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Πρόλογος 

 

Το βιβλίο αυτό αποτελεί προϊόν του Πολιτιστικού 

Δικτύου «Οι φύλακες της μνήμης. Προσεγγίζοντας τη 

μουσειακή εκπαίδευση».  

Το Δίκτυο αυτό διοργανώθηκε και συντονίστηκε από 

το Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων Α/θμιας Εκπ/σης του Ν. 

Αχαΐας κατά το σχολικό έτος 2013-14. Με την επιστημονική 

καθοδήγηση της υπεύθυνης του τμήματος, Δρ. 

Ανδρεάννας Κουφού, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, εργάστηκαν με 

μεθοδικότητα και μεράκι σε μια προσπάθεια να εντάξουν τη 

μουσειακή εκπαίδευση στην εκπαιδευτική πράξη 

ουσιαστικά και σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές 

θεωρήσεις. 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα παρακολουθήσετε 

τη μετουσίωση της θεωρίας σε πράξη, όπως αυτή 

καταγράφηκε στο δυναμικό πεδίο της τάξης, από τους 

ίδιους τους εκπαιδευτικούς. 

 



Οι φύλακες της μνήμης 

Δρ. Ανδρεάννα Κουφού 

 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

 

Αν θα έπρεπε να συνοψίσουμε σε δύο μόνο λέξεις τη θεωρία που πλαισιώνει τις 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις οι οποίες παρατίθενται στο παρόν βιβλίο θα υπογραμμίζαμε 

τα εποικοδομισμός και ανακαλυπτική μάθηση. 

Πρόκειται για θεωρίες μάθησης που βρίσκονται στο επίκεντρο της παιδαγωγικής 

έρευνας και επιστήμης  και φυσικά έχουν σημαντικά επηρεάσει και τη 

μουσειοπαιδαγωγική (Hein, 1999). 

Η σύγχρονη εκπαιδευτική αντίληψη του εποικοδομισμού θεωρεί ότι η μάθηση δεν 

είναι μια διαδικασία συσσώρευσης γνώσεων, δεν αποκτιέται και δεν μεταβιβάζεται. 

Αντίθετα είναι μια δομημένη διαδικασία συγκρότησης ερμηνευτικών μοντέλων που 

συντελείται μόνο με τη γνωστική συμμετοχή των ίδιων των υποκειμένων και συντελείται 

όταν η εξερεύνηση του μαθητή αποκαλύπτει ανακολουθίες μεταξύ της ισχύουσας για 

αυτόν αναπαράστασης και της εμπειρίας του. (Piaget, Bruner) 

Ειδικότερα, η οικοδόμηση της γνώσης είναι λειτουργία που βασίζεται στις 

προϋπάρχουσες εμπειρίες, στις νοητικές αναπαραστάσεις, στις θεωρήσεις και στις 

πεποιθήσεις σύμφωνα με τις οποίες ο καθένας ερμηνεύει τα γεγονότα. Η υπόθεση της 

πιαζετικής γενετικής επιστημολογίας για τον καθοριστικό ρόλο της αλληλεπίδρασης του 

περιβάλλοντος, κατά τις μαθησιακές διαδικασίες, στην οικοδόμηση της νοημοσύνης, σε 

συνδυασμό με τις ανάλογες κοινωνικοψυχολογικές υποθέσεις, φώτισαν συστηματικά το 

ρόλο των κοινωνικών ανταλλαγών στην επίτευξη γνωστικών μετασχηματισμών. 

(Ραβάνης, 2002). 

Τα παιδιά, αναπτυσσόμενα στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, προσέρχονται 

στις διδακτικές διαδικασίες με μια σειρά διαμορφωμένων σχημάτων σκέψης. Οι νοητικές 

αναπαραστάσεις των παιδιών δημιουργούνται μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, 

της γλώσσας, στην προσπάθεια των παιδιών να κατανοήσουν, να ερμηνεύσουν, να 

προβλέψουν ό,τι υποπίπτει στην αντίληψή τους. Αποτελούν, δε, νοητικές κατασκευές, 

αυτοδύναμα σχήματα, που όμως συνήθως διαφέρουν από το επιστημονικό πρότυπο 

(Gilbert et al., 1982).   



