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Στόχος του δικτύου έως την επόμενη συνάντηση ορίζεται: 

 

Τα σχολεία που ασχολούνται με το ίδιο μουσείο, να  αλληλεπιδράσουν σε επίπεδο 

μαθητών: 

 

 Από την αναρτημένη λίστα  των συμμετεχόντων επιλέγετε συνεργάτη/ες 

 

 Ανταλλάσετε με διάφορους τρόπους παραγόμενο έργο π.χ. 

o Ανταλλαγή εμπειριών μέσω skype 

o Αποστολή ζωγραφιών/παραμυθιών/ανιγμάτων κ.τ.λ. μέσω fax, mail, 

αλληλογραφίας για να τα συμπληρώσουν, αλλάξουν, 

εικονογραφήσουν οι μαθητές που θα τα λάβουν και να τα στείλουν 

πίσω. 

 

Κατά την επόμενη, τελική συνάντηση που θα γίνει γύρω στις 20 Μαΐου θα 

συζητηθούν τα εξής: 

 

 Τα αποτελέσματα της παραπάνω δραστηριότητας 

 

 Οι ασχολούμενοι με το λαογραφικό μουσείο και το μουσείο τύπου θα πρέπει 

να προτείνουν μία δραστηριότητα για τη μουσειοσκευή 

 

 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν πιθανόν ψηφιακό υλικό (φωτογραφίες 

με δραστηριότητες ή από φύλλα εργασίας κ.τ.λ.) και οπωσδήποτε σε έντυπη ή 

ψηφιακή μορφή  επιλεγμένες δραστηριότητές του προγράμματός τους (πριν 

την επίσκεψη, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και μετά), ώστε η υπεύθυνη 

του Τμήματος Πολιτιστικών να δομήσει την παρουσίαση, που θα 

παρουσιαστεί  από τους συμμετέχοντες στο Δίκτυο, στην Ημερίδα για τη 

μουσειακή εκπαίδευση,  Παρασκευή 30 Μάη, 6-9. 

 

 

Προσεγγίσεις στη μουσειακή εκπαίδευση, όπως παρουσιάστηκαν από τους 

συμμετέχοντες στη συνάντηση 

 

Λαογραφικό Μουσείο 

 

 Θεματική προσέγγιση του προγράμματος, με τη λογική του θεματικού 

«στησίματος» του λαογραφικού μουσείου: αγροτικές εργασίες, κτηνοτροφία, 

οικοτεχνία κ.τ.λ. 

 Αφόρμηση  με περιήγηση σε όλα τα είδη ψηιφακών μουσείων 

 Προσέγγιση του λαογραφικού μέσω του θεάτρου σκιών, της μουσικής, του 

χορού και της ενδυμασίας 

 Έμφαση στις ιστορίες που ένα αντικείμενο μπορεί να «αφηγηθεί», καταγραφή 

αυτών όπως τις φαντάζονται τα παιδιά, δραματοποίηση 



 Δημιουργία «μουσείου» στο σχολείου με αντικείμενα που μεταφέρουν την 

προσωπική/οκογενεική μνήμη των παιδιών (φωτογραφίες, βαφτιστικά, 

βρεφικά ρούχα…) για να γίνει το πέρασμα στη συλλογική μνήμη που 

μεταφέρουν τα μουσεία 

 Ανάλυση του μύθου των Μουσών για την προσέγγιση του Μουσείου 

 Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης δόθηκαν γρίφοι στα παιδιά, για να τους 

λύσουν βρίσκοντας το αντικείμενο 

 Επίσης δόθηκαν λεπτομέρειες από τα εκθέματα π.χ. ένα μοτίβο από ένα 

πήλινο δοχείο 

 

Αρχαιολογικό Μουσείο 

 

 Με αφορμή κάποια γενέθλια, προσεγγίστηκε η γραμμή του χρόνου 

 Χρησιμοποιήθηκε η προσωπική μνήμη για να περάσουν στη συλλογική μνήμη 

 Προσεγγίστηκε ένα μουσείο κτηριακά, ώστε να δημιουργηθεί μια γνωστική 

σύγκρουση ανάμεσα στα κλασικά κτήρια που τα παιδιά αναγνωρίζουν ως 

μουσεία και το αρχαιολογικό της Πάτρας που είναι μοντέρνο κτήριο 

 Είδη μουσείων 

 Μούσες 

 

 

 

 

 Είδη μουσείων 

 Τα μουσεία της Πάτρας 

 Κανόνες επίσκεψης σε μουσείο 

 Συναντήσεις με αρχαιολόγο και αγγειοπλάστη 

 Φτιάχνουμε το δικό μας μουσείο και ξεναγούμε άλλους μαθητές 

 

 

 

 

 

 Οι εκπαιδευτικοί  χρησιμοποίησαν καταιγισμό ιδεών αλλα  πήραν και 

συνέντευξη από τα παιδιά  

 Περιήγηση σε ψηφιακά μουσεία για αφόρμηση 

 Τα μουσεία συνδέονταν με κάθε ιδιαίτερη περίσταση π.χ. το εθνολογικό με 

την 28
η
 Οκτωβρίου, το λαογραφικό με τηνς 25

η
 Μαρτίου κ.τ.λ. 

