραψε την πηγή;», «γιατί την έγραψε;», «επιβεβαιώνεται ή
ταυτίζεται η πηγή με άλλες πηγές;», «ποια η οπτική του συγγραφέα μέσα
στην πηγή;»
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Γνωρίζοντας στα παιδιά, ότι τα συμπεράσματα τους είναι στην καλύτερη
περίπτωση επισφαλή και πως ενδέχεται να διαφέρουν από άλλα ως προς
την ερμηνεία (Κουργιαντάκης, 2005).

2.3 Το μουσείο ως περιβάλλον ιστορικής εκπαίδευσης
Ο Γ. Κόκκινος αναφέρει, πως πέραν του σχολικού περιβάλλοντος, έρευνες έχουν
δείξει πως η ιστορική γνώση μπορεί να παραχθεί και μέσω χώρων πολιτισμικής
αναφοράς όπως αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία, ιστορικά τοπία, μνημεία, τοπικοί
σύλλογοι κ.α. στηριζόμενος σε δική του έρευνα, αλλά και σε έρευνες των Seixas,
Wineburg, Philips και Husbands οι οποίοι ασχολήθηκαν με την διδακτική της
Ιστορίας (Κασβίκης& Ανδρέου, 2008).
Τα αντικείμενα φτιάχνονται από τον άνθρωπο και αντανακλούν πολλά στοιχεία
και για τον ίδιο, αλλά και για την κοινωνία που τα περιέχει. Εκεί στηρίζονται πολλές
μελέτες για την σημασία του υλικού πολιτισμού. Τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί
χώροι σύμφωνα με τον ιστορικό Ζαν Λε Γκοφ, λόγω του δημόσιου χαρακτήρα τους,
αποτελούν τόπους ανάδειξης της ιστορίας ή τόπους συλλογικής μνήμης, δεδομένου
ότι μπορεί ο καθένας να έρθει σε επαφή με αυθεντικά υλικά και εικόνες που
αφορούν το παρελθόν. Τα υλικά αυτά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τεκμήρια
του παρελθόντος, με σκοπό την κατανόηση του και την ερμηνεία του με βάση
ιδεολογικά, πολιτισμικά και κοινωνικά κριτήρια, κάτι που ξεφεύγει από τα πλαίσια
του σχολείου και της απλής αναφοράς συμβάντων (Κασβίκης & Ανδρέου, 2008).
Χαρακτηριστικό είναι, πως το μουσείο προσπαθεί να δημιουργήσει νοήματα,
σημασίες και αξίες μέσα από την συλλογή των αντικειμένων, αποδίδοντας μια
ολόκληρη ιστορία κατ΄ ουσίαν, όπως αναφέρει ο Ν. Γκότσης και παρόλο που το
περιβάλλον των αντικειμένων δεν είναι το πρωτογενές όπου δηλαδή φτιάχτηκαν και
βρέθηκαν, ο σκοπός τους είναι μέσα από ερμηνευτικά εργαλεία όπως κείμενα,
χάρτες, αναπαραστάσεις κ.α. να αποδώσουν την αλήθεια τους (Κασβίκης &
Ανδρέου, 2008).
Η Νάκου σε μελέτη της, καθιστά την ύπαρξη των μουσείων απολύτως απαραίτητη
για την ιστορική κατανόηση και κριτική σκέψη, καθώς παρέχει στα παιδιά, στην
προκειμένη περίπτωση, να έρθουν σε επαφή με υλικά τεκμήρια τα οποία μπορούν
να τα επεξεργαστούν με διάφορους τρόπους με σκοπό να φτάσουν σε ιστορικά
αποτελέσματα. Με απλά λόγια η γνώση έρχεται μέσα από τις αισθήσεις και την
βιωματική εμπειρία (Κασβίκης & Ανδρέου, 2008).
Άλλωστε μελετώντας και τις αξίες των αντικειμένων ως προς την υλικότητα, την
αυθεντικότητα και την αισθητική αξία καταλήγει κανείς σε συμπεράσματα για την
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απαραίτητη ύπαρξη των μουσείων. Πιο συγκεκριμένα, η υλικότητα των
αντικειμένων συνδέεται με τις μορφές άμεσης επικοινωνίας του κοινού με το
μουσείο. Η υλικότητα προβάλει το αντικείμενο και προσπαθεί να αφυπνίσει
αισθήσεις, διαδικασίες μάθησης, αφομοίωσης και βιωματικές εμπειρίες, πράγματα
που διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από μια σχολική τάξη που δεν μπορεί να
αναπτύξει τόσα στοιχεία συγχρόνως (Μπούνια &Νικονάνου, 2008).
Η αυθεντικότητα από την άλλη, ως αξία του αντικειμένου συνδέεται και πάλι με
την άμεση επικοινωνία του κοινού με τον χώρο του μουσείου, παρουσιάζοντας την
σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν, του αόρατου με το ορατό και το άυλο με
την υλικότητα όπως υποστηρίζει ο Korff. Λόγω της αυθεντικότητας των
αντικειμένων, το κοινό αναπτύσσει κριτική σκέψη, εξάπτει την φαντασία του και
προσπαθεί να δώσει νόημα και να συνδέσει το παρελθόν με το παρόν μέσα από
αυτά τα υλικά (Κασβίκης & Ανδρέου, 2008).
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3. Η Ελληνική Λαογραφία
3.1 Η έννοια και οι σκοποί της Ελληνικής Λαογραφίας
Ως Λαογραφία, ορίζεται εκείνη η επιστήμη που ασχολείται με όλες τις εκφάνσεις
του λαϊκού πολιτισμού. Εξετάζει, καταγράφει και ταξινομεί όλα όσα ένας λαός κατά
παράδοση λέγει, ενεργεί και πράττει σε συλλογικό επίπεδο. Το περιεχόμενο των
θεμάτων της αποτελεί εκδήλωση της ψυχικής και κοινωνικής ζωής του λαού σε
τοπικό ή εθνικό επίπεδο και συνεπώς ποικίλει (Μερακλής, 1999).
Στα μέσα του 19ου αιώνα, όταν έκανε την εμφάνιση της η Λαογραφία στην
Ευρώπη, ταυτόχρονα εμφανιζόταν και στον ελληνικό χώρο, αλλά σαφέστατα με
διαφορετικές συνθήκες και διαφορετικούς λόγους. Σύμφωνα με τον Μ.Γ. Μερακλή,
στην Ελλάδα δεν υπήρχε ανεπτυγμένη αστική, ούτε εργατική τάξη όπως σε πολλές
ευρωπαϊκές χώρες ώστε να ωθήσει τους ειδικούς στην μελέτη αυτών. Η στροφή
προς το εθνικό παρελθόν μέσω του αγροτικού κόσμου, τελέσθη εξαιτίας του
Φαλμεράυερ και της θεωρίας του περί της ελληνικής φυλετικής ασυνέχειας με
σκοπό να αποδείξει το αντίθετο (Μερακλής, 1999).
Η Λαογραφία ως επιστήμη, εξυπηρετεί και κάποιους σκοπούς με την ύπαρξη της,
οι οποίοι σκοποί χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες:
α) Επιστημονικοί σκοποί
Ο Δ. Λουκάτος αναφέρεται σε τρεις επιστημονικούς σκοπούς, ως πρώτος σκοπός
της λαογραφικής έρευνας είναι η ιστορική και πολιτισμική ενημέρωση για το
παρελθόν και την ζωή του έθνους, θεωρώντας πως είναι χρέος του κάθε λαού να
γνωρίζει το παρελθόν του φωτίζοντας έτσι την περαιτέρω πορεία του. Ως δεύτερο
θεωρεί την ιστορική και ανθρωπογεωγραφική τοποθέτηση στην διαδοχή των
γενεών πλάι στους όμορους λαούς, εξετάζοντας έτσι τις ομοιότητες και διαφορές
μας από αυτούς και τρίτη αναφέρει την προσφορά της λαογραφικής ύλης στις
επιστήμες που αρέσκονται να στηρίζονται και να αντλούν στοιχεία από την λαϊκή
παράδοση, λόγου χάριν την γλωσσολογία, φιλολογία, αρχαιολογία, αρχιτεκτονική
κτλ.(Αλεξιάδης, 2010).
β) Εθνικοί σκοποί
Βασικό σκοπό της ύπαρξης της Λαογραφίας είναι η αυτογνωσία του έθνους που
οδηγεί στον αυτοέλεγχο και στην αυτοέμπνευση του, δύο σημαντικά στοιχεία για
την συνέχεια ενός έθνους κατά τον Λουκάτο (Λουκάτος, 1978).
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γ) Ανθρωπιστικοί σκοποί
Εξηγώντας τους ανθρωπιστικούς σκοπούς ο Λουκάτος αναφέρεται στην σημασία
της μελέτης της καθημερινότητας ενός λαού με σκοπό την διείσδυση και βαθύτερη
κατανόηση του και την ενότητα που προάγει αυτό, αποτρέποντας τις
διαφοροποιήσεις μεταξύ των κοινωνικών ανισοτήτων που πιθανόν να υπάρχουν
προβάλλοντας την κοινή καταγωγή (Λουκάτος, 1978).
δ) Διεθνιστικοί σκοποί
Με την συγκριτική Λαογραφία σύμφωνα με τον Λουκάτο, οι λαοί διαπιστώνουν
κοινές εμπνεύσεις, κοινά βιώματα, δοξασίες αλλά και επιδιώξεις, με σκοπό την
αποτροπή από μίση και πάθη μεταξύ των και την ειρηνική συνύπαρξη τους
(Λουκάτος, 1978).

3.2 Η εξέλιξη της Ελληνικής Λαογραφίας
Στην ελληνική επικράτεια κυριάρχησαν δυο λαογραφικές τάσεις, όπως αναφέρει η
Κυριακίδου – Νέστορος. Η μία, η οποία ονομάστηκε προεπιστημονική, αναπτύχτηκε
αυθόρμητα μέσα στα πλαίσια του Ελληνικού Διαφωτισμού και η δεύτερη, η
επιστημονική άποψη, η οποία εξέφρασε και την επίσημη κρατική άποψη όπου
καθιερώθηκε από την επιστήμη της Λαογραφίας. Η πρώτη τάση, εκπροσωπούσε τον
κοινοτισμό και την οργάνωση του ελληνικού λαού σε αυτοδιοικούμενες κοινότητες.
Η δεύτερη τάση εκπροσωπούσε τον συγκεντρωτισμό που ακολουθήθηκε και
επισήμως από τους Βαυαρούς. Χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της πρώτης φάσης
της Λαογραφίας είναι το φιλολογικό ενδιαφέρον και η ενασχόληση με το παρόν,
δηλαδή η γλώσσα του σύγχρονου ελληνικού λαού με την μορφή που παρουσιάζεται
στα δημοτικά τραγούδια. Ενώ στην δεύτερη φάση, την επιστημονική,
χαρακτηριστικό της γνώρισμα αποτελεί το αρχαιολογικό ενδιαφέρον το οποίο
προώθησε την ενασχόληση με το παρελθόν και την κοινή καταγωγή των Ελλήνων
με τους αρχαίους Έλληνες, μέσα από την παρατήρηση των σύγχρονων εκδηλώσεων
του λαού και συγκρίνοντας αυτές με τις αρχαιότερες. Εκπρόσωποι της
προεπιστημονικής Λαογραφίας οι φιλέλληνες Claudie Fauriel, Tommaseo και ο
Διονύσιος Σολωμός (Κυριακίδου – Νέστορος, 1978).
Η στροφή προς το αρχαιολογικό ενδιαφέρον της ελληνικής Λαογραφίας, με κύριο
εκπρόσωπο τον Νικόλαο Πολίτη, ξεκινά περί το 1871, ύστερα από την πρώτη του
μελέτη με τίτλο «Μελέτη επί του βίου των Νεώτερων Ελλήνων: Νεοελληνική
Μυθολογία», όπου κάνει την προσπάθεια να προσδιορίσει κατά πόσο ο σύγχρονος
για την εποχή εκείνη βίος, ακολουθεί τα χνάρια του αρχαίου. Όπως αναφέρει η
Κυριακίδου – Νέστορος, το αρχαιολογικό ενδιαφέρον εγκαινιάζεται πολύ πριν την
εμφάνιση του Πολίτη στις αρχές του 19ου αιώνα με μια σειρά από Έλληνες λόγιους
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που προσπάθησαν ήδη να παραλληλίσουν τον σύγχρονο βίο με τον αρχαιότερο,
μερικοί από αυτούς είναι Χαρίσιος Μεγδάνος, Γρηγόριος Παλιουρίτης κ.α μεταξύ
των οποίων και ξένοι επιστήμονες όπως ο Βάξμουτ και ο Bernhard Schmidt. Η
λαογραφία κατά τον Πολίτη με τη συγκριτική του μέθοδο, δημιούργησε έναν κλάδο
εθνογραφικών σπουδών της λαογραφίας, δείχνοντας ενδιαφέρον στις
διαπολιτισμικές συγκρίσεις, χωρίς να απομακρύνεται από την αναζήτηση της
αρχαιοελληνικής προέλευσης των νεοελληνικών πολιτιστικών φαινομένων.
Μαθητής του ήταν ο Στίλπων Κυριακίδης με την ιστορική μέθοδο, ο οποίος μαζί με
τον Γ. Α. Μέγα αποτέλεσαν άξιους συνεχιστές της λαογραφικής έρευνας.
Η Κυριακίδου – Νέστορος τονίζει, την απομάκρυνση από τα κύρια χαρακτηριστικά
της συγκριτικής μεθόδου με την πάροδο των χρόνων από τον Στίλπωνα Κυριακίδη
και την ανάδειξη της ιστορικής μεθόδου, καταγράφοντας ιστορικά στοιχεία για το
πότε πήραν την μορφή που έχουν σήμερα τα λαογραφικά φαινόμενα, ορίζοντας την
λαογραφία ως επιστήμη που εξετάζει την ζωή του λαού και λαϊκό πολιτισμό αυτόν
που εκδηλώνεται ομαδικά και αυθόρμητα (Κυριακίδου – Νέστορος, 1978).
Μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι αλλαγές που σημειώνονται στον ελλαδικό
χώρο είναι ραγδαίες σε κοινωνικό επίπεδο, με την μετανάστευση και την
αστικοποίηση ως βασικά χαρακτηριστικά της περιόδου. Αυτά τα γεγονότα,
σαφέστατα δεν αφήνουν αδιάφορη την λαογραφική επιστήμη και έτσι οι έλληνες
λαογράφοι της εποχής προσπαθούν να ακολουθήσουν τα γεγονότα
επαναπροσδιορίζοντας την έννοια της Λαογραφίας με βάση κοινωνικά και
πολιτισμικά κριτήρια και προτείνοντας να μελετάται ο αστικός χώρος πλέον.
Εκπρόσωποι αυτής της νέας γενιάς αποτελούν ο Δημήτριος Λουκάτος, Μ. Γ
Μερακλής και Άλκη Κυριακίδου- Νέστορος (Αρβανίτη, 2010).
Η ελληνική Λαογραφία σήμερα, σύμφωνα με τον Μ. Γ Μερακλή, είναι μια
επιστήμη πολυκλαδική, ασχολούμενη και εμπλεκόμενη με πολλές επιστήμες
παράλληλα, κυρίως των ανθρωπιστικών σπουδών, όπως η ανθρωπολογία, η
κοινωνιολογία, η ιστορία κ.α. Οι αλλαγές που υπέστη ο ελληνικός χώρος ύστερα
από τους πολέμους και η επερχόμενη άνθιση του, επηρέασαν σαφώς και την
επιστήμη της Λαογραφίας. Άλλαξε ο τρόπος ζωής του ελληνικού λαού, οι συνήθειες
του, πράγμα που πρέπει να μελετηθεί (Μερακλής, 2001).
Η Άλκη Κυριακίδου – Νέστορος γράφει, πως η καινούρια κατηγορία της σύγχρονης
αυτής επιστήμης εξετάζει πλέον τον «λαό των πόλεων», τον Καραγκιόζη και το
ρεμπέτικο τραγούδι, απομακρυσμένη από τον λαϊκό αγροτικό πληθυσμό του
παρελθόντος. Όμως μόνο μέσα από σωστή έρευνα και μελέτη του παρελθόντος,
μπορεί κάποιος να καταλήξει στην έννοια της ελληνικής Λαογραφίας και πως μέσα
από τις διάφορες ζυμώσεις άλλαξε μορφές ώστε να μπορεί να υπηρετεί τις
σύγχρονες ανάγκες (Κυριακίδου – Νέστορος, 1978).
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3.3 Λαογραφικό μουσείο, τοπικές συλλογές και πολιτιστικοί σύλλογοι ως φορείς
του λαϊκού πολιτισμού σήμερα.
Ο Δ. Λουκάτος στο βιβλίο του περί Ελληνικής Λαογραφίας, κάνει μια εκτενή
αναφορά σε ότι αφορά το λαογραφικό μουσείο, τις τοπικές συλλογές και τους
πολιτιστικούς συλλόγους στην Ελλάδα σήμερα. Η μελέτη του λαϊκού πολιτισμού,
και πιο συγκεκριμένα της λαϊκής τέχνης, που σύμφωνα με τις μελέτες πρόδιδε την
ψυχολογική έκφραση του λαού αλλά και την δεξιοτεχνική εξέλιξη του, απασχόλησε
ιδιαιτέρως τους έλληνες λαογράφους για την αισθητική τους κυρίως αξία. Η
καλλιτεχνία και η ανάδειξη του ωραίου, ήταν ανά τους αιώνες θέμα ενασχόλησης
και άξιο προσοχής, γεγονός που οδήγησε και στην δημιουργία συλλογών,
πινακοθηκών και μουσείων. Οι πρώτες λαογραφικές συλλογές εντοπίζονται κυρίως
από κοινωνικά επιφανείς ιδιώτες, όπως αντίστοιχα σημειώνεται και στην εξέλιξη
του μουσείου γενικότερα. Στην σημερινή εποχή, πολλές ιδιωτικές λαογραφικές
συλλογές κληροδοτήθηκαν στο ελληνικό κράτος έγιναν ιδιωτικά μουσεία. Τα
σχολεία, τα πανεπιστήμια και οι κατά τόπους λαογραφικές εταιρείες, παίζουν
σημαντικό ρόλο στην συλλογή και αξιοποίηση των αντικειμένων που ανήκουν στον
παρελθόν, έχοντας όχι μόνο αισθητική αξία αλλά και πρακτική συνάμα. Έτσι,
σήμερα ο σκοπός των λαογραφικών μουσείων δεν είναι μόνον αποθησαυριστικός,
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Λουκάτος, αλλά και διδακτικός, αφού είναι σε
θέση να αξιολογηθεί η τέχνη του λαού για την συνέχεια της από τον ίδιο τον λαό
(Λουκάτος, 1978).
Όσον αφορά τις τοπικές συλλογές και τους πολιτιστικούς συλλόγους κρίνεται
απαραίτητη η δημιουργία και διατήρηση τους, γιατί με αυτόν τον τρόπο διατηρείται
η τοπική παράδοση. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση με την εκροή
στοιχείων από άλλες χώρες και πολιτισμούς, είναι σε θέση να εξαλείψει την
πολιτιστική παράδοση σιγά σιγά. Η περισυλλογή λοιπόν και προβολή των παλιών
αντικειμένων πέραν του ότι εξυπηρετεί στην μελέτη των παλαιότερων χρόνων,
εξυπηρετεί επίσης στην ενθάρρυνση για συνέχεια της παράδοσης.