Με άλλα λόγια, η νοητική αναπαράσταση είναι η πρωταρχική σκέψη  που μπορεί 

να έχει το παιδί σχετικά τη νέα γνώση και συχνά συμπίπτει για παιδιά του ιδίου 

περιβάλλοντος και της ίδιας ηλικίας (Ραβάνης, 1999, σ. 81- 83).  

Κάθε παιδί οικοδομεί ένα ευρύ φάσμα νοητικών παραστάσεων για το πώς 

λειτουργεί ο κόσμος, το οποίο έχει διαχρονική ισχύ, παρόλο που διαφοροποιείται με τη 

νοητική ωρίμανση και την επίδραση της διδασκαλίας. 

Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η παραδοσιακή διδασκαλία 

επηρεάζει ελάχιστα τις νοητικές αναπαραστάσεις των παιδιών ή εκείνες οι περιπτώσεις, 

όπου παραμένουν ανεπηρέαστες, όχι μόνο μετά τη διδασκαλία, αλλά και μετά την 

ενηλικίωση (Viennot, 1979). 

Κινούμενη μέσα σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο και αποδεχόμενη την 

αναγκαιότητα διερεύνησης των όρων, υπό τους οποίους ένα παιδί "μαθαίνει", η 

παιδαγωγική έρευνα οδηγήθηκε στη διερεύνηση της επικοινωνίας εκπαιδευτικών -  

μαθητών και μαθητών μεταξύ τους, όπως και στη διερεύνηση των μορφών 

αλληλεπίδρασής τους. 

Στην προσπάθεια αυτή, ο εκπαιδευτικός έπαψε να είναι απλός φορέας και 

αναμεταδότης γνώσεων, αλλά επεδίωξε να περάσει στη θέση του υποκειμένου της 

μάθησης και να ανιχνεύσει τα μαθησιακά εκείνα εμπόδια, που δυσχεραίνουν ή οδηγούν 

στην αποτυχία την εκπαιδευτική διαδικασία. Σ΄ αυτό ακριβώς το σημείο προέκυψε και η 

ανάγκη καταγραφής των βιωματικών νοητικών παραστάσεων των παιδιών.    

Σύμφωνα με τα παραπάνω αφετηρία της γνώσης θα πρέπει να είναι το τι ήδη 

γνωρίζουν ή αγνοούν τα παιδιά πριν τη διδακτική παρέμβαση. Οι εκπαιδευτικοί 

οφείλουν να αξιοποιούν τις αναπαραστάσεις με σκοπό τη μετάβαση σε περισσότερο 

επεξεργασμένες νοητικές οντότητες, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι συμβατές με τα 

επιστημονικά μοντέλα. 

Καθίσταται σαφές ότι μια διδακτική προσέγγιση που βασίζεται στις αρχές του 

εποικοδομισμού οφείλει να διερευνήσει και να καταγράψει τις νοητικές αναπαραστάσεις 

των υποκειμένων της μάθησης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να τις αξιοποιήσει, όταν 

αυτές ανταποκρίνονται στο επιστημονικό πρότυπο, ή να προσπαθήσει να τις ανατρέψει, 

όταν αποτελούν γνωστικά εμπόδια, μέσω της δημιουργίας συνθηκών γνωστικής 

σύγκρουσης. 

Επιπροσθέτως, βασικό ρόλο στη δόμηση του σχεδίου εργασίας, βάσει του οποίου 

λειτούργησε το δίκτυο των εκπαιδευτικών έπαιξαν και οι αρχές της ανακαλυπτικής 

μάθησης του Bruner.  Σύμφωνα με αυτές: 

 Ο μαθητής πρέπει να έρχεται αντιμέτωπος με προβληματικές καταστάσεις. 