 Προσέγγισαν το αρχαιολογικό μέσω της ενότητας για του πλανήτες, τους 

θεούς και τους μύθους  

 Γενικά ανάλυσαν το πλαίσιο των μουσείων για να συνθέσουν στο τέλος στο 

μουσείου που ήθελαν να επικεντρώσουν 

 

 

 

 

 

 Προσέγγιση της αρχαιότητας μέσα από τις θεματικές: αγγεία-διατροφή-

μουσικά όργανα 



 Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω αρχαιολόγος, Modern Times 

 Γλωσσάρι με σχετικές λέξεις 

 Μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγγεία και μυθολογία 

 Θεατρικό παιχνίδι με τις σκηνές αγγείων 

 Αρχαιοελληνική μουσική και κατασκευή μουσικών οργάνων 

 Κανόνες επίσκεψης 

 Για την επίσκεψη θα δημιουργηθεί ένα παραμύθι σύνθεσης των όσων 

προσεγγίστηκαν, βάσει του οποίου θα περιηγηθούν στο αρχαιολογικό μουσείο 

 

 

 

 

 

 

 Αφόρμηση με ιστορική αναδρομή στην κατοικία 

 Πέρασμα από τις προσωπικές μνήμες και τις ατομικές συλλογές στα μουσεία 

 Μουσεία του κόσμου 

 Είδη μουσείων 

 Δημιουργία παραμυθιού από τα παιδιά με τίτλο «Μια νύχτα στο μουσείο» 

 

 

 

 

 

 

 Τα είδη μουσείων και η ιστορική γραμμή προσεγγίστηκαν παιγνιωδώς μέσα 

από ένα παιχνίδι ταξιδιού με τη μηχανή του χρόνου μέσα στο χρονοτούνελ 

 Το χρονοτούνελ είχε τη μορφή ενός διχτυού αποθήκευσης παιχνιδιών το 

οποίο διατηρήθηκε στην τάξη και με χρονική σειρά τοποθετήθηκαν μέσα 

φυλλάδια από τα διάφορα μουσεία 

 Για την επίσκεψη στο μουσείο αξιοποιήθηκε το έκθεμα μιας αναθεματικής 

στήλης που παρουσιάζει μια οικογένεια θνητών να θυσιάζει σε μια οικογένεια 

θεών για να δομηθεί η πορεία της ξενάγησης 

 

 

 Μουσείο Τύπου 

 

 Χρήση του εκπαιδευτικού πακέτου «Ο ταξιδιώτης της γραφής» 

 Πέρασμα από την εξέλιξη της γραφής στην μετάδοση της πληροφορίας και 

στην εφημερίδα 

 Κατάληξη στο Μουσείο Τύπου 

 Είδη μουσείων 

 Γλωσσάρι με σχετικές λέξεις 

 Η έννοια της συλλογής 

 Κανόνες επίσκεψης 

 

 

 

 



 Η έννοια της συλλογής 

 Οριγκάμι με εφημερίδες 

 

 

 

 Προσωπική/οικογενειακή μνήμη/συλλογή              μουσείο 

 Τι θέλουν να μάθουν για το μουσείο; 

 Γωνιά μουσείου με βιβλία από μουσεία 

  Κανόνες επίσκεψης (πώς πρέπει να φερόμαστε αλλά και πώς δεν πρέπει) 

 Κατασκευή τρένου με  θέμα «Τα νέα ταξιδεύουν» 

 Το δικό μας Μουσείο Τύπου με παλιές εφημερίδες, πένες, γραφομήχανές 

 

 

 

 

 

 

 Τι είναι μουσείο 

 Είδη μουσείων 

 Δημιουργούμε την ταυτότητα των μουσείων που επισκεφθήκαμε 

 Δημιουργούμε το βιβλίο του μουσείου με κεφάλαια: 

o Τα μουσεία που επισκεφθήκαμε 

o Τα μουσεία του κόσμου 

o Τα μουσεία του μέλλοντος κ.τ.λ. 

 

 

 Δημιουργία Εφημερίδας με τίτλο «Του κόσμου τα νέα» 