3.4 Ο λαϊκός πολιτισμός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Ο λαϊκός πολιτισμός έχει αναμφισβήτητη αξία μέσα στο πέρασμα των χρόνων.
Παρόλο που η κοινωνία έχει αλλάξει άρδην, αυτή η σταθερά παραμένει
αμετάβλητη. Η πολυπολιτισμικότητα και η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχουν στρέψει
τα παιδιά σε άλλου είδους μονοπάτια πιο σύγχρονα, με αποτέλεσμα να ξεφεύγουν
από την λαϊκή κουλτούρα. Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Καπανιάρη (2017) και το
ερευνητικό του έργο, ο λαϊκός πολιτισμός πάντα στηριζόταν στην βιωματική
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προσέγγιση των παιδιών με αυτόν, ώστε να γίνει αντιληπτός. Η αστικοποίηση όμως,
είναι γεγονός πως έχει απομακρύνει τα παιδιά από τις εστίες της λαϊκής
παράδοσης, όπως επίσης και διάφορες προσεγγίσεις εκπαιδευτικών οι οποίες
καθιστούν αδύνατη την συνοχή του παρελθόντος με το παρόν με αποτέλεσμα να
δημιουργούν μία ασυνέχεια. Παρόλα αυτά όμως, η παρουσία του στα
Προγράμματα Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου κρίνεται αν μη τι άλλο απαραίτητη.
Πρώτον, διότι τα παιδιά μας είναι οι συνεχιστές αυτού του λαού και δεύτερον, διότι
η γνώση του παρελθόντος με την υγιή ιδιοσυγκρασία δημιουργεί «άξιους»
συνεχιστές.
Συμπερασματικά λοιπόν, ο λαϊκός πολιτισμός παρέχει στα παιδιά μόνο θετικές
επιδράσεις. Μέσα από την διδασκαλία του, οι μαθητές αντιλαμβάνονται την
παγκόσμια γλώσσα επικοινωνίας και αλληλοκατανόησης που περιλαμβάνουν πολλά
είδη του, όπως τα παραμύθια. Επίσης, αναπτύσσουν γλωσσικές δεξιότητες και
ικανότητες ώστε να είναι σε θέση να συγκρίνουν, να κατανοούν και να σέβονται την
πολυπολιτισμικότητα που αποτελεί σημερινό φαινόμενο. Επιπρόσθετα, ενισχύονται
οι σχέσεις μεταξύ γενεών μέσα από τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα μέσα
στο σχολείο, αφού οι γηραιότεροι παίζουν τον ρόλο του πληροφοριοδότη όσον
αφορά το παρελθόν και έτσι αναπτύσσονται γόνιμες σχέσεις μεταξύ των
διαφορετικών ηλικιών και βιωμάτων (Καπανιάρης, 2017).
Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ο λαϊκός πολιτισμός δεν ανήκει στο οργανωμένο
πλαίσιο διδασκαλίας, καθώς δεν περιλαμβάνεται ως διακριτό γνωστικό αντικείμενο
στο επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και επομένως δεν υπάρχει εγχειρίδιο
ούτε διδάσκεται ως αυτόνομο μάθημα στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Σαφώς, θέματα
λαϊκής κουλτούρας συναντούμε πολύ συχνά και σε μεγάλο μέρος της ύλης, σε
διάφορα γνωστικά αντικείμενα όπως την Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος,
Μουσική, Θρησκευτικά, Εικαστικά, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με μορφή εικόνων
και κειμένων. Επίσης, μέσα και στις σχολικές δραστηριότητες αναδεικνύεται ο
λαϊκός πολιτισμός μέσα από αναπαραστάσεις του λαϊκού βίου, από παραδοσιακούς
χορούς, θέατρο σκιών κ.α. (Καπανιάρης, 2017). Οι προσπάθειες για την διδασκαλία
του λαϊκού βίου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με τον Καπανιάρη,
εντάθηκαν με την δημιουργία του Πειραματικού Προγράμματος Εκπαίδευσης στο
πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης. Η προσπάθεια αυτή επετεύχθη με την παραγωγή του
βιβλίου « Διαθεματικό Εκπαιδευτικό Υλικό για την Ευέλικτη Ζώνη – Ενδυμασία –
Λαϊκός Πολιτισμός» του Μερακλή και της Κακάμπουρα, το οποίο περιλάμβανε
θεωρητικό πλαίσιο, σχέδια μαθήματος, λαογραφικά κείμενα, οδηγίες, κ.α. Εν
συνεχεία, Υπουργεία και πολιτιστικοί φορείς πραγματοποίησαν προγράμματα όπως
το «ΜΕΛΙΝΑ», που αφορούσαν προτάσεις για την διδακτική του λαϊκού πολιτισμού
(Καπανιάρης, 2017).
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4. Η λαογραφική συλλογή του Φ.Σ.Φ « Ο Αριστοτέλης»
Η λαογραφική συλλογή του φιλεκπαιδευτικού συλλόγου Φλώρινας «Ο
Αριστοτέλης» αποτελεί την μεγαλύτερη και παλαιότερη λαογραφική συλλογή στην
περιφέρεια του νομού Φλώρινας σύμφωνα με την διπλωματική έρευνα της Μαρίας
Αρβανίτη. Η ίδρυση του το 1941, αποτέλεσε έναυσμα για την πολιτιστική δράση της
πόλης την περίοδο εκείνη.
Το 1958 δημιουργήθηκε το λαογραφικό μουσείο του συλλόγου με περιεχόμενό
του αντικείμενα του τοπικού λαϊκού πολιτισμού από την γύρω περιοχή. Αρχικά το
κτίριο του μουσείου στεγάστηκε στο παλιό κτίριο των φυλακών (όπισθεν
δικαστηρίων), αλλά το 1987 μεταφέρθηκε στο σημερινό κτίριο όπου φιλοξενείται
μέχρι και σήμερα, το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία του συλλόγου. Τα εγκαίνια του
τελέστηκαν τον 8 Νοέμβριου το 1987 (Αρβανίτη, 2010).
Οι επιδιωκόμενοι στόχοι του συλλόγου ήταν να αναδείξει μέσα από την συλλογή
του, την ζωή στην πόλης της Φλώρινας πριν την βιομηχανική επανάσταση. Το 90%
των αντικειμένων προέρχεται από δωρεές των ίδιων των πολιτών. Πολλά
αντικείμενα επίσης, έχουν μεταφερθεί στην συλλογή από ερειπωμένα και
γκρεμισμένα σπίτια και άλλα αποκτήθηκαν με ανταλλαγές. Χρονολογικά, η έκθεση
κυμαίνεται από το 1880 μέχρι το 1920 με ένα μικρό ποσοστό αντικειμένων από το
1950. Ο αριθμός των αντικειμένων κυμαίνεται μεταξύ 4500 – 5000 αντικείμενα από
τα οποία κάποια είναι χρηστικά αντικείμενα της καθημερινότητας όπως, εργαλεία,
οικιακά σκεύη, έπιπλα, μουσικά όργανα, λατρευτικά σκεύη, φωτογραφικές
μηχανές, ραπτομηχανές, παλιές φωτογραφίες, πιστοποιητικά και έγγραφα. Επίσης,
συναντούμε τοπικές φορεσιές, κοσμήματα, υφαντά και κεντήματα. Ολοκληρωμένα,
η συλλογή παρουσιάζει ένα δείγμα από τον τρόπο ζωής του Φλωρινιώτη
προβάλλοντας την καθημερινότητα του μέσα στο σπίτι αλλά και στην εργασία του
(Αρβανίτη, 2010).
Σήμερα, ο σύλλογος λειτουργεί και παρουσιάζεται ως αρκετά δραστήριος αφού
υπό την αιγίδα του, έχουν δημιουργηθεί αρκετά τμήματα διαφόρων
δραστηριοτήτων προάγοντας πολιτισμό, συνεχίζοντας και διατηρώντας την αρχική
πορεία του. Μερικά από τα τμήματα που δραστηριοποιούνται είναι το αθλητικό
τμήμα με ομάδα μπάσκετ ανδρών αλλά και ομάδα βόλεϊ γυναικών, η ακαδημία
οίνου του συλλόγου, το εργαστήριο αγιογραφίας, η εκκλησιαστική χορωδία, το
τμήμα παραδοσιακής μουσικής, εθνογραφίας και χορού, το τμήμα Latinκαι
ευρωπαϊκών χορών, το εργαστήρι θεάτρου, καθώς και η βιβλιοθήκη του συλλόγου
με πλούσιο υλικό για την τοπική ιστορία της πόλης αλλά και η λαογραφική συλλογή
με αντικείμενα λαϊκής τέχνης και πολιτισμού της περιοχής.1

1

http://www.fsfa.gr/
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Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο πως η λαογραφική συλλογή του
«Αριστοτέλη», παρουσιαζόταν σε έκθεση στο υπόγειο του κτιρίου και τα τελευταία
χρόνια έχει μεταφερθεί προσωρινά στον δεύτερο όροφο. Αυτήν την στιγμή λοιπόν,
τα αντικείμενα απλά βρίσκονται στον χώρο χωρίς κάποια μουσειολογική
προσέγγιση.
Σε επίπεδο διατήρησης των αντικειμένων, η γενική εικόνα φαίνεται ικανοποιητική.
Βέβαια, ο χώρος θεωρητικά και πρακτικά δεν επαρκεί για την άρτια συντήρηση
αλλά και έκθεση όλων των αντικειμένων. Για παράδειγμα δεν υπάρχουν προθήκες
για την προστασία των όλων των αντικειμένων, με αποτέλεσμα να είναι έρμαια
στους παράγοντες σκόνη και υγρασία.
Σε επίπεδο υποδομής, η έκθεση υστερεί σε βασικά χαρακτηριστικά που θα έπρεπε
να έχει ένα μουσείο, ο πολύ μικρός χώρος, αλλά και η απουσία της εκθεσιακής
οργάνωσης αποτελεί τροχοπέδη όχι τόσο για την επίσκεψη του, όσο για την
κατανόηση του. Δεν υπάρχει με λίγα λόγια μια λογική σειρά, χρονολογική ή ακόμα
καλύτερα θεματική, στην διάταξη των αντικειμένων, πράγμα που καθιστά σχεδόν
ακατόρθωτη την εμβάθυνση στα τόσο σπουδαία εκθέματα που περιέχει. Όπως και
η τεκμηρίωση βρίσκεται σε στάδιο πρωταρχικό, με λίγες πληροφορίες για κάθε
αντικείμενο. Η παρουσίαση των αντικειμένων γίνεται ακολουθώντας ελεύθερη
διαδρομή και μη έχοντας πολλές πληροφορίες όσον αφορά τα αντικείμενα.
Η επίσκεψη στον χώρο της λαογραφικής συλλογής είναι ελεύθερη για τους
επισκέπτες. Οι δημοσιεύσεις για την λαογραφική έκθεση είναι ελάχιστες και επίσης
δεν υπάρχει σελίδα στο διαδίκτυο που να περιλαμβάνει πληροφοριακό υλικό
σχετικά με το μουσείο. Παρόλα αυτά όμως, συνεργάζεται με τοπικούς φορείς αλλά
και φορείς της εκπαίδευσης από όλες τις βαθμίδες για επισκέψεις, έχοντας ως
ξεναγό τον κ. Γρηγόρη Κετσετζή, μέλος του ΦΣΦ «Ο Αριστοτέλης», ο οποίος παρά
τις χωροταξικές δυσκολίες της έκθεσης, είναι πάντα πρόθυμος να εξυπηρετήσει
στον μέγιστο βαθμό με τις γνώσεις του πάνω στα αντικείμενα.