  Η εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να δίνει έμφαση στη διευκόλυνση της 
μάθησης μέσω της κατανόησης των δομών και των επιστημονικών αρχών ενός 
γνωστικού αντικειμένου. 

 Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει ρόλο διευκολυντή, εμψυχωτή και συντονιστή 
στη διαδικασία μάθησης. 

 Το αναλυτικό πρόγραμμα (στην περίπτωσή μας η πορεία του πολιτιστικού 
προγράμματος) θα πρέπει να έχει σπειροειδή μορφή. 
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Μεθοδολογία 

 

 Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε αφορά δύο επίπεδα. Τη μεθοδολογία της 
δικτυακής εργασίας και τη μεθοδολογία της διδακτικής παρέμβασης. 
 Το δίκτυο εργασίας που δομήθηκε από το Τμήμα Πολιτιστικών της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αχαΐας κατά το σχολικό έτος 2013-14 είχε 
στόχο αφενός να ασχοληθεί ουσιαστικά και συντονισμένα με τη μουσειακή εκπαίδευση 
και αφετέρου να αναδείξει τα πλεονεκτήματα της πολυεπίπεδης, ενδοσχολικής και  
διασχολικής συνεργασίας, της συνεργασία εκπαιδευτικών, γονέων και φορέων 
πολιτισμού (Pugach et al., 2002). 

 



 Ήταν καταμερισμένο σε τρεις υποενότητες, εντοπισμένες σε τρία σημαντικά 
μουσεία της πόλης των Πατρών. Το Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ, το Μουσείο Λαϊκής 
Τέχνης του Δήμου Πατρέων και το Αρχαιολογικό Μουσείο. 
 Συμμετείχαν σε αυτό δάσκαλοι και νηπιαγωγοί οι οποίοι παρακολούθησαν 
σχετική επιμορφωτική συνάντηση, ειδική ξενάγηση στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, 
πραγματοποίησαν ανατροφοδοτικές συναντήσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 
για την ανταλλαγή καλών πρακτικών, συνδημιούργησαν εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή 
μουσειοσκευών, οι οποίες δωρήθηκαν στο Μουσείο Τύπου και στο Μουσείο Λαϊκής 
Τέχνης και παρουσίασαν τις εκπαιδευτικές τους πρακτικές σε σχετική ημερίδα του 
Τμήματος Πολιτιστικών. Στην προσπάθεια περαιτέρω διάχυσης των αποτελεσμάτων 
συνέγραψαν το παρόν βιβλίο. 
 Με στόχο να αλληλεπιδράσουν και οι συμμετέχοντες μαθητές στο δίκτυο, ώστε 
κυρίως να υπογραμμιστεί η ενότητα της γνώσης (Wilson, 1998) σχετικό παραγόμενο 
υλικό ανταλλάχθηκε μεταξύ των συμμετεχουσών τάξεων. 
 Το σχέδιο εργασίας του πολιτιστικού δικτύου δομήθηκε από την Δρ. Ανδρεάννα 
Κουφού με έμφαση στην καταγραφή των νοητικών αναπαραστάσεων των μαθητών, την 
ανακάλυψη της γνώσης και την προσέγγιση του μουσείου σε τρεις φάσεις: πριν την 
επίσκεψη, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, μετά την επίσκεψη. Το σχέδιο αυτό 
αποτέλεσε βάση εκκίνησης και κατευθυντήρια γραμμή των διδακτικών παρεμβάσεων 
που ακολουθήθηκαν στην τάξη.  