29

Β’ Μέρος : Η έρευνα

5. Η μεθοδολογία της έρευνας.
5.1 Η ιδέα της έρευνας
Το ερέθισμα για την πραγματοποίηση της έρευνας μας, προήλθε από ένα
σεμινάριο που παρακολούθησα στην πόλη της Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο του
2016 με θέμα: Σχεδιασμός Μουσειοπαιδαγωγικών Δραστηριοτήτων για την
Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο 5 ημερών, όπου
πραγματοποιήθηκε από το μεταπτυχιακό τμήμα της «Μουσειολογίας –
Πολιτισμικής Διαχείρισης» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του
Πανεπιστημίου
Δυτικής
Μακεδονίας.
Εκεί,
συναντήσαμε
αξιόλογους
μουσειολόγους αλλά και αρχαιολόγους που ασχολούνται εκτενώς με το μουσείο,
προσπαθώντας να το εξελίξουν και να το αναβαθμίσουν. Κατά την διάρκεια του,
πέραν του θεωρητικού μέρους, ακολούθησε και πρακτικό αφού πραγματοποιήσαμε
επισκέψεις στα μουσεία της πόλης και προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε
σύντομα πρότζεκτ που να απευθύνονται στα παιδιά της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
και να τα παρουσιάσουμε.
Μελετώντας λοιπόν, τις δράσεις που έλαβαν χώρα στα μουσεία της Θεσσαλονίκης
και ιδιαιτέρως στο Λαογραφικό Μουσείο, που συνδέεται λίγο περισσότερο με τις
σπουδές μου, ενθουσιάστηκα για το πόσα στοιχεία μπορεί αντλήσει κάποιο παιδί,
αλλά και ενήλικας ακόμα, από την έκθεση. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για
μαθητές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης μέσα στο μουσείο με σκοπό την κατανόηση
των εκθεμάτων, υπήρξε κάτι παραπάνω από δημιουργική και θεωρώ πως αποτελεί
σπουδαίο κομμάτι της μουσειακής εκπαίδευσης. Συνειρμικά, όμως, γύρισα στην
πόλη της Φλώρινας που δυστυχώς δεν υπάρχουν λαογραφικές συλλογές εύκολα
προσβάσιμες στο κοινό, όπου θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ανάλογες
δράσεις, ή καλύτερα θα μπορούσαν, υπό άλλες συνθήκες, διότι μία από τις
λαογραφικές συλλογές που έχει η πόλη της Φλώρινας είναι του ΦΣΦ Ο Αριστοτέλης
και δεν είναι οργανωμένη ούτε θεματικά, ούτε χρονολογικά και ούτε σε επίπεδο
χώρου. Με λίγα λόγια λοιπόν, η πρώτη μου σκέψη ήταν αν επισκέπτονταν τα παιδιά
μια τέτοια έκθεση και συγκεκριμένα την έκθεση ΦΣΦ «Ο Αριστοτέλης», άραγε θα
μπορούσαν να αποκομίσουν στοιχεία, πληροφορίες; Θα μπορούσαν δηλαδή να
κατανοήσουν το παρελθόν, να αναπτύξουν δραστηριότητες αλλά και δεξιότητες
από μια έκθεση η οποία δεν έχει στοιχειώδη οργάνωση προς διευκόλυνση;
Η έρευνα μας αναδεικνύει το πεδίο της διδακτικής του λαϊκού πολιτισμού και της
κατανόησης του παρελθόντος μέσω της μουσειακής εκπαίδευσης στα παιδιά
πρώτης σχολικής ηλικίας, συγκεκριμένα Β΄ τάξης δημοτικού και τα αποτελέσματα
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που έχει πάνω τους. Βέβαια, ασχοληθήκαμε με μικρό αριθμό παιδιών, οπότε μέσω
της έρευνας καταδεικνύουμε την τάση και όχι γενικευμένα αποτελέσματα,
ευελπιστώντας για περαιτέρω έρευνα. Επίσης, πιο ειδικά θελήσαμε να εξετάσουμε
πόσο μπορούν να κατανοήσουν το παρελθόν τα παιδιά μικρής ηλικίας μέσα από
ένα είδος λαογραφικής συλλογής, το οποίο θεωρείται όχι ιδιαίτερα οργανωμένο,
δηλαδή χωρίς θεματική, χρονολογική οργάνωση και με ακαταλληλότητα του
επισκέψιμου χώρου.
Συνεπώς, η έρευνα μας αποτελεί ένα κομμάτι που δεν έχει μελετηθεί επαρκώς
στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, εξαιρώντας γενικές έρευνες που έχουν γίνει
για τα παιδιά του Δημοτικού σε ευρύτερο φάσμα και την ιστορική κατανόηση που
καταδεικνύουν. Θελήσαμε, να συγκεκριμενοποιήσουμε τα αποτελέσματα με την Β΄
τάξη Δημοτικού, η οποία και λόγω των μαθημάτων της Γλώσσας και Μελέτης
Περιβάλλοντος που διδάσκονται σχετικά θέματα με τα επαγγέλματα και με το
περιβάλλον αντίστοιχα , θα μπορούσαν να σταθούν ως υποκείμενα της έρευνας μας
επιτυχώς.
5.2 Επιστημολογική και εννοιολογική ανάλυση της έρευνας
Ο λαϊκός πολιτισμός στην εκπαίδευση και η διδακτική του, αποτελεί σημαντικό
κεφάλαιο και η αναγκαιότητα του κρίνεται επιτακτική, διότι συμβάλλει στην
απόκτηση εμπειριών από το παιδί, διευρύνει την φαντασία του, αποτελεί κριτήριο
να κατανοήσει την διαφορετικότητα μέσα στον χρόνο αλλά και την ποικιλομορφία
που υπάρχει στους πολιτισμούς. Τέλος, το παιδί αναπτύσσεται σε γνωστικό
επίπεδο, γλωσσικό επίπεδο, συναισθηματικό επίπεδο, ενισχύει την συνεργασία του
με τους υπόλοιπους, δίνοντας του την ευκαιρία να συμμετέχει σε δραστηριότητες
αφήγησης αλλά και δραματοποίησης (Καπανιάρης, 2017 σ. 71-74). Ο συνδυασμός
επομένως, της διδακτικής του λαϊκού πολιτισμού μέσα από την μουσειακή εμπειρία
αποτελεί αναμφισβήτητα μια παιδαγωγική πρακτική που επιπρόσθετα ενισχύει την
άμεση επικοινωνία και την βιωματική εμπειρία του παιδιού.
5.3 Στόχοι της έρευνας
Ο κύριος σκοπός της έρευνας ήταν να μελετηθεί η συμβολή μιας λαογραφικής
συλλογής στην ιστορική κατανόηση μαθητών και μαθητριών πρώτης σχολικής
ηλικίας, μέσα από μια στοχευόμενη διδακτική παρέμβαση.
Οι επιμέρους στόχοι της παρέμβασης μας, ήταν να διερευνηθεί μέσα από αυτήν,
εάν οι μαθητές: 1)αντιλαμβάνονται το παρελθόν, 2)είναι η εξοικειωμένοι με το
παρελθόν και σε ποιο βαθμό, 3)είναι ικανοί να συλλέγουν πληροφορίες μέσω
αφήγησης 4)είναι ικανοί να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες πληροφορίες για την
ανάλυση ενός αντικειμένου, 5)είναι ικανοί να απαντήσουν στις ερωτήσεις που τους
δόθηκαν, 6)είναι ικανοί να διατυπώνουν ερωτήσεις, 7)αναπτύσσουν συνεργασία
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και ομαδικότητα για να ολοκληρώσουν την εργασία που τους έχει ανατεθεί, 8)είναι
ικανοί να αξιοποιήσουν και παρουσιάσουν τις πληροφορίες που περισυνέλλεξαν,
9)αναπτύσσουν ιστορική σκέψη σε σχέση με το θέμα που τους έχει δοθεί.

5.4 Ομάδα στόχος της έρευνας.
Η ομάδα στόχος της έρευνας ήταν οι μαθητές και μαθήτριες της Β΄ τάξης
Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας, όπου και υλοποιήθηκε μέρος της έρευνας με
πειραματικές ομάδες. Όσον αφορά τον αριθμό των παιδιών, σύμφωνα με τον
Morgan,δεν ήταν αρκετά μεγάλος, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο συντονισμός της
έρευνας μας και να υπάρξει ισότιμη συμμετοχή των παιδιών (Ίσαρη, Πουρκός,
2015). Παράλληλα, συμμετείχαν και οι δυο εκπαιδευτικοί των τμημάτων που
συνεργαστήκαμε κατά την διάρκεια της παρέμβασης μας.

5.5 Ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας
Τα ερευνητικά μας ερωτήματα αποτέλεσαν την βάση για τον σχεδιασμό του
projectκαι τα αποτελέσματα της υλοποίησης αξιολογήθηκαν με ποιοτικά εργαλεία,
δηλαδή με παρατήρηση, αξιολόγηση δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν μέσα
στην τάξη, ανάπτυξη γραπτού λόγου, συζήτηση με τα παιδιά αλλά και τους
εκπαιδευτικούς. Η επιλογή της ποιοτικής μεθόδου θεωρήσαμε πως κάλυψε
επαρκώς την έρευνα μας, καθώς το κύριο ενδιαφέρον μας εστιάστηκε στην
περιγραφή και κατανόηση της μοναδικότητας της ανθρώπινης εμπειρίας, αλλά και
στην ιδιαιτερότητα των βιωμάτων. Επιπροσθέτως, ο συνδυασμός παιδαγωγικών
εργαλείων που χρησιμοποιήσαμε, όπως ο διάλογος, η επιχειρηματολογία, η
αφήγηση και η επικοινωνία, αναμφισβήτητα αποτέλεσαν μονόδρομο στην επιλογή
της ποιοτικής μεθόδου (Ισάρη, Πούρκος, 2015). Πιο συγκεκριμένα, ως ερευνητές
επιλέξαμε την ποιοτική μεθοδολογία, γιατί κύρια επιδίωξη μας αποτέλεσε ο κάθε
μαθητής να συμμετέχει ενεργά σε όλη αυτήν διαδικασία και τα αποτελέσματα να
δείχνουν την οπτική του. Κύρια χαρακτηριστικά της έρευνας, αποτέλεσαν η εμπλοκή
του κάθε παιδιού, η συμμετοχή, ο αυτοστοχασμός, η κρίση και βέβαια η διάθεση
για συζήτηση σχετικά με την εμπειρία του και την άποψη του, για να βγουν κάποια
συμπεράσματα. Σαφέστατα, η συνολική εξέλιξη και η κατεύθυνση της έρευνας μας
επηρεάστηκε κατά κύριο λόγο από τα παιδιά (Ισάρη, Πούρκος, 2015).
Το κύριο ερευνητικό ερώτημα ήταν εάν η διδασκαλία του λαϊκού πολιτισμού για
παιδιά β΄ τάξης του δημοτικού, μέσα σε μια λαογραφική συλλογή εκτός σχολικής
αίθουσας, μπορεί να αποβεί αποτελεσματική για την κατανόηση του παρελθόντος.
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Από την έρευνα όμως, προέκυψαν και κάποια επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα,
για τα οποία πήραμε απαντήσεις κατά την διάρκεια της. Αυτά τα δευτερεύοντα
ερωτήματα ήταν:









Κατά πόσο μια μη-οργανωμένη εκθεσιακά συλλογή σε οποιοδήποτε
επίπεδο, μπορεί να αποτελέσει φορέα πολιτισμού και να συντελέσει στην
αφύπνιση της γνώσης;
Σε ποιο βαθμό βοήθησε η έρευνα μας ώστε να μπορούν οι μαθητές να
διακρίνουν το παρελθόν από το παρόν, βρίσκοντας ομοιότητες - διαφορές
και βγάζοντας συμπεράσματα;
Κατά πόσο τα αντικείμενα μπόρεσαν να βοηθήσουν τα παιδιά στην
κατανόηση του παρελθόντος;
Σε ποιο βαθμό μπορούν οι μαθητές, να συγκεντρώσουν πληροφορίες από
μια προφορική αφήγηση μέσα από αλληλεπίδραση ερωταποκρίσεων;
Σε ποιο βαθμό μπορούν να διαχειριστούν αυτές τις πληροφορίες;
Σε ποιο βαθμό οι μαθητές είναι ικανοί να συμμετέχουν σε ομαδικές
εργασίες και πιο συγκεκριμένα να μπορούν να συνυπάρχουν για να βγει
αποτέλεσμα;

5.6 Διάρθρωση και μεθοδολογία της έρευνας
Η έρευνα μας σχεδιάστηκε με απώτερο στόχο, μέσα από ένα πιλοτικό
πρόγραμμα προ – ελέγχου της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ελέγχου κατά την
διάρκεια και μετά – ελέγχου, δύο τμημάτων της β τάξης δημοτικού, να αξιολογηθεί
η
αποτελεσματικότητα
ενός συνόλου διδακτικών
εφαρμογών
που
χρησιμοποιήθηκαν εντός της σχολικής αίθουσας και στο μουσείο, για να
εξετάσουμε τις δυνατότητες προσέγγισης του λαϊκού πολιτισμού και κατανόησης
του παρελθόντος από παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας . Ήδη οι μαθητές στο πλαίσιο
του μαθήματος της Γλώσσας, έχουν ασχοληθεί με τα παλιά επαγγέλματα και έχουν
εξασκηθεί με την παραγωγή λόγου. Οι μαθητές δεν χρειάζεται να έχουν
προαπαιτούμενες γνώσεις που θα έπρεπε να έχουν διδαχθεί ή ιδιαίτερες
δεξιότητες.
Η διδακτική παρέμβαση, πραγματοποιήθηκε σε δύο τμήματα της Β τάξης του 2 ου
δημοτικού σχολείου Φλώρινας, μελετώντας την τάση που επικρατεί σε αυτήν την
ηλικία και σχολική βαθμίδα και όχι καταλήγοντας σε ασφαλή τελικά
συμπεράσματα. Υλοποιήθηκε από εμάς ένα πρόγραμμα (project), το οποίο
σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να ακολουθεί το ΔΕΠΠΣ αλλά και τις
προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών.
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Η έρευνα μας, περιλάμβανε 3 στάδια μέχρι την ολοκλήρωση του. Την εισαγωγή
στο σχολείο, την επίσκεψη στην λαογραφική συλλογή και τέλος δραστηριότητες
εμπέδωσης στο σχολείο. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν δίωρες διδακτικές
παρεμβάσεις πριν την επίσκεψη πεδίου και στα δύο τμήματα ξεχωριστά. Εν
συνεχεία, ακολούθησε η επίσκεψη πεδίου με τρίωρη διάρκεια για κάθε ένα από τα
δύο τμήματα και τέλος η παρουσίαση του τελικού προϊόντος από τα παιδιά με
τρίωρη επίσης διάρκεια. Όλες οι διδακτικές εφαρμογές πραγματοποιήθηκαν στην
ζώνη ελεύθερων δραστηριοτήτων, μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα.
Όσον αφορά την μεθοδολογία, ακολουθήθηκε ποιοτική έρευνα με ομάδες. Οι
τεχνικές που χρησιμοποιήσαμε στην εκπαιδευτική έρευνα μας, σύμφωνα με τον
Wollott, ήταν συνδυαστικές καθώς περιλάμβαναν παρατήρηση, συζήτηση και
ανάλυση περιεχομένου (Ισάρη, Πούρκος, 2015). Στόχος μας ήταν μέσα από τις
ομάδες των παιδιών που δημιουργήσαμε για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη
έκβαση του project, να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα που είχε η
διδακτική μας παρέμβαση όσον αφορά τη συμβολή του λαϊκού πολιτισμού στην
κατανόηση του παρελθόντος από τα μικρά παιδιά και να μπορέσουμε να δώσουμε
απαντήσεις σε ένα ευρύτερο φάσμα ερευνητικών ερωτημάτων.
Καθ όλη την διάρκεια των διδακτικών εφαρμογών αλλά και των δραστηριοτήτων
εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος, ο ρόλος μας ήταν και ρόλος παρατηρητή
αλλά και παρεμβατικός, αφού κατευθύναμε το πρόγραμμα. Οι εκπαιδευτικοί
συμμετείχαν, αλλά παθητικά. Επίσης, κατά επίσκεψη μας στην λαογραφική συλλογή
του Αριστοτέλη συμμετείχαν και οι εκπαιδευτικοί λόγω του ότι θα έπρεπε να
τηρηθούν οι κανόνες ασφαλείας και μετάβασης των παιδιών στον χώρο.
Οι διδακτικές εφαρμογές πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές ημέρες και ώρες
για κάθε τμήμα, έτσι υπήρχε η άνεση λεπτομερών καταγραφών και παρατηρήσεων.
Υπήρξε πρότερος προγραμματισμός και συνεννόηση με τις εκπαιδευτικούς και των
δύο τμημάτων προς διευκόλυνση μας και πραγματοποιήσαμε συνάντηση μαζί τους
ώστε να εξηγήσουμε τις παρεμβάσεις και εφαρμογές που θα πραγματοποιήσουμε
για καλύτερα αποτελέσματα.
Στο τέλος του προγράμματος, για να συλλεχθούν ερευνητικά δεδομένα,
πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τα παιδιά ανά ομάδες όπως είχαν διαμορφωθεί
στο πλαίσιο της αξιολόγησης, αλλά και συζήτηση με τις δασκάλες που ήταν
παρούσες καθ όλη την διάρκεια για μια εμπεριστατωμένη γνώμη πάνω στην έρευνα
μας και βοήθεια στα αποτελέσματα μας. Τα ζητήματα που συζητήθηκαν με τα
παιδιά αφορούσαν: α) το πώς τους φάνηκε η επίσκεψη στην έκθεση, β)την
περιγραφή της, γ) αν έχουν ξαναδεί κάτι ανάλογο, δ)τι τους άρεσε και τι όχι, ε) αν
θα ξαναπήγαιναν σε ένα τέτοιου είδους χώρο, στ) γιατί χάθηκαν τα επαγγέλματα
που μελέτησαν και αν έχουν αντικατασταθεί με άλλα. Από την πλευρά των
εκπαιδευτικών, τα ζητήματα που συζητήθηκαν αφορούσαν: α) για το πώς
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πιστεύουν ότι η επίσκεψη στην έκθεση επηρέασε τα παιδιά, β) αν κατά την γνώμη
τους τα παιδιά μπόρεσαν να συνδυάσουν την επίσκεψη αυτή με ιστορικές και
λαογραφικές πληροφορίες που αναφέρθηκαν και γ) αν μια μη οργανωμένη
εκθεσιακά συλλογή συμβάλλει στην γνώση για παιδιά τόσο μικρής ηλικίας.

5.7 Τα εργαλεία της έρευνας.
Για την έρευνα μας χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω εργαλεία συλλογής
δεδομένων:









Τα αντικείμενα που έφεραν τα παιδιά στην τάξη.
Η συμπλήρωση του φυλλαδίου με τα επαγγέλματα.
Η διδακτική παρέμβαση μέσα στην αίθουσα.
Η συμμετοχική παρατήρηση – παρέμβαση, κρατώντας σημειώσεις και
παρατηρήσεις.
Φύλλα εργασίας κατά την διάρκεια της επίσκεψης.
Παραγωγή λόγου των παιδιών και εικονιστικές αναπαραστάσεις.
Η συζήτηση με τα παιδιά για την εμπειρία τους.
Η συνέντευξη – συζήτηση με τις εκπαιδευτικούς για το σύνολο της
διδακτικής παρέμβασης μας.

5.8 Οι κίνδυνοι της έρευνας.
Γενικότερα, οι έρευνες που γίνονται σε σχολεία όπου εμπλέκονται μαθητές,
εκπαιδευτικοί, διευθυντές κτλ., δεν είναι και από τις πιο απλές υποθέσεις. Ο
παράγοντας άνθρωπος είναι τις περισσότερες φορές απρόβλεπτος, όσον αφορά
αδιαθεσία, αδιαφορία, απροθυμία κτλ. και είναι κάτι δύσκολα διαχειρίσιμο. Οι
υποδομές επίσης, κάθε σχολικής μονάδας διαφέρουν όπως επίσης και τα τεχνικά
μέσα που χρειάζονται για να υλοποιηθεί κάποια εκπαιδευτική δραστηριότητα.
Στην δική μας περίπτωση δεν συναντήσαμε κανένα απολύτως πρόβλημα.
Αντιθέτως, όλη η σχολική κοινότητα μας υποδέχτηκε θερμά και βοήθησε να βγει εις
πέρας η εκπαιδευτική παρέμβασή μας.

5.9 Δεοντολογία της έρευνας.
Η εφαρμογή των ερευνητικών εργαλείων που αναφέραμε προηγουμένως στους
μαθητές και μαθήτριες αλλά και στις εκπαιδευτικούς, πραγματοποιήθηκε χωρίς να
αναγράφονται τα προσωπικά δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο κ.α. που θα
δημιουργούσε πρόβλημα στην διασφάλιση της ανωνυμίας και προστασίας των
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υποκειμένων. Επίσης, δεν υπήρξε βιντεοσκόπηση και ηχογράφηση, ενώ μετά τη
λήψη φωτογραφιών, για λόγους τεκμηρίωσης της ερευνητικής εφαρμογής, τα
πρόσωπα των μαθητών καλύφθηκαν για να εξασφαλιστεί η ανωνυμία τους.

5.10 Ο ρόλος του ερευνητή.
Καθ΄ όλη την διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο ρόλος μας ήταν
συμμετοχικός σε συνδυασμό με την παρατήρηση. Η διδακτικές παρεμβάσεις έγιναν
από εμάς τους ίδιους και οι εκπαιδευτικοί των τάξεων ήταν απλοί παρατηρητές.
Αναμφισβήτητα, η διεξαγωγή του προγράμματος ήταν απαιτητική και χρονοβόρα
αλλά από την άλλη, μας δόθηκε η δυνατότητα να προσεγγίσουμε απευθείας τα
παιδιά έχοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και πολύπλευρη κατανόηση. Επίσης,
η σημαντικό ήταν η άμεση παρατήρηση γεγονότων και συμπεριφορών καθώς αυτές
εξελίσσονται, για πλουσιότερα ποιοτικά δεδομένα.
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6. Σχεδιασμός, υλοποίηση και
εκπαιδευτικού προγράμματος.

αξιολόγηση

των

δραστηριοτήτων

του

6.1 Τα γενικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Τίτλος εκπαιδευτικού προγράμματος: «Λαϊκός πολιτισμός και κατανόηση του
παρελθόντος για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας: διδακτικές εφαρμογές στην
λαογραφική συλλογή ΦΣΦ Ο Αριστοτέλης».
Συνοπτική περιγραφή προγράμματος: Το πρόγραμμα μας αφορά την Β΄ τάξη του
2ου Δημοτικού σχολείου Φλώρινας και θα υλοποιηθεί σε συνολικά 16 διδακτικές
ώρες και στα δύο τμήματα που θα λάβουν μέρος. Αναλυτικότερα, για το κάθε
τμήμα αντιστοιχούν 8 διδακτικές ώρες και κάθε διδακτική ώρα περιλαμβάνει και
κάποια διαφορετική παρέμβαση, έτσι η πρώτη δίωρη εκπαιδευτική παρέμβαση
αφορά την προετοιμασία των μαθητών για την επίσκεψη πεδίου. Οι επόμενες δύο
τρίωρες παρεμβάσεις που ακολουθούν, αφορούν όλες τις δραστηριότητες κατά την
επίσκεψη στην λαογραφική συλλογή, αλλά και την παρουσίαση του τελικού
προϊόντος που ζητήσαμε από τους μαθητές.
Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, πραγματεύεται έννοιες που αφορούν: τον λαϊκό
πολιτισμό, την λαϊκή τέχνη, τα παλιά επαγγέλματα, το παρελθόν, το σήμερα,
οπτικές της τοπικής ιστορίας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Μέσα από την
μεθοδολογία της καθοδηγούμενου προγράμματος που περιλαμβάνει όπως
προαναφέραμε διδακτικές παρεμβάσεις, επίσκεψη και δραστηριότητες,
προσπαθούμε να προσεγγίσουμε με τρόπο βιωματικό την κατανόηση του
παρελθόντος, χρησιμοποιώντας μέσα εποικοδομητικά και κατανοητά για την
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.

6.2 Αναλυτικός σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος.
6.2.1 Προετοιμασία πριν την επίσκεψη στο μουσείο : 2 διδακτικές ώρες.
Δραστηριότητα 1.
Θα ζητήσουμε από τους μικρούς μαθητές να δημιουργήσουν μια λαογραφική
γωνιά στην τάξη τους φέρνοντας αντικείμενα ή ακόμα και φωτογραφίες που θα
θυμίζουν πως ήταν η ζωή στα παλιά τα χρόνια.

Δραστηριότητα 2.
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Αφού φέρουν τα παιδιά ότι πιστεύει το καθένα ότι αντιπροσωπεύει την παλιά ζωή
των ανθρώπων στην τάξη, θα συζητήσουμε μαζί τους για τα αντικείμενα επιλογής
τους και τον λόγο που τα επέλεξαν, καθώς και για την ευρύτερη έννοια
«Λαογραφικό μουσείο», τι περιλαμβάνει, πώς το ξεχωρίζουμε από τα άλλα είδη,
κτλ. Εν συνεχεία, θα μοιράσουμε στους μαθητές, ένα φυλλάδιο με φράσεις από
κάποια παλιά επαγγέλματα που έχουν χαθεί στον χρόνο και θα πρέπει να τα
αναγνωρίσουν και να τα υπογραμμίσουν. Έπειτα, θα παρουσιάσουμε στα παιδιά
μαζί με τις εκπαιδευτικούς μια ταινία, φτιαγμένη με το moviemaker, έτσι ώστε να
πάρουν μια γεύση για τα επαγγέλματα που υπήρχαν στην πόλη της Φλώρινας τα
παλαιότερα χρόνια και να σχολιάσουμε τις πληροφορίες που μας δίνουν.
Στόχοι:




Με τα αντικείμενα – φωτογραφίες που θα φέρουν, να ανακαλύψουμε για το
πως αντιλαμβάνονται το παρελθόν και τι σημαίνει “παλιά χρόνια”. Επίσης, η
συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να θεωρηθεί ως άσκηση φαντασίας για
τα παιδιά.
Να εντοπίσουμε μέσα από τα φυλλάδιο και από την συζήτηση την
προϋπάρχουσα γνώση των παιδιών πάνω στα παλιά επαγγέλματα και την
εξοικείωση που έχουν,με απώτερο σκοπό να την ενεργοποιήσουμε ώστε να
προκύψει μια ολοκληρωμένη γνώση.

Δραστηριότητα 3.
Θα χωρίσουμε τα παιδιά σε 4 ομάδες των τεσσάρων ατόμων, διότι το σύνολο των
παιδιών ανά τάξη είναι 16. Θα αναλάβουν ένα επάγγελμα σε κάθε ομάδα, μέσα
από επιλεγμένα από εμάς αντικείμενα που εκτίθενται στην λαογραφική συλλογή
του Αριστοτέλη, με σκοπό να συνθέσουν την ιστορία τους μέσα από τις
πληροφορίες που θα λάβουν και έπειτα θα το παρουσιάσουν στους συμμαθητές
τους.
Στόχοι:


Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας
και να αντιληφθούν ότι η διαδικασία της μάθησης δεν είναι ατομική
υπόθεση, αλλά στηρίζεται στην αλληλεπίδραση με τους άλλους ανθρώπους.

Υλικοτεχνική υποδομή: Για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του project, θα
χρειαστούμε έναν φορητό υπολογιστή και έναν video projector, για να μπορέσουμε
να παρουσιάσουμε την ψηφιακή ιστορία με τα παλιά επαγγέλματα της πόλης της
Φλώρινας. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε το φύλλο εργασίας που προαναφέραμε.
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6.2.2 Επίσκεψη πεδίου : 3 διδακτικές ώρες.
Δραστηριότητα 1.
Θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη μαζί με τους μαθητές στην λαογραφική έκθεση
του ΦΣΦ Ο Αριστοτέλης, όπου εκεί ο υπεύθυνος της συλλογής θα μας ξεναγήσει
στον χώρο. Η συλλογή, να σημειώσουμε πώς δεν είναι οργανωμένη, ούτε θεματικά
ούτε χρονολογικά, πράγμα που σημαίνει πως οι μαθητές θα είναι καθοδηγούμενοι
από τον υπεύθυνο και από εμάς. Σε αυτό το σημείο, να τονίσουμε πως τον χώρο θα
επισκέπτονται οι μικροί μαθητές σταδιακά, ανά ομάδα, όπως τους χωρίσαμε στο
προηγούμενο στάδιο. Πιο συγκεκριμένα, θα εξετάσουν τέσσερα επαγγέλματα, ένα
ανά κάθε ομάδα, μέσα από ένα αντιπροσωπευτικό αντικείμενο του κάθε
επαγγέλματος. Αυτά τα επαγγέλματα θα είναι: της υφάντριας, του πλανόδιου
φωτογράφου, του κηροπλέχτη και του αγγειοπλάστη. Οι πληροφορίες για κάθε
επάγγελμα, θα προκύψουν από τις διηγήσεις του υπεύθυνου της συλλογής αλλά
και από τις ερωτήσεις των μαθητών επιπροσθέτως.
Η κάθε ομάδα, θα έχει ένα φυλλάδιο εργασίας, με έναν σκελετό έξι ερωτήσεων
που συνθέτουν μια μικρή ιστορία του επαγγέλματος μέσα από αρκετά σημαντικές
πληροφορίες (εικ.Α1-Δ4). Έτσι, ακολουθώντας αυτόν τον τρόπο, να μπορέσουν
αργότερα να παρουσιάσουν μια ολοκληρωμένη ιστορία στην τάξη: αρχικά για το
αντικείμενο που μελέτησαν και στη συνέχεια για το επάγγελμα που αντιστοιχεί,
καθώς και πολλές πτυχές του μέσα στον χρόνο. Δηλαδή, από μια μικρή άτυπη
συνέντευξη που θα πάρουν τα παιδιά από τον υπεύθυνο της συλλογής, να
συλλέξουν σημαντικά στοιχεία με σκοπό την παρουσίαση τους. Κάθε μέλος της
ομάδας, θα κάνει από μια ερώτηση και θα είναι υπεύθυνο για την απάντηση που
θα δοθεί και για το πως θα μεταφερθεί στις υπόλοιπες ομάδες.
Δομή ερωτήσεων :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Περιγραφή επαγγέλματος.
Από τι υλικό φτιάχνανε τέτοιου είδους αντικείμενα;
Ήταν εύκολο να το βρουν στην Φλώρινα αυτό το υλικό οι επαγγελματίες;
Γιατί το χρησιμοποιούσαν το συγκεκριμένο αντικείμενο;
Ποιοι το χρησιμοποιούσαν; (άντρες, γυναίκες, παιδιά, φτωχοί, πλούσιοι)
Το συναντούμε στην πόλη ή στο χωριό;(εικ. Α1-Δ4)

Στόχοι:



Η βιωματική επαφή των παιδιών με τα αντικείμενα.
Να εμπλακούν τα παιδιά με την έρευνα ως μικροί ερευνητές.
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Να συλλέξουν πληροφορίες, δια μέσου της προφορικής αφήγησης, σχετικά
με το αντικείμενο και το επάγγελμα που αντιστοιχεί και πιο ειδικά, να
εστιάσουν σε συγκεκριμένες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την
ανάλυση ενός αντικειμένου και την άντληση στοιχείων.
Να μπορούν να απαντήσουν τις ερωτήσεις που τους δόθηκαν.
Να είναι ικανοί να διατυπώνουν ερωτήσεις.
Να αναπτύξουν συνεργασία και ομαδικότητα για να βγει μια ολοκληρωμένη
ιστορική διήγηση.
Να αναλάβουν ευθύνες ώστε να φέρουν εις πέρας την εργασία που τους
έχει δοθεί.

Υλικοτεχνική υποδομή: Για να ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση του εκπαιδευτικού
προγράμματος μας, θα χρειαστούμε το φυλλάδιο εργασίας των μαθητών και
γραφική ύλη ώστε να συμπληρωθεί από τα παιδιά.

6.2.3 Μετά την επίσκεψη πεδίου – Παρουσίαση τελικού προϊόντος από τους
μαθητές: 3 διδακτικές ώρες
Δραστηριότητα 1.
Αφού πραγματοποιηθεί η επίσκεψη μας στην λαογραφική έκθεση του ΦΣΦ «Ο
Αριστοτέλης» και επιστρέψουμε στην αίθουσα διδασκαλίας, οι τέσσερις ομάδες θα
πρέπει να οργανωθούν κάθε μια ξεχωριστά, ώστε να παρουσιάσουν το επάγγελμα
που εξέτασε μέσα στην έκθεση στην υπόλοιπη τάξη.
Δραστηριότητα 2.
Αρχικά, θα ζητηθεί από κάθε ομάδα να φτιάξει μια αφίσα (poster) με τις
πληροφορίες που έλαβε για το αντικείμενο και την ιστορία που άκουσε κατά την
διάρκεια της επίσκεψης, η οποία, θα μπορεί να περιλαμβάνει και ζωγραφιές ή και
λόγια – φράσεις, ανάλογα με το πως νιώθει πιο άνετα να εκφραστεί το κάθε παιδί .
Η αφίσα θα είναι χωρισμένη σε 4 ίσα μέρη, ώστε κάθε παιδί να περιγράψει την
πληροφορία που έλαβε από την αντίστοιχη ερώτηση που έκανε. Πριν όμως
παρουσιαστεί η αφίσα στην ολομέλεια, θα προηγηθεί η παρουσίαση του κάθε
επαγγέλματος με την τεχνική της παντομίμας. Οι υπόλοιπες ομάδες, οι οποίες δεν
γνωρίζουν για τα άλλα επαγγέλματα παρά μόνο για το δικό τους, θα κληθούν να το
αναγνωρίσουν. Έπειτα, η ομάδα θα παρουσιάσει την αφίσα της και θα περιγράψει
με δικά της λόγια την ιστορία που έμαθε.
Αφού παρουσιάσει κάθε ομάδα το επάγγελμα που της αντιστοιχεί, θα
συζητήσουμε με όλα τα παιδιά για τις εντυπώσεις τους κτλ. Τέλος, θα ζητηθεί από
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τα παιδιά η παραγωγή γραπτού λόγου, με θέμα πιο επάγγελμα τα εντυπωσίασε
περισσότερο ή δεν είχαν ακούσει γι΄αυτό ξανά και επιπλέον να ζωγραφίσουν
σκηνές από αυτό. Διευκρινιστικά, κάθε παιδί θα πρέπει να γράψει και να
ζωγραφίσει για διαφορετικό επάγγελμα από αυτό που μελέτησε η ομάδα του.
Στόχοι:





Να είναι ικανοί οι μαθητές να συλλέξουν πληροφορίες, να τις οργανώσουν
και να τις παρουσιάσουν.
Να μεταφέρουν στοιχεία και πληροφορίες μέσω της παντομίμας.
Να αναπτύξουν ιστορική σκέψη σε σχέση με τα παλιά επαγγέλματα και να
την αποδώσουν μέσω του γραπτού λόγου.
Να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα τις πληροφορίες που
έλαβαν.

Υλικοτεχνική υποδομή: Για την τρίτη φάση του προγράμματος χρειαστήκαμε
κυρίως γραφική ύλη όπως μαρκαδόρους, μολύβια, χαρτόνια κτλ.

6.3 Αξιολόγηση
Το τελευταίο και εξίσου σημαντικό κομμάτι του project μας, είναι η αξιολόγηση.
Οι εκπαιδευτικές δράσεις όπως η παρούσα, που λαμβάνουν χώρα σε μουσεία και
χώρους πολιτισμικής αναφοράς, έχουν μια συγκεκριμένη δομή ως προς τον
σχεδιασμό, την οργάνωση αλλά και την υλοποίηση τους. Μέρος της υλοποίησης
τους αποτελεί και η αξιολόγηση, που αποτιμά την αποτελεσματικότητα και την
επιτυχία μιας εκπαιδευτικής δράσης ή ενός προγράμματος και την εκτίμηση των
παραμέτρων που επηρεάζουν την υλοποίηση του. Ως παράμετροι μπορούν να
ορισθούν οι λόγοι για τους οποίους γίνεται η αξιολόγηση, καθώς και ποιοι την
αξιολογούν και με ποια κριτήρια, αλλά και οι τρόποι συλλογής των δεδομένων
προκειμένου να βγει το αποτέλεσμα. Για να υφίσταται μία ολοκληρωμένη εικόνα
των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης θα πρέπει να εκτιμηθούν και να αξιοποιηθούν
οι απόψεις όσων συμμετείχαν στην εκπαιδευτική δράση. Αυτό, αφορά τους
εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, ακόμα και τους φορείς όπου πραγματοποιείται η
δράση, αλλά και άλλους συμμετέχοντες όπως λόγου χάριν εμψυχωτές και άλλους
ειδικούς. Από την μεριά των πρώτων, στην περίπτωση που είναι οι υπεύθυνοι
σχεδιασμού του προγράμματος, εκτιμώνται οι προκαθορισμένοι στόχοι του
προγράμματος εάν υλοποιήθηκαν με τον επιθυμητό τρόπο και μέσα στον
προβλεπόμενο χρόνο που είχαν ορίσει. Επίσης μπορούν να αξιολογήσουν το κλίμα
στο οποίο διενεργείται μια εκπαιδευτική δράση με βάση τις αντιδράσεις των
μαθητών εντοπίζοντας έτσι τον ενθουσιασμό ή την αδιαφορία τους (Κασβίκης,
2016)
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Από την μεριά των μαθητών, η αξιολόγηση ολοκληρώνεται με την συμμετοχή
τους στην οποιαδήποτε μορφή έρευνας, δίνοντας έτσι στίγμα για τα αποτελέσματα
που έφερε η εκπαιδευτική δράση όσον αφορά την στάση, τις απόψεις και την
αντίδραση τους.
Σε όλα τα βήματα και στάδια που αναφέραμε παραπάνω, οι μαθητές θα
αξιολογηθούν καθ΄ όλη την διάρκεια του προγράμματος και μέσα από πολλές
παραμέτρους ώστε να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα. Οι παράμετροι αυτές
περιλαμβάνουν τις προηγούμενες εμπειρίες τους σε έναν τέτοιο χώρο, όπως η
έκθεση του ΦΣΦ «ο Αριστοτέλης», το επίπεδο ομαδικότητας και συνεργατικότητας
που αναπτύχθηκε, αλλά και το τι απεκόμισαν τα παιδιά μετά από την επίσκεψη σε
έναν τέτοιο χώρο, καθώς και τον τρόπο που μπορούν να διαχειριστούν τις
πληροφορίες που έλαβαν.
Δραστηριότητα 1.
Θα πραγματοποιηθεί μια σύντομη συζήτηση με κάθε ομάδα ξεχωριστά, σχετικά
με την εμπειρία τους στην έκθεση. Οι ερωτήσεις θα είναι:





Πως σου φάνηκε η επίσκεψη στην έκθεση;
Περιέγραψε την με 2-3 λέξεις.
Έχεις επισκεφθεί κάτι ανάλογο;
Τι σου άρεσε περισσότερο και τι λιγότερο; και γιατί;

Θα ακολουθήσουν και ερωτήσεις για τις γνώσεις που ενδεχομένως αποκόμισαν
μέσα από το πρόγραμμα, ώστε να επιτευχθεί επιπλέον και ο στόχος της σύνδεσης
του παρελθόντος με το παρόν:



Γιατί πιστεύεις ότι κάποια από αυτά τα επαγγέλματα χάθηκαν, τι έχει
αλλάξει;
Γνωρίζεις αν έχουν αντικατασταθεί με κάποια άλλα; Με ποια;

Δραστηριότητα 2.
Αντίστοιχα, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τις συνεντεύξεις από τις δύο
εκπαιδευτικούς των τάξεων σχετικά με τα ίδια θέματα που συζητήθηκαν και με
τους μαθητές. Οι γνώσεις τους, η εμπειρία τους και η συναναστροφή τους με τους
μαθητές σε καθημερινή βάση, σαφέστατα θα βοηθήσει στην έρευνα μας. Οι
ερωτήσεις θα είναι:


Πως πιστεύετε ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη επηρέασε τα παιδιά;
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Πιστεύετε πως μπόρεσαν οι μαθητές να συνδυάσουν την επίσκεψη αυτή
με ιστορικές και λαογραφικές πληροφορίες που αναφέρθηκαν κατά την
διάρκεια της και μετά;
Κατά πόσο, κατά την γνώμη σας, μια μη οργανωμένη εκθεσιακά
λαογραφική συλλογή συμβάλλει στην γνώση για παιδιά μικρής ηλικίας;

6.4 Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Tάξη Β (πρώτο τμήμα)
6.4.1 Προπαρασκευαστικές ενέργειες (2 διδακτικές ώρες)
Τις ώρες διδασκαλίας που είχαμε συμφωνήσει με τους διδάσκοντες αλλά και τον
διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας, επισκεφτήκαμε τους μαθητές του
πρώτου τμήματος μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας τους, εξηγώντας τον λόγο για
τον οποίο παραβρισκόμαστε εκεί. Η υποδοχή τους και η χαρά τους ήταν κάτι το
απερίγραπτο. Αναφερθήκαμε στο μάθημα της Γλώσσας για την Β’ Δημοτικού που
αφορά τα επαγγέλματα και μέσα από την συζήτηση, έγινε μια αναδρομή για το
ποια από αυτά θυμούνται, ποια έχουν συναντήσει μέχρι σήμερα και ποια
συναντούν ακόμα και τώρα. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη και από τους 16 μαθητές του
τμήματος. Ακολούθησε η συμπλήρωση ενός φυλλαδίου εργασίας, που είχε ως
στόχο να οριοθετηθεί η προϋπάρχουσα γνώση πάνω στα παλιά επαγγέλματα. Το
φύλλο εργασίας, ήταν κοινό για όλα τα παιδιά. Όλοι οι μαθητές ασχολήθηκαν με το
φυλλάδιο και προσπάθησαν να εντοπίσουν τα παλιά επαγγέλματα, άλλα με ευκολία
και άλλα με δυσκολία.
Ήδη, τα παιδιά είχαν φέρει αντικείμενα και φωτογραφίες, που θυμίζουν την ζωή
όπως ήταν παλιά, όπως είχε ζητηθεί από την δασκάλα τους κάποιες μέρες
νωρίτερα. Τα αντικείμενα – φωτογραφίες ήταν λιγοστά, αλλά το θετικό ήταν ότι
στόχευαν απευθείας στα ζητούμενα του projectμας. Τα αντικείμενα αυτά ήταν:
1. Μια φωτογραφία με ένα ραδιόφωνο εποχής.
2. Μια φωτογραφία με το δημοτικό σχολείο του ακριτικού, ορεινού χωριού
Ακρίτας του νομού Φλώρινας.
3. Ένα μεταλλικό γκιούμι.
4. Μια χειροποίητη πετσέτα.
5. Ένα παλιό πορτοφόλι.
Οι μαθητές, ήξεραν ότι τα απτά αντικείμενα αλλά και τα αντικείμενα που
απεικονίζονται στις φωτογραφίες, ήταν παλιά, όπως επίσης ήταν σε θέση να
προσδιορίσουν σε γενικές γραμμές, τι μπορεί να είναι ένα λαογραφικό μουσείο και
ποια περίπου αντικείμενα ίσως να περιλαμβάνει. Κάποιοι μαθητές, ήταν σε θέση να
το ξεχωρίσουν από ένα αρχαιολογικό μουσείο όπως μου ανέφεραν, αναλύοντας
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κάποιες κύριες διαφορές. Στην συνέχεια, παρακολουθήσαμε το βίντεο με τα παλιά
επαγγέλματα που είχε δημιουργηθεί για τις ανάγκες του προγράμματος και το
οποίο παρουσίαζε διάφορα επιλεγμένα επαγγέλματα, κυρίως με κριτήριο το ότι
έχουν χαθεί στον χρόνο και δεν τα συναντούμε στην καθημερινή μας ζωή. Η
αντίδραση τους, ήταν να τα διαβάζουν δυνατά, πράγμα που θεωρήσαμε ,από τον
τόνο της φωνής τους, πως τα έχουν ξανακούσει. Μετά το τέλος του βίντεο,
ρωτήθηκαν σχεδόν ένα προς ένα οι μαθητές, αν γνώριζαν κάποια από αυτά τα
επαγγέλματα, αλλά και ποια τους έκαναν εντύπωση ή δεν τα είχαν ξανακούσει.
Πολλά από τα παιδιά, ήξεραν να περιγράψουν τα περισσότερα επαγγέλματα, απλά
δεν ήξεραν με σιγουριά να απαντήσουν στο ερώτημα αν τα συναντούμε σήμερα
στην καθημερινότητα μας, με αποτέλεσμα ο μεγαλύτερος αριθμός να απαντά
λανθασμένα.

6.4.2 Η επίσκεψη στην λαογραφική συλλογή του «Αριστοτέλη» (3 διδακτικές
ώρες)
Χωρίσαμε με την δασκάλα της τάξης τα παιδιά σε 4 ομάδες των τεσσάρων
ατόμων. Βέβαια, λόγω απουσίας μιας μαθήτριας η μία ομάδα είχε 3 άτομα.
Ζητήσαμε λοιπόν, από τους μαθητές να ονομάσουν την ομάδα τους με προσωνύμιο
της επιλογής τους, σχηματίζοντας έτσι τις τέσσερις παρακάτω ομάδες:





Η εφημερίδα του σχολείου
Τα ανήσυχα μολύβια
Οι χρωματιστοί μαρκαδόροι και
Οι μαύροι αετοί

Και με αυτόν τον τρόπο ακριβώς, ως ομάδες, επισκεφθήκαμε την συλλογή του
ΦΣΦ «Ο Αριστοτέλης».
Ο υπεύθυνος της συλλογής κ.Κετσετζής, ήταν ενήμερος μέρες πριν για την
επίσκεψη και τους λόγους που γίνεται και πιο ειδικά γνώριζε τα συγκεκριμένα
εκθέματα που θα βλέπαμε, ώστε να είναι προετοιμασμένος για τις ερωτήσεις και
απορίες των παιδιών. Η επίσκεψη μέσα στον χώρο της συλλογής γινόταν κατά
ομάδα, για την οποία είχαμε επιλέξει ένα μόνο αντικείμενο προς διερεύνηση προς
αποφυγή σύγχυσης των παιδιών με την πληθώρα αντικειμένων. Τα αντικείμενα τα
οποία αναφέρονταν σε παλιά επαγγέλματα ήταν τα εξής:
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1. Πήλινα αγγεία (Αγγειοπλαστική)

2. Φωτογραφική μηχανή (Πλανόδιος φωτογράφος)

3. Αργαλειός (Υφάντρια)
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4. Κερί πλεκτό (Κηροπλεκτική)

Τα τέσσερα μέλη της κάθε ομάδας, είχαν μαζί τους από ένα φυλλάδιο ο καθένας,
με μία ή δυο ερωτήσεις ανάλογα, οι οποίες συνέθεταν τα κομμάτια από ολόκληρη
την ιστορία του κάθε επαγγέλματος. Ο στόχος ήταν, με ερωτήσεις που θα απηύθυνε
ο κάθε μαθητής προς τον υπεύθυνο της έκθεσης, στην συνέχεια να συνθέσουν την
ιστορία για το επάγγελμα που μελετούσαν.
Τα παιδιά, φάνηκε ότι κατανόησαν τις περισσότερες πληροφορίες που έλαβαν
από τον κ. Κετσετζή, διότι σημείωσαν αρκετές πληροφορίες και λεπτομέρειες στο
φυλλάδιο εργασίας που είχαν.
Παρακάτω βλέπουμε εικόνες από την επίσκεψη μας στην λαογραφική έκθεση:
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6.4.3 Η παρουσίαση του τελικού προϊόντος από τους μαθητές (3 διδακτικές ώρες)
Φτάνοντας στο τέλος της επίσκεψής μας στον χώρο της λαογραφικής έκθεσης, οι
υπόλοιπες δραστηριότητες έλαβαν χώρα στον χώρο της σχολικής τάξης.
Επιστρέφοντας λοιπόν, μοιράσαμε σε όλα τα παιδιά από ένα χαρτόνι μεγέθους Α4
ιδίου χρωματισμού για τα παιδιά της κάθε ομάδας. Σκοπός ήταν, να ζωγραφίσουν ή
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να γράψουν οι μαθητές, το αντικείμενο που είδαν ή εναλλακτικά κάτι που τα
εντυπωσίασε από τις πληροφορίες που έλαβαν από αυτό. Οι ζωγραφιές τους ως
αποτέλεσμα, περιλάμβαναν το κυρίως αντικείμενο και ένα ή δυο παιδιά
ζωγράφισαν κάτι που να σχετίζεται με κάποια πληροφορία. Εν συνεχεία, αφού
τελείωσαν την ζωγραφική, κολλήσαμε τις ζωγραφιές της κάθε ομάδας σε ένα
μεγαλύτερο χαρτόνι με το όνομα της ομάδας να αναγράφεται στο πάνω μέρος του.
Οι ζωγραφιές για κάθε επάγγελμα είχαν ως εξής:





Ο πλανόδιος φωτογράφος από την ομάδα «Ανήσυχα μολύβια».
Ο αγγειοπλάστης από την ομάδα «Χρωματιστοί μαρκαδόροι».
Η υφάντρια από την ομάδα «Η εφημερίδα του σχολείου»
Η κηροπλεκτική από την ομάδα «Μαύροι αετοί»(εικ. 1-4).

Αφού ετοιμάσαμε μαζί με την κάθε ομάδα το χαρτόνι της, επόμενος στόχος μας
ήταν αρχικά να παρουσιάσουμε το κάθε επάγγελμα στις υπόλοιπες ομάδες των
παιδιών με την τεχνική της παντομίμας και ύστερα να παρουσιάσουμε τις
ζωγραφιές για το κάθε επάγγελμα στους υπολοίπους και να απαντήσουμε στις
ερωτήσεις που είχε κάθε ομάδα, ώστε να συνθέσει την ιστορία της, για να την
ακούσουν και οι υπόλοιπες ομάδες. Παίρναμε λοιπόν, κάθε ομάδα για 3 λεπτά έξω
από την αίθουσα για το λεγόμενο «συμβούλιό» μας, ώστε να προετοιμαστεί για την
παντομίμα, αλλά και να καθορίσει ποιος θα αναλάβει να την κάνει. Ήταν μια ωραία
στιγμή του προγράμματος παρακολουθώντας τα μικρά παιδιά να αναλαμβάνουν
δράση! Αφού διευθετούσαμε με γρήγορες διαδικασίες τις λεπτομέρειες, μπαίναμε
μέσα στην αίθουσα με το πιο θερμό χειροκρότημα από τους υπολοίπους. Οι
υπόλοιποι μαθητές, με την παντομίμα, καταλάβαιναν σχεδόν αμέσως σε ποιο
επάγγελμα αναφερόταν, μόνο στο επάγγελμα της κηροπλεκτικής συνάντησαν
δυσκολία. Αφού τελειώναμε αυτό το κομμάτι του projectμας, τα παιδιά της ομάδας
που στεκόταν πάνω εμφάνιζε το χαρτόνι ζωγραφικής και ξεκινούσε να δίνει
πληροφορίες για το επάγγελμα που αναπαριστούσαν οι εικόνες. Αρχικά, τα παιδιά
δυσκολεύονταν να ξεκινήσουν την διήγηση, γι’ αυτό τον λόγο, τους απευθύναμε τις
ερωτήσεις που είχαν κάνει κατά την επίσκεψη μας στον υπεύθυνο της συλλογής και
δίνοντας μας τις απαντήσεις που εισέπραξαν. Οι υπόλοιποι μαθητές συμμετείχαν
ενεργά και στην παντομίμα αλλά και στις ερωτήσεις δείχνοντας αμείωτο
ενδιαφέρον.
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Οι εικόνες από την αίθουσα διδασκαλίας από την κάθε ομάδα :

Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο πως στο τέλος κάθε παρουσίασης από την
κάθε ομάδα, το χειροκρότημα ήταν μεγάλο και ηχηρό!
Κατά το τελευταίο κομμάτι του προγράμματος, έμεινε η παραγωγή γραπτού
λόγου από τους μικρούς μαθητές με το ακόλουθο θέμα: «Ποιο επάγγελμα σε
εντυπωσίασε περισσότερο ή δεν είχες ακούσει ξανά; Το συναντούμε στην
καθημερινή μας ζωή; ζωγράφισε κάτι από αυτό». Κάποια από τα παιδιά πρόλαβαν
να ολοκληρώσουν το θέμα εντός του χρονικού πλαισίου, ενώ άλλα το ολοκλήρωσαν
στο σπίτι και την επομένη το παρέδωσαν. Τα γραπτά πραγματικά με ενθουσίασαν,
περιελάμβαναν πολλά στοιχεία από αυτά που ειπώθηκαν και στον χώρο της
λαογραφικής συλλογής, αλλά και μέσα στην σχολική τάξη. Επίσης και οι ζωγραφιές
ήταν ενδιαφέρουσες, γιατί μου έδωσαν μια σαφή εικόνα για το πως κατανόησαν τα
παιδιά αυτά που συζητήθηκαν κατά την διάρκεια του προγράμματος.
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6.4.4 Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Τάξη Β (δεύτερο τμήμα)
Όπως και στο πρώτο τμήμα έτσι και στο δεύτερο, ακολουθήσαμε την ίδια
ακριβώς διαδικασία, για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Δηλαδή, είχαμε τις ίδιες
προπαρασκευαστικές ενέργειες αλλά με διαφορετικά αντικείμενα που έφεραν οι
μαθητές στην τάξη. Τα αντικείμενα από το δεύτερο τμήμα ήταν τα εξής:

1. Ξύλινο ομοίωμα λάμπας πετρελαίου.
2. Μηχάνημα κοπής καφέ χειρός.
3. Κόκκαλο μεταλλικό για τα παπούτσια.
4. Κέρματα σε δραχμές.
5. Μεταλλικό τρενάκι.
6. Παλιό σίδερο.
7. Μεταλλικό κηροπήγιο.
8. Φωτογραφία οικογένειας.
9. Πήλινη στάμνα.
10. Φωτογραφία με ραπτική μηχανή.
Να επισημάνουμε πως και σε αυτό το τμήμα, τα παιδιά ύστερα από την συζήτηση
που έγινε στην τάξη, γνώριζαν για ποιους λόγους είχαν φέρει τα αντικείμενα –
φωτογραφίες και τους λόγους για τους οποίους ανήκουν στην ζωή όπως ήταν παλιά
και δεν ανήκουν στο σήμερα. Οι μικροί μαθητές, συμπλήρωσαν το φυλλάδιο που
αφορούσε τα παλιά επαγγέλματα, έχοντας παρόμοια με το προηγούμενο τμήμα
κάποιες ευκολίες και δυσκολίες. Σε αυτό το τμήμα, συναντήσαμε κάποιες λιγοστές
γνώμες που προσπάθησαν να προσδιορίσουν την έννοια του λαογραφικού
μουσείου καθώς και το περιεχόμενο του επιτυχώς. Σχετικά με τα επαγγέλματα που
παρουσιάστηκαν σε ψηφιακή μορφή από εμάς, φάνηκε πως τα παιδιά τα
γνωρίζουν, αλλά ομοίως με το άλλο τμήμα δυσκολεύονταν να προσδιορίσουν αν
υπάρχουν στην καθημερινότητα μας. Κατά την επίσκεψη μας στην λαογραφική
συλλογή του Αριστοτέλη, με τα ακριβώς ίδια βήματα ακολούθησε ο διαχωρισμός σε
ομάδες, με τα ονόματα των ομάδων να διαφέρουν από το πρώτο τμήμα.
Αυτά ήταν :





Αετοί
Πολύχρωμη τάξη
Ουράνιο τόξο
Ομάδα Α

Με τις αντίστοιχες φωτογραφίες :
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Η παρουσίαση του τελικού προϊόντος από το δεύτερο τμήμα, πραγματοποιήθηκε
επίσης ακριβώς και στο πρώτο, δηλαδή με την ζωγραφική σε ατομικό χαρτόνι, την
παντομίμα και τη διήγηση του επαγγέλματος που εξέτασε η κάθε ομάδα. Οι
φωτογραφίες των ομάδων είναι οι εξής :
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Η υφάντρια από την ομάδα «Οι αετοί».
Ο πλανόδιος φωτογράφος από την ομάδα «Ομάδα Α»
Η κηροπλεκτική από την ομάδα «Πολύχρωμη τάξη»
Ο αγγειοπλάστης από την ομάδα «Ουράνιο τόξο»(εικ. 4-8).

Η παραγωγή γραπτού λόγου και για το δεύτερο τμήμα κύλησε ομαλά όπως και
στο πρώτο τμήμα. Να σημειώσουμε πως μας εντυπωσίασε ιδιαιτέρως ο τρόπος
σκέψης των παιδιών που ήταν τόσο απλός και σαφής και στα δυο τμήματα.
Οι εικόνες από την αίθουσα διδασκαλίας:
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7. Αποτελέσματα έρευνας.
7.1 Εισαγωγή
Η έρευνα αποσκοπούσε να αποτελέσει μια πρώτη διερεύνηση στο κατά πόσο
είναι δυνατή η κατανόηση του παρελθόντος από τα παιδιά πρώτης σχολικής
ηλικίας, ύστερα από στοχευόμενη διδακτική παρέμβαση σε λαογραφική συλλογή.
Για το λόγο αυτό, αξιολογήθηκε το πρόγραμμα με μια σειρά ερευνητικών εργαλείων
ποιοτικού χαρακτήρα, αφενός λόγω του μικρού δείγματος των μαθητών και της
επιλογής μας να εμβαθύνουμε σε αυτό και αφετέρου διότι πρόκειται για
εκπαιδευτική έρευνα, η οποία περιείχε χαρακτηριστικά που έχουν ανθρωπιστικό
προσανατολισμό εξολοκλήρου. Οι μαθηματικές προσεγγίσεις και τα στατιστικά
στοιχεία, δεν θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν τα δεδομένα μας, γιατί ήταν μια
έρευνα που χαρακτηριστικά της παραγωγής των αποτελεσμάτων της αποτέλεσαν η
περιγραφή, η ερμηνεία και η κατανόηση των καταστάσεων και των υποκειμένων
(Ίσαρη, Πουρκός, 2015).
Τα εργαλεία της ερευνητικής μας διαδικασίας ήταν:
1. Οι παρατηρήσεις κατά την διάρκεια της υλοποίησης από την ερευνήτρια και
τις υπεύθυνες των τμημάτων.
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2. Η συζήτηση – ημιδομημένη συνέντευξη από τα παιδιά, με βασικούς άξονες:
α) την αξιολόγηση του προγράμματος και β) την κατανόηση ζητημάτων της
ιστορίας μέσα από τον υλικό πολιτισμό.
3. Οι εργασίες των παιδιών : α) το φυλλάδιο στο πρώτο στάδιο με την ιστορία
όπου γινόταν αναφορά σε διάφορα παλιά επαγγέλματα, β) το φυλλάδιο
κατά την επίσκεψη στο πεδίο έρευνας, όπου απαιτούσε την συλλογή
πληροφοριών, γ) οι εικονιστικές αναπαραστάσεις κατά την παρουσίαση του
τελικού προϊόντος δ) και η παραγωγή λόγου.
Στόχος μας ήταν, να ανακαλύψουμε την τάση που επικρατεί σε αυτήν την ηλικιακή
ομάδα, με σκοπό την περαιτέρω έρευνα σε μεγαλύτερο δείγμα.

7.2 Ανάλυση και ερμηνεία των εργασιών των μαθητών.
Η συμπλήρωση του φυλλαδίου με την ιστορία που αναφερόταν στα παλιά
επαγγέλματα.
Μετά από την προφορική συζήτηση με τους μαθητές για τα επαγγέλματα, δόθηκε
σε αυτούς το πρώτο φύλλο εργασίας το οποίο αναφερόταν σε 8 παλιά επαγγέλματα
με την μορφή ιστορίας, ώστε να είναι πιο διασκεδαστικό από τους μικρούς μαθητές.
Στόχος ήταν, τα παιδιά να τα αναγνωρίσουν, ώστε να εξετάσουμε την
προϋπάρχουσα γνώση πάνω σε αυτά.













Από το πρώτο τμήμα τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:2 παιδιά δεν
μπόρεσαν να ανταποκριθούν με ευκολία.
4 παιδιά τα εντόπισαν όλα τα επαγγέλματα
3 παιδιά εντόπισαν τα εφτά επαγγέλματα
1 από τα παιδιά εντόπισε τα 6 επαγγέλματα
3 παιδιά εντόπισαν τα 5 επαγγέλματα και
2 παιδιά εντόπισαν τα 2 επαγγέλματα.
Από το δεύτερο τμήμα τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:1 παιδί δεν μπόρεσε
να ανταποκριθεί με ευκολία
2 παιδιά τα εντόπισαν όλα τα επαγγέλματα
1 από τα παιδιά εντόπισε τα 7 επαγγέλματα
3 παιδιά βρήκαν τα 6 επαγγέλματα
2 παιδιά βρήκαν τα 5 επαγγέλματα
3 παιδιά βρήκαν τα 4 επαγγέλματα και ομοίως άλλα τόσα βρήκαν 3
επαγγέλματα.
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Πριν την δική μας παρέμβαση, παρατηρείται πως αρκετά παιδιά δυσκολεύονται
να εντοπίσουν τα παλιά επαγγέλματα, ενώ ένας μικρός αριθμός μόνο επιτυγχάνει
τον στόχο μας.

Η ερμηνευτική ανάλυση των αντικειμένων που έφεραν τα παιδιά στην τάξη.
Τα αντικείμενα που μας έφεραν οι μικροί μαθητές μέσα στην τάξη δεν ήταν πολλά
σε αριθμό, όπως θα περιμέναμε, αλλά αποτέλεσαν έναν σημαντικό δείκτη της
έρευνας μας. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός, πως πέραν της σωστής επιλογής,
δηλαδή δεν ήταν εκτός θέματος, αφού όλα αναφέρονταν στα παλαιότερα χρόνια,
τα παιδιά είχαν κρίση και ήταν σε θέση να αιτιολογήσουν για ποιο λόγο προτίμησαν
το εκάστοτε αντικείμενο. Παρ’ ότι, μπορεί να υπήρξε βοήθεια στην επιλογή από
κάποιον ενήλικα, αφού δεν μπορούσαμε να το ελέγξουμε αυτό με κάποιο τρόπο, τα
παιδιά έδειξαν πως έγιναν κοινωνοί της επιλογής τους και την στήριξαν.

Η ερμηνευτική ανάλυση των αποτελεσμάτων κατά την διάρκεια της επίσκεψης
στην λαογραφική συλλογή.
Όλα τα παιδιά συμμετείχαν και έδειξαν ενδιαφέρον κατά την διάρκεια της
επίσκεψης. Έγιναν «μικροί ερευνητές» και φάνηκε πως πήραν πολύ σοβαρά τον
ρόλο τους. Πολλά από τα παιδιά, περάν των ερωτήσεων που τους είχαν δοθεί,
έκαναν επιπρόσθετες ερωτήσεις όσον αφορά την χρήση των παλιών αντικειμένων.
Πολλά δε από αυτά ενδιαφέρθηκαν και για αντικείμενα πέραν του project. Φάνηκε
παράλληλα πως η επίσκεψη και η ανάλυση από τον κύριο Κετσετζή στα
προσαρμοσμένα για τα παιδιά ερωτήματα ήταν γόνιμη, αφού κίνησε το ενδιαφέρον
και την περιέργεια των παιδιών. Αυτό, αποτέλεσε σημαντικό κίνητρο για την εξέλιξη
του τρόπου διδασκαλίας και μάθησης.
Η ανάλυση των ερωτηματολόγιων με τις ερωτήσεις που απηύθυναν τα παιδιά
στον υπεύθυνο της έκθεσης κατά την διάρκεια της επίσκεψης.
Οι ερωτήσεις που απηύθυνε κάθε παιδί στον κ. Κετσετζή ήταν πολύ συγκεκριμένες
και σαφείς όπως και οι απαντήσεις που έλαβαν ομοίως. Οι απαντήσεις δεν ήταν
ιδιαίτερα μακροσκελείς αλλά, σύντομες και πάνω στο θέμα, χωρίς να πλατειάζουν
ιδιαίτερα, αλλά ανταποκρίνονταν απευθείας στις ερωτήσεις των παιδιών, όπως
βέβαια είχαμε συμφωνήσει με τον υπεύθυνο. Παρατηρήθηκε, λοιπόν, πως σχεδόν
όλα τα παιδιά, εκτός από δύο με τρεις εξαιρέσεις, ανταποκρίθηκαν με μεγάλη
ευκολία στην συλλογή πληροφοριών καθώς οι γραπτές πληροφορίες που μας
έδωσαν, ανταποκρίνονταν με ακρίβεια στα λεγόμενα του υπευθύνου της συλλογής.
Παράλληλα, παρατηρήσαμε πως τα μισά από αυτά τα ερωτηματολόγια
περιέγραφαν την απάντηση περιληπτικά με λίγες λέξεις, σε αντίθεση με άλλα που
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ήταν πιο περιγραφικά και λεπτομερή. Αυτό θα λέγαμε πως έχει να κάνει με την
προσωπικότητα του κάθε μαθητή, δηλαδή την ακουστική του μνήμη, το πόσο
εύκολα διαχειρίζεται την γλώσσα και τις πληροφορίες που λαμβάνει.
Η ανάλυση των δραστηριοτήτων μέσα στην σχολική αίθουσα (παντομίμα,
παρουσίαση τελικού προϊόντος).
Μετά από την επίσκεψη στη λαογραφική συλλογή, ακολούθησαν οι
προγραμματισμένες δραστηριότητες εντός της σχολικής αίθουσας. Αρχικά, τα
παιδιά ετοίμασαν ανά ομάδα ένα χαρτόνι με ζωγραφιές, οι οποίες θα αποτύπωναν
την ιστορία του κάθε επαγγέλματος, με σκοπό μετέπειτα να το παρουσιάσουν
στους συμμαθητές τους. Παρατηρήσαμε, πως οι ζωγραφιές όλων των παιδιών
ανταποκρίνονταν στις πληροφορίες που πήραν από την λαογραφική συλλογή αλλά
και στα αντικείμενα που είδαν εκεί. Αυτό σημαίνει, πως κεντρίσαμε το ενδιαφέρον
τους επιτυχώς και αυτό αποτυπώθηκε στο χαρτόνι. Εν συνεχεία, με την τεχνική της
παντομίμας, τα παιδιά μας απέδειξαν πως κατανόησαν πλήρως την διαδικασία που
απαιτείται για κάθε επάγγελμα, αφού ήταν πολύ εύστοχες οι κινήσεις τους και ο
τρόπος που παρουσίασαν κάθε επάγγελμα. Παρακολουθώντας όλη αυτήν την
διαδικασία καταλήξαμε στο γεγονός πως πέραν της κάθε δημιουργικής ομάδας που
παρουσίαζε το κάθε επάγγελμα, εξίσου δημιουργικοί και αποδοτικοί ήταν και οι
υπόλοιποι μαθητές που συμμετείχαν ενεργά και με τρόπο τέτοιον που να θέλουν να
μάθουν περισσότερα στοιχεία για κάθε επάγγελμα. Η συμμετοχή, κατά κύριο λόγο,
θεωρούμε πως αποτέλεσε το πρώτο βήμα για το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα
ώστε να επιτευχθεί.
Η ερμηνευτική ανάλυση των γραπτών των μαθητών με το ερώτημα “ποιο
επάγγελμα σε εντυπωσίασε περισσότερο ή δεν είχες ακούσει ξανά; Το
συναντούμε στην καθημερινή μας ζωή; ζωγράφισε κάτι από αυτό”.
Τα γραπτά των παιδιών περιέγραφαν ακριβώς το θέμα που τους ζητήθηκε και δεν
μας δυσκόλεψαν καθόλου. Γεγονός είναι πως το σύνολο των παιδιών περιέγραψε
ένα διαφορετικό επάγγελμα από αυτό που ασχολήθηκε ο καθένας κατά την
διάρκεια του προγράμματος. Αυτό σημαίνει πως οι πληροφορίες που έδωσαν οι
ομάδες σχετικά με τα επαγγέλματα ήταν σαφείς και μπόρεσαν να τις κατανοήσουν
οι υπόλοιποι. Τα γραπτά των μαθητών περιελάμβαναν όλα τα επαγγέλματα, όμως
τα περισσότερα αφορούσαν τον πλανόδιο φωτογράφο και την αγγειοπλαστική.
Χαρακτηριστικά κάποιο γραπτό ανέφερε “…με εντυπωσίασε ο πλανόδιος
φωτογράφος. Επειδή η φωτογραφική μηχανή είναι διαφορετική από την καινούρια
φωτογραφική μηχανή.”, γεγονός που μας φανερώνει πως το παιδί είναι σε θέση να
διακρίνει το παρελθόν από το παρόν. Άλλο γραπτό ανέφερε πως “… έβγαζε
ασπρόμαυρες φωτογραφίες γιατί τα παλιά τα χρόνια δεν ήταν χρωματιστά.”. Εδώ
επίσης γίνεται διάκριση μεταξύ παρελθόντος και παρόντος. Στην ερώτηση αν το
συναντούμε στην καθημερινή μας ζωή, κάποιες απαντήσεις είχαν ως εξής: “ …στην
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καθημερινή ζωή δεν βλέπω πλανόδιους φωτογράφους.”, “…δεν τους συναντούμε
τώρα αλλά τους βλέπουμε στα μουσεία.”, “… τον πλανόδιο φωτογράφο δεν τον
συναντάμε σήμερα. Υπάρχουν οι κανονικοί φωτογράφοι.”. Ενδιαφέρον είναι πως
πέραν της διάκρισης μεταξύ παρελθόντος και παρόντος, εντοπίζουμε πως τα παιδιά
διακρίνουν με ευκολία τις ομοιότητες του παρελθόντος με το παρόν και πιο
συγκεκριμένα αναγνωρίζουν πως ναι μεν είναι ίδια η έννοια της φωτογραφίας,
αλλά αλλάζει ο τρόπος της φωτογράφισης. Επίσης, κάποιες απαντήσεις ανέφεραν
πως τέτοιου είδους αντικείμενα και επαγγέλματα τα συναντούμε στα μουσεία ή και
πιο συγκεκριμένα στον «Αριστοτέλη», στοιχείο που υποδεικνύει την εμφάνιση της
έννοια της μουσειοποίησης σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα.
Όσον αφορά την αγγειοπλαστική κάποιο γραπτό ανέφερε πως «… μου αρέσει ο
αγγειοπλάστης γιατί φτιάχνει όμορφα βάζα και τα δίνει στον κόσμο για να βάζουν
λουλούδια και νερό»”. Αυτή η απάντηση σίγουρα δεν φανερώνει σημαντική
ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης, αλλά αυτό αποτελεί ένα σύνηθες χαρακτηριστικό
αυτής της ηλικίας. Βέβαια, πέραν τούτου, η συγκεκριμένη απάντηση δηλώνει την
κατανόηση ενός μέρους της χρήσης του αντικειμένου, το εμπόριο, γιατί αναφέρεται
στον αγγειοπλάστη και τα έργα του που τα πουλάει στον κόσμο. Ένα άλλο έγραφε
«… μου αρέσει επειδή κάνει πράγματα από πηλό και έχει όμορφα χρώματα.
Φτιάχνει και ωραία πιάτα και ποτήρια. Κάνει κι πολύχρωμα σχέδια όπως λουλούδια,
αστέρια και τετράγωνα. Τα παλιά τα χρόνια τα χρησιμοποιούσαν για τις
καθημερινές ανάγκες. Τα συναντάμε σπάνια τώρα.». Επίσης εδώ συναντούμε την
διάκριση μεταξύ παρελθόντος και παρόντος. Στην ερώτηση αν το συναντούμε στην
καθημερινή ζωή κάποια παιδιά χαρακτηριστικά απάντησαν :«… υπάρχουν ελάχιστοι
αγγειοπλάστες συνήθως βλέπουμε γυάλινα πράγματα στην καθημερινή ζωή» ενώ
άλλο γραπτό έλεγε «… αυτό το επάγγελμα σήμερα δεν υπάρχει έχει αντικατασταθεί
και έχει τελειώσει. Έχει αντικατασταθεί από τα εργοστάσια» και «… σήμερα σιγά
σιγά το επάγγελμα αυτό εξαφανίζεται». Ξεκάθαρα, στις περισσότερες απαντήσεις
τους οι μαθητές διακρίνουν τις ομοιότητες και διαφορές του χτες με το σήμερα.
Ο αργαλειός με λιγότερες αναφορές, περιγράφηκε κάπως έτσι: «… σε αυτό το
επάγγελμα δούλευαν οι γυναίκες. Καθόντουσαν στο σπίτι τους και σ’ ένα δωματιάκι
ράβανε. Μου άρεσε επειδή θέλω να ράβω» όπου διαφαίνεται ότι σε κάποιες
αναφορές των παιδιών είναι έκδηλα και τα προσωπικά ενδιαφέροντα τους. Άλλη
απάντηση ήταν: «… ήταν φτιαγμένο από ξύλο και είχε πολλές κλωστές», «… μου
αρέσει γιατί έβαζαν ότι χρώμα κλωστές ήθελαν και κάνανε διάφορα σχέδια».
Σχετικά με την καθημερινότητα στο σήμερα τα παιδιά απάντησαν : «…το συναντάμε
μόνο στον Αριστοτέλη», «… δεν το συναντάμε γιατί αγοράζουμε από τα σούπερ
μάρκετ σήμερα». Επομένως η έννοια της μουσειοποίησης εμφανίζεται ιδιαίτερα
αναπτυγμένη στο σύνολο των μαθητών, όπως επίσης και η ικανότητά τους να
εντοπίζουν τις διαφορές μεταξύ παρελθόντος και παρόντος.
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Η κηροπλεκτική, ως επάγγελμα εντυπωσίασε μόνο τρία παιδιά, συνολικά και από
τα δυο τμήματα, ώστε να υποθέτουμε ότι η έλλειψη χρωμάτων, αλλά και η
σπανιότητά της στην καθημερινή ζωή, επηρέασε με κάποιο τρόπο τα παιδιά. Ναι
μεν, ήταν ένα σπάνιο παραδοσιακό επάγγελμα, δεν εξάπτει όμως την φαντασία του
παιδιού, ενδεχομένως επειδή τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν το κερί καθημερινά και
επομένως δεν ενδιαφέρονται να μάθουν την ιστορία και εξέλιξη του, σε αντίθεση
με το επάγγελμα του φωτογράφου, ή του αγγειοπλάστη. Παρόλα αυτά σε
απαντήσεις ήταν οι εξής: «…περισσότερη εντύπωση μου έκανε το κερί γιατί
φτιάχτηκε από μελίσσι ενώ τώρα τα φτιάχνουν στα εργοστάσια» φαίνεται η
διάκριση παρελθόντος με παρόν και «…μου αρέσει γιατί φτιάχνεται από μέλι»
δηλώνεται προσωπική προτίμηση.(εικ. 9-22)
Η ερμηνευτική ανάλυση των εικονιστικών αναπαραστάσεων που περιλάμβαναν
τα γραπτά.
Οι ζωγραφιές που συνόδευαν τα γραπτά των μαθητών, αποτέλεσαν ένα ακόμη
εργαλείο για την υλοποίηση του στόχου μας, αφού περιλάμβαναν πολλές
πληροφορίες για την αντίληψη των μαθητών. Πολύ λίγες απόκλιναν και είχαν
αδυναμίες, ενώ οι περισσότερες ανταποκρίθηκαν στο έπακρο στις πληροφορίες
που έλαβαν οι μαθητές.

7.3 Αξιολόγηση του προγράμματος
Ύστερα από όλα τα προβλεπόμενα βήματα του εκπαιδευτικού σεναρίου μας,
ακολούθησε μια άτυπη, ανοιχτού τύπου συζήτηση σε εξωτερικό περιβάλλον εντός
του σχολικού χώρου με την κάθε ομάδα, με σκοπό να φτάσουμε στην αξιολόγηση
του προγράμματος, να δώσουμε απαντήσεις στο κύριο ερευνητικό ερώτημα που
είχαμε θέσει, αλλά και στα επιμέρους που δημιουργήθηκαν.
Οι ερωτήσεις είχαν ως εξής:
Πως σου φάνηκε η επίσκεψη στην έκθεση;
Στην ερώτηση αυτή, τα περισσότερα παιδιά έδειξαν ενθουσιασμένα από την
επίσκεψη μας στην λαογραφική έκθεση και χρησιμοποίησαν χαρακτηρισμούς όπως
«τέλεια», «φανταστικά», «πολύ ωραία». Οι απαντήσεις τους ήταν αναμενόμενες
λόγω και της ηλικιακής ομάδας που ανήκουν.

Περιέγραψε την με 2-3 επίθετα.
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Οι περιγραφές από τα περισσότερα παιδιά ήταν κοινές όπως «πολύ καλή»,
«φανταστική», πολλοί μαθητές όμως ανέφεραν και άλλες περιγραφές όπως «ήταν
ενδιαφέρουσα», «ήταν ξύλινη με πολλά σκαλοπάτια», «είχε πολλά παλιά
επαγγέλματα μέσα σε αυτή», «ήταν πολύ σκονισμένη και είχε σπασμένα βάζα και
άλλα πράγματα σπασμένα», «ήταν σπάνια με σπάνια αντικείμενα» και «ήταν
περίεργη».
Έχεις επισκεφτεί κάτι ανάλογο;
Στην ερώτηση αυτή, από το σύνολο των παιδιών, μόνο τα 10 περίπου από αυτά
απάντησαν πως έχουν επισκεφτεί κάποιον μουσειακό χώρο, ενώ για τους
υπόλοιπους μαθητές ήταν η πρώτη τους επίσκεψη. Εδώ, φαίνεται η έλλειψη
εξοικείωσης με τέτοιου είδους χώρους πράγμα που εν μέρει, εντοπίσαμε και κατά
την διάρκεια της επίσκεψης.
Τι σου άρεσε περισσότερο και τι λιγότερο και γιατί;
Οι απαντήσεις των παιδιών, ήταν πολύ διαφορετικές μεταξύ τους.
Χαρακτηριστικά, θα αναφέρω μερικές από αυτές που δεν ήταν πολύ συνηθισμένες,
μας προκάλεσαν εντύπωση και έδωσαν αρκετά δεδομένα στην έρευνα: «Μου
άρεσε περισσότερο ο αργαλειός και η αγγειοπλαστική γιατί ασχολούμαι με αυτή» η
απάντηση αυτή μας δείχνει το προσωπικό ενδιαφέρον του μαθητή που επηρεάζει
παράλληλα την μουσειακή εμπειρία ποικιλοτρόπως. «Δεν μου άρεσε ο μικρός
χώρος αλλά μου άρεσε που είδα πράγματα που δεν είχα ξαναδεί», «δεν μου άρεσαν
τα πολλά σκαλοπάτια και τα σπασμένα αγγεία» και οι δύο απαντήσεις αποτελούν
μουσειολογικά σχόλια για την κατάσταση της έκθεσης. «Μου άρεσαν οι παλιές
φορεσιές γιατί μου θύμισαν ένα παιδικό που έβλεπα» εδώ εντοπίζουμε την σχέση
ιστορικής κατανόησης με την Δημόσια Ιστορία που διαμορφώνει ερμηνευτικά
πλαίσια για το παρελθόν. «Μου άρεσαν τα αγγεία γιατί είδα πως τα
χρησιμοποιούσαν οι παλιοί άνθρωποι» εδώ συναντούμε ξανά την ιστορική
κατανόηση και ερμηνεία του παρελθόντος, «δεν μου άρεσαν τα πεταμένα
σκουπίδια έξω από τον χώρο εκεί που περιμέναμε» άλλο ένα μουσειολογικό σχόλιο.
«Δεν μου άρεσαν τα σπασμένα βάζα γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω το σχήμα
τους και το χρώμα τους» εντοπίζουμε αδυναμία σχηματισμού ιστορικού νοήματος,
λόγω της κατάστασης διάσωσης των υλικών καταλοίπων αλλά και της ίδιας της
εικόνας της μουσειακής έκθεσης. «Μου άρεσαν τα πιάτα γιατί δεν μοιάζουν με
αυτά που έχουμε σήμερα από γυαλί» η απάντηση δείχνει την κατανόηση της
διαφοράς παρελθόντος – παρόντος και συνεπώς την Ιστορική κατανόηση μέσα από
την έννοια της ομοιότητας – διαφοράς.
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Θα επισκεπτόσουν ξανά ένα τέτοιου είδους χώρο ; Για ποιον λόγο;
Όλα τα παιδιά απάντησαν θετικά σε αυτήν την ερώτηση και σχεδόν για όλα ο
λόγος ήταν ο ίδιος, για να ξαναδούν δηλαδή τα παλιά πράγματα. Μας έδωσαν να
καταλάβουμε από τις περιγραφές τους και τα λεγόμενα τους, πως καθετί παλιό τα
ενθουσιάζει και θέλουν να το ανακαλύψουν.
Γιατί πιστεύεις ότι κάποια από αυτά τα επαγγέλματα χάθηκαν, τι έχει αλλάξει
σήμερα;
Αυτό το ερώτημα μας έδωσε ενδιαφέρουσες απαντήσεις σχετικά με το κύριο
ερευνητικό μας ερώτημα. Μερικές από αυτές είναι: «έχουν αντικατασταθεί κάποια
γιατί εξελίχθηκαν τα πράγματα και υπάρχουν μηχανήματα και εργοστάσια», «όλα
αυτά τα πράγματα τα δουλεύουμε με πρίζα», «έχουμε ανακαλύψει καινούρια
πράγματα και όλα τα φτιάχνουν οι Κινέζοι», «φταίει το ρεύμα που βάζουμε εκεί τις
μηχανές», «γιατί έχουν γίνει καινούρια μαγαζιά», «τώρα υπάρχουν εργοστάσια και
μηχανές», «έχουμε νέα τεχνολογία, φτιάξαμε καινούργιους δρόμους, έχουμε
αυτοκίνητα, και μαγαζιά». «τώρα οι άνθρωποι δεν δουλεύουν μόνοι τους αλλά με
μηχανήματα». «ανακαλύφθηκαν καινούργια πράγματα όπως το σίδερο, το
πλαστικό, το ρεύμα». Όλες οι απαντήσεις δείχνουν την κατανόηση της διαφοράς
παρελθόντος – παρόντος μέσα από την σύγκριση και συνεπώς αποδεικνύουν την
ιστορική κατανόηση.
Γνωρίζεις αν έχουν αντικατασταθεί με άλλα; αν ναι με ποια;
Ο μεγαλύτερος αριθμός των παιδιών, γνώριζε ή έστω μπορούσε να φανταστεί και
μας περιέγραψε πως έχουν εξελιχθεί τα συγκεκριμένα τέσσερα επαγγέλματα που
μελέτησαν κατά την επίσκεψη στην λαογραφική συλλογή, αλλά και την παρουσίαση
μέσα στην αίθουσα. Αυτό, μας αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να κατανοήσουν το
παρελθόν και την διαφορά του με το σήμερα. Πολλά από παιδιά, εξέφρασαν την
γνώμη τους και για άλλα επαγγέλματα πέραν αυτών που είδαμε, ορμώμενοι από το
σχολικό βιβλίο. Η παρατήρηση μας είναι πως ελάχιστοι μαθητές δυσκολεύτηκαν να
απαντήσουν στην ερώτηση αυτή.
Στην συνέχεια, ακολούθησε η ημιδομημένη συζήτηση ανοικτού τύπου με τις δυο
εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν. Να σημειώσουμε πως ήταν παρούσες καθ΄όλη
την διάρκεια της έκβασης του προγράμματος και η συμβολή τους ήταν κάτι
παραπάνω από απαραίτητη για την ολοκλήρωση του. Από τις ερωτήσεις που τους
θέσαμε, επιχειρήθηκε να διερευνηθεί η θέση τους ως εκπαιδευτικοί σε σχέση με
την χρησιμότητα του εγχειρήματος μας.
Πιο ειδικά, στην ερώτηση που τους τέθηκε για το πως πιστεύουν ότι η
συγκεκριμένη επίσκεψη επηρέασε τα παιδιά και οι δυο δασκάλες απάντησαν
θετικά και πιο συγκεκριμένα « …. μόνο θετικά αποτελέσματα είχε η επίσκεψη μας
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στο λαογραφικό μουσείο, καθώς για αρκετά παιδιά από αυτά ήταν η πρώτη τους
φορά σε μουσείο και είχαν μικρή εμπειρία, οπότε αναμφισβήτητα ήταν ένα θετικό
γεγονός». Επιπλέον, τους τέθηκε το ερώτημα αν μπόρεσαν οι μαθητές να
συνδυάσουν την επίσκεψη αυτή με ιστορικές και λαογραφικές πληροφορίες που
αναφέραμε κατά την διάρκεια της επίσκεψης και μετά. Οι απόψεις τους συνέκλιναν
και πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε: « … πιστεύω πως τα παιδιά αξιοποίησαν όσο το
δυνατόν περισσότερο τις πληροφορίες που έλαβαν και φάνηκε από τα γραπτά τους
κείμενα αλλά και από τις άλλες δραστηριότητες που μας παρουσίασαν μέσα στην
τάξη». Η τελευταία μας ερώτηση αφορούσε το πόσο, κατά την γνώμη των
δασκάλων, μια μη οργανωμένη εκθεσιακά λαογραφική συλλογή, όπως αυτή που
επισκεφθήκαμε, συμβάλλει στην ιστορική γνώση για παιδιά μικρής ηλικίας και η
απάντηση τους ήταν πως «… παρότι ο χώρος πράγματι, δεν ενδείκνυται για
επίσκεψη λόγω της κατάστασης του, με σωστό προγραμματισμό και ένα
στοχευόμενο πρόγραμμα όπου οι μαθητές θα μπορούν να εκμεταλλευτούν
συγκεκριμένες πληροφορίες και όχι να περιπλανιούνται ασκόπως σε ένα χώρο με
μπερδεμένες ενότητες, μπορεί όντως να αποβεί θετική εμπειρία». Επίσης οι δυο
εκπαιδευτικοί σχολίασαν « … πρέπει να γίνονται συχνότερα τέτοιου είδους
εκπαιδευτικά προγράμματα, ώστε να καλλιεργηθεί η έννοια της μάθησης μέσα από
τα μουσεία γιατί στην πόλη μας είναι κάτι που λείπει έντονα …»

8. Συζήτηση – Αποτίμηση αποτελεσμάτων της έρευνας
Η παρούσα εκπαιδευτική έρευνα, για να διεξαχθεί και να βγάλει κάποια ασφαλή,
αν και προφανώς όχι τελικά συμπεράσματα, με βάση θεωρίες που υπάρχουν
σχετικά με την ιστορική κατανόηση στα παιδιά, αξιοποίησε ποιοτικά εργαλεία στις
διδακτικές παρεμβάσεις. Τα εργαλεία αυτά, πραγματικά μας βοήθησαν να
καταλήξουμε στην τάση που επικρατεί στην μικρή αυτή ηλικιακή ομάδα που
μελετήσαμε.
Ως γνωστικό αντικείμενο της διδακτικής μας παρέμβασης χρησιμοποιήσαμε τον
λαϊκό πολιτισμό και πιο συγκεκριμένα τα παλιά επαγγέλματα της πόλης της
Φλώρινας. Πιο ειδικοί λόγοι για την επιλογή του γνωστικού αντικειμένου
αποτέλεσαν η ηλικία των μαθητών και το ενδιαφέρον που προκαλούν τέτοιου
είδους θεματικές, η φύση της θεματικής, όπου ενδείκνυται για ομαδική και
ερευνητική διαδικασία, η αναγκαιότητα ανάπτυξης έρευνας σε θέματα λαϊκού
πολιτισμού αλλά και μουσειακής εκπαίδευσης που είναι ελάχιστα στην περιοχή μας
και τέλος, το σημαντικό προτέρημα να υπάρχει βιωματικό υλικό, όπως στην
περίπτωση της λαογραφικής συλλογής του ΦΣΦ «Ο Αριστοτέλης».
Κατά τον απολογισμό των αποτελεσμάτων που αναφέραμε σε προηγούμενο
κεφάλαιο καταλήγουμε στα εξής:
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1. Όσον αφορά το ερευνητικό ερώτημα κατά πόσο μια μη οργανωμένη εκθεσιακά
συλλογή σε πολλά επίπεδα μπορεί να αποτελέσει φορέα πολιτισμού και να
συντελέσει στην αφύπνιση της γνώσης, με βάση θεωρίες επιστημόνων της
εκπαίδευσης που χρησιμοποιήσαμε και παράλληλα με την ποιοτική έρευνα που
κάναμε με την παρατήρηση αλλά και αξιολόγηση των συνολικών αποτελεσμάτων,
καταλήξαμε πως πράγματι, παρά την ανεπάρκεια βασικών αρχών της
μουσειολογίας στον χώρο αλλά και στα αντικείμενα, η διδακτική μας παρέμβαση με
την σωστή προετοιμασία πριν την επίσκεψη στην λαογραφική συλλογή, αλλά και
κατά την διάρκεια της, αλλά και μετέπειτα από αυτήν, μπορεί να αποτελέσει
ασφαλώς βασική πηγή πληροφοριών για τα παιδιά, αλλά ακόμα και για έναν
ενήλικα. Αυτό αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων των
μαθητών, όπου σχεδόν τα περισσότερα δεν παρέκκλιναν ούτε στο ελάχιστο από τα
νοήματα που θέλαμε να λάβουν τα παιδιά και επιβεβαίωσαν πολλές θεωρίες της
εκπαίδευσης.
2. Σε σχέση με το ερευνητικό ερώτημα σε ποιο βαθμό η παρέμβαση μας
συνέβαλε ώστε οι μαθητές να μπορούν να διακρίνουν το παρελθόν από το παρόν
βρίσκοντας ομοιότητες – διαφορές και βγάζοντας συμπεράσματα, κάνοντας
λοιπόν, μια συνολική αποτίμηση της προσπάθειας μας, αναλύοντας το σύνολο των
αποτελεσμάτων της έρευνας μας, συμπεράναμε πως η εκπαιδευτική μας
παρέμβαση σε όλες τις φάσεις της έδωσε αρκετά ερεθίσματα στα παιδιά. Τα
παρότρυνε να ερευνήσουν το παρελθόν κατά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες
και μετά από αυτές, να βρουν τις διαφορές με την σημερινή εποχή και να τις
αιτιολογήσουν. Γεγονός αποτέλεσε, πως χαρακτηριστικά ιστορικής σκέψης
συναντήσαμε στους περισσότερους μαθητές, σύμφωνα με τα εργαλεία που
χρησιμοποιήσαμε. Παράλληλα, μελετώντας πολλές έρευνες σχετικά με μαθητές
παρόμοιας αλλά και ίδιας ηλικιακής ομάδας όπως του εκπαιδευτικού
προγράμματος μας, είχαμε ως δεδομένο σύμφωνα με τους Peck και Seixas πως ο
διαχωρισμός παρελθόντος με το παρόν και πιο γενικά η αλλαγή και η σύγκριση
μέσα στον χρόνο, αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ιστορικής
σκέψης και πως είναι εφικτό σε τόσο μικρή ηλικιακή ομάδα (Seixas, Peck, 2004).
Επίσης, μελετώντας άρθρα για το πως παράγεται η ιστορική σκέψη, υπήρχαν
αναφορές πως τα παιδιά έχουν εικόνες για το παρελθόν και προσπαθούν να τους
δώσουν την σημασία που χρειάζεται για τις ζωές τους (Seixas, Peck, 2004). Όπως
επίσης, για την ενίσχυση της ιστορικής σκέψης, απαιτείται προεργασία για την
κατανόηση του παρελθόντος με κύρια χαρακτηριστικά την ενσυναίσθηση, την
σύγκριση παρόντος με παρελθόν κτλ (Seixas, Peck, 2004). Στηριχτήκαμε και στην
θεωρία της Hilary Cooper,πως τα παιδιά από πέντε ετών και άνω και πρέπει και
είναι σε θέση να εμπλακούν με την έρευνα προκειμένου να αποκτήσουν
ολοκληρωμένη εικόνα του παρελθόντος (Cooper, 2011). Επομένως, οι θεωρίες
επιβεβαιώθηκαν στο μεγαλύτερο δείγμα της έρευνας μας.
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3. Στο ερευνητικό ερώτημα που αφορούσε στο κατά πόσο τα αντικείμενα
μπόρεσαν να βοηθήσουν τα παιδιά στην κατανόηση του παρελθόντος,
παρατηρήσαμε πως η βιωματική επαφή με αυτά, αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα
στην κατανόηση όχι μόνο του παρελθόντος, αλλά και στην ανάπτυξη των
αισθήσεων, την καλλιέργεια αντίληψης, τον συνδυασμό σκέψης και γενικότερα
αποτέλεσαν κίνητρο για περαιτέρω μάθηση, σύμφωνα με την θεωρία του
Deweyπερί βιωματικής μάθησης (Μπούνια, Νικονάνου, 2008), η οποία
επιβεβαιώθηκε και φάνηκε καθ΄ όλη την διάρκεια του προγράμματος. Τα
αποτελέσματα, μέσω του συνδυασμού των ποιοτικών εργαλείων της παρατήρησης,
της συζήτησης και των εικονιστικών αναπαραστάσεων που χρησιμοποιήσαμε, κατά
την προπαρασκευαστική φάση της έρευνας, κατά την διάρκεια της αλλά και μετά,
έδειξαν πως οι μαθητές είναι σε θέση να αναπτύξουν γνώσεις μέσω των αισθήσεων
της αφής, της όρασης κτλ. Σε αυτό το σημείο, στηριχτήκαμε κυρίως στην θεωρία του
Bruner, η οποία, όπως διαφάνηκε και στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, αναφέρει
πως με τις κατάλληλες μεθόδους και δια μέσου των αισθήσεων, τα παιδιά όλων των
ηλικιών μπορούν να αναπτύξουν γνώσεις, αρκεί οι πηγές να ανταποκρίνονται στις
αισθήσεις τους, επομένως να είναι κτίρια, φωτογραφίες, χειροποίητα αντικείμενα,
έργα ζωγραφικής, μουσική κτλ. (Cooper, 2011 σ. 321-341).
4. Το ερευνητικό ερώτημα σε ποιο βαθμό μπορούν οι μαθητές να συγκεντρώσουν
πληροφορίες από μια προφορική αφήγηση μέσα από αλληλεπίδραση
ερωταποκρίσεων, επιβεβαιώσαμε την θεωρία του Barton, Fosterκαι Yeagerπως οι
μαθητές και δη αυτής της ηλικιακής ομάδας, είναι πιο ικανοί να εργάζονται με
προφορικές μαρτυρίες παρά με γραπτές (Seixas, Peck, 2004 σ.109-117). Τα
αποτελέσματα έδειξαν, πως η μέθοδος επικοινωνίας της αφήγησης που
χρησιμοποιήσαμε μέσα στην λαογραφική συλλογή, βοήθησε τα παιδιά να
κατανοήσουν τα αντικείμενα και την ιστορία τους σε μεγάλο βαθμό. Όλη η έρευνα
στηρίχτηκε στις πληροφορίες των αντικειμένων, καθώς και πως τις εκμαίευσαν οι
μαθητές για να τις χρησιμοποιήσουν, οπότε αν μη τι άλλο, ήταν επιτυχής.
5. Σχετικά με το ερευνητικό ερώτημα σε ποιο βαθμό μπορούν οι μαθητές να
διαχειριστούν αυτές τις πληροφορίες, με την παρατήρηση, τα φυλλάδια εργασίας
κατά την επίσκεψη στην λαογραφική συλλογή, τις εικονιστικές αναπαραστάσεις, το
παιχνίδι της παντομίμας, αλλά και κατά την συζήτηση στο μέρος της αξιολόγησης,
παρατηρήσαμε πως ο μεγαλύτερος αριθμός των παιδιών απορρόφησαν και πολύ
περισσότερο εκμεταλλεύτηκαν ότι πληροφορίες έλαβαν όσο το δυνατό με τον
καλύτερο τρόπο. Προέκυψε, πως τα αποτελέσματα μας συνέπιπταν με τις απόψεις
της Hillary Cooper περί ιστορικής εκπαίδευσης, όπου τονίζει πως τα παιδιά άνω των
πέντε ετών είναι σε θέση να δημιουργούν νοήματα βασισμένα σε πρωτογενείς και
δευτερογενείς πηγές, αλλά και να εξηγούν με το “διότι”, για να αναλύσουν τα
συμπεράσματα τους κάνοντας υποθέσεις (Cooper, 2011).
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6. Όσον αφορά το ερευνητικό ερώτημα σε ποιο βαθμό οι μαθητές είναι ικανοί να
συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες και πιο συγκεκριμένα να μπορούν να
συνεργάζονται για να βγει αποτέλεσμα, παρατηρήσαμε πως δεν συνάντησαν
κάποια ιδιαίτερη δυσκολία σε καμία από τις φάσεις του project. Η συνεργασία, σε
κάθε μια από τις ομάδες που δημιουργήθηκαν, ήταν επιτακτική για την περάτωση
της εργασίας που ανατέθηκε στα παιδιά, διότι μόνο συλλογικά μπορούσε να βγει το
αποτέλεσμα και η συνέχεια της ιστορίας του κάθε επαγγέλματος. Την θεωρήσαμε
άψογη ως παρατηρητές και επιτέλεσε επιτυχώς τον στόχο της. Σε αυτό το σημείο,
επιβεβαιώθηκε και η διαπίστωση της Hilary Cooper πως τα παιδιά άνω των πέντε
ετών είναι σε θέση να δουλεύουν ομαδικά και να συμμετέχουν σε ομαδικές
συζητήσεις (Cooper, 2011).
Μετά το τέλος των διδακτικών παρεμβάσεων και στα δύο τμήματα της Β΄ τάξης
δημοτικού, χρησιμοποιώντας τα ποιοτικά εργαλεία που έχουμε αναφέρει σε
προηγούμενο κεφάλαιο, αλλά και τις αντίστοιχες ερμηνείες που δώσαμε στα
αποτελέσματα μας σχετικά με τους επιμέρους στόχους του προγράμματος,
προκύπτει ότι:
 Οι μαθητές αντιλαμβάνονται το παρελθόν σε μεγάλο βαθμό, όμως η
ενασχόληση τους με αυτό μέσα από μια έρευνα, όπως αυτή που συμμετείχαν,
μπορεί να βοηθήσει στο να αποβεί αποτελεσματικότερη σε ολόκληρο το δείγμα
υποκειμένων.
 Η προϋπάρχουσα γνώση των παιδιών σε σχέση με τα παλιά επαγγέλματα, στο
βαθμό βέβαια που εντοπίστηκε σε κάποια από, είχε σημαντικό ρόλο στην
διαδικασία της μάθησης, διότι ο άνθρωπος χτίζει την νέα γνώση στην ήδη
υπάρχουσα. Όμως το πιο σημαντικό επίτευγμα, αποτέλεσε πως προσπαθήσαμε
να ενεργοποιήσουμε την νέα γνώση στην ολομέλεια με τις μεθόδους που
χρησιμοποιήσαμε, γεγονός που αποδείχτηκε με τα αποτελέσματα της έρευνας
μας.
 Οι μαθητές είναι σε θέση σύμφωνα με τις θεωρίες της Hilary Cooper να
συνεργάζονται σε ομάδες, προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους.
 Επίσης, είναι σε θέση να συμμετέχουν σε διαδικασίες τύπου ερώτηση –
συζήτηση – απάντηση προκειμένου να συζητούν διαφορετικές τοποθετήσεις
για το παρελθόν, γεγονός που διαπιστώσαμε μέσα από το εκπαιδευτικό μας
πρόγραμμα (Cooper, 2011).
 Τα παιδιά αξιοποίησαν όσον το δυνατόν καλύτερα όλες τις πληροφορίες που
έλαβαν χωρίς προβλήματα και κατάφεραν να τις επεξεργαστούν δίνοντας τον
καλύτερο τους εαυτό.
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9. Προτάσεις
Βασιζόμενοι λοιπόν στα ποιοτικά συμπεράσματα της έρευνας μας, θα θέλαμε να
διατυπώσουμε κάποιες προτάσεις που αφορούν τον χρησιμότητα, τον σχεδιασμό
και την υλοποίηση διδακτικών παρεμβάσεων όπως αυτή, με σκοπό να πληθύνουν
τέτοιου είδους δραστηριότητες προς όφελος της εκπαίδευσης.
Σε σχέση με τον αριθμό τον μαθητών, είναι φανερό πως το δείγμα του
εκπαιδευτικού μας προγράμματος ήταν μικρό, ωστόσο τα συμπεράσματα ήταν
αρκετά αλλά όχι τόσα ώστε να σχηματίσουν μια γενική εικόνα, αλλά να
παρουσιάσουν την τάση που επικρατεί. Γι΄αυτό τον λόγο πρόταση μας θα ήταν να
ακολουθήσουν περαιτέρω έρευνες με μεγαλύτερο δείγμα μαθητών και σε
περισσότερα σχολεία ώστε τα αποτελέσματα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με
ασφάλεια σε παρόμοιες έρευνες στο μέλλον.
Επιπρόσθετα, σχετικά με την ηλικιακή ομάδα, θα προτείναμε να
πραγματοποιηθούν έρευνες σε ευρύτερο φάσμα ηλικιών του Δημοτικού. Με αυτόν
τον τρόπο, θα μπορέσουμε να μελετήσουμε τα ίδια ερευνητικά ερωτήματα σε κάθε
ηλικιακό στάδιο του παιδιού, να τα συγκρίνουμε και να έχουμε συμπεράσματα για
κάθε ηλικία που διανύουν τα παιδιά. Θεωρούμε πως θα βοηθούσε πολύ σε
επόμενες έρευνες που αφορούν την μουσειακή εκπαίδευση και όχι μόνο.
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Παράρτημα
(εικόνες από τα φύλλα εργασίας κατά την επίσκεψη στην λαογραφική συλλογή.)
(Ο πλανόδιος φωτογράφος)

εικ.Α1

εικ.Α2

66

εικ.Α3

εικ.Α4

67

(Η κεραμική)

εικ.Β1

68

εικ.Β2

εικ.Β3

εικ.Β4

69

(Η κηροπλεκτική)

εικ.Γ1

εικ.Γ2

70

εικ.Γ3

εικ.Γ4

71

(Ο αργαλειός)

εικ.Δ1

εικ.Δ2

εικ.Δ3

72

εικ.Δ4

(εικόνες από την τελική παρουσίαση των προϊόντων από τους μαθητές)
Τμήμα Α

εικ.1

73

εικ.2

74

εικ.3

εικ.4
Τμήμα Β

εικ.5

75

εικ.6

εικ.7

76

εικ.8

(εικόνες από την παραγωγή λόγου με εικονιστική αναπαράσταση με θέμα : ποιο
επάγγελμα σε εντυπωσίασε περισσότερο ή δεν είχες ακούσει ξανά; Το
συναντούμε στην καθημερινή μας ζωή; Ζωγράφισε κάτι από αυτό.)

77

εικ.9

εικ.10

78

εικ.11

εικ.12

79

Εικ.13

εικ.14

80

Εικ.15

81

εικ.16

82

Εικ.17

83

εικ.18

84

εικ.19

85

εικ.20

εικ.21

εικ.22
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