Εξαιρετικό ενδιαφέρον για τον αναγνώστη θεωρούμε ότι έχει το πώς το σχέδιο 
αυτό παραμετροποιήθηκε από τις εκπαιδευτικούς ανάλογα με τη δυναμική της τάξης 
τους. 
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Σχέδιο εργασίας πολιτιστικού προγράμματος  

για τη μουσειακή εκπαίδευση 

 

Γενικός Στόχος 

Να αντιληφθούν οι μαθητές το ρόλο του μουσείου ως χώρου στον οποίο συλλέγονται, 

μελετώνται, διατηρούνται, εκτίθενται τεκμήρια του ανθρώπινου πολιτισμού και 

περιβάλλοντος με στόχο τη μελέτη, εκπαίδευση, ψυχαγωγία (International Council of 

Museums) 



Ειδικοί στόχοι 

 Να έρθουν σε επαφή με διαφορετικά είδη μουσείων. 

 Να  ανακαλύψουν τα σημαντικότερα μουσεία της Ελλάδας και του κόσμου. 

 Να γνωρίσουν τα μουσεία του τόπου τους 

 Να εντοπίσουν τις λειτουργίες ενός μουσείου. 

 Να διακρίνουν τα επαγγέλματα των εργαζομένων σε ένα μουσείο. 

 Να οικοδομήσουν την έννοια «μουσείο». 

 Να ανακαλύψουν τις αποδεκτές και μη συμπεριφορές σε ένα μουσείο. 

 Να έρθουν σε επαφή με τις διαδικασίες μάθησης σε ένα μουσείο. 

 Να συνδέσουν τη μάθηση με την επίσκεψη σε ένα μουσείο. 

 Να αξιολογήσουν την επίσκεψή τους. 

 Να επιλέγουν το μουσείο ως χώρο μάθησης και ψυχαγωγίας. 
 

Διερεύνηση των νοητικών αναπαραστάσεων των μαθητών:  
 

o Δίνεται το ερώτημα « τι σας έρχεται στο μυαλό ακούγοντας τη λέξη 
μουσείο;» 

o Οι απαντήσεις καταγράφονται είτε μέσω καταιγισμού ιδεών είτε μέσω 
εννοιολογικής χαρτογράφησης, αποδελτιώνονται και καθορίζουν τη 
σύνθεση των ομάδων, τα υποθέματα και τη στοχοθεσία. 

 
Σύνδεση της προσωπικής μνήμης με τη συλλογική μνήμη: 

 
o Ζητάμε στους μαθητές να μας μιλήσουν για το πώς διατηρούν τις 

οικογενειακές τους μνήμες (φωτογραφίες, ενθύμια, σουβενίρ από ταξίδια 
κ.τ.λ.) 

o Συζητάμε γιατί όλοι κάνουμε κάτι τέτοιο(αναμνήσεις, οικογενειακές 
παραδόσεις, κειμήλια, παραμύθια: παράδοση από τη μία γενιά στην άλλη 
«τεκμηρίων» μια άλλης εποχής) 

o Καταλήγουμε για το πώς αυτό γίνεται σε κοινωνικό επίπεδο:  ΜΟΥΣΕΙΑ 
 

Στη συνέχεια εξειδικεύουμε στο μουσείο με το οποίο θα ασχοληθούμε εκτενέστερα, 
στην προετοιμασία μας πριν την επίσκεψη, στις δράσεις μας κατά την επίσκεψη, στη 
σύνθεση μετά την επίσκεψη.  
 

Πριν την επίσκεψη στο Μουσείο 
 
Πριν την επίσκεψη στο μουσείο θα πρέπει να προηγηθεί μια πολύπλευρη προετοιμασία 

των μαθητών. Ενδεικτικά παρατίθενται δραστηριότητες, από τις οποίες μπορούμε να 

διαλέξουμε τις καταλληλότερες για την ηλικία και το επίπεδο των μαθητών μας: 

 Ακούμε, δραματοποιούμε και ζωγραφίζουμε το τραγούδι «Μες στο μουσείο», cd 
«Εδώ Λιλιπούπολη». 



 Διερευνούμε ετυμολογικά τη λέξη μουσείο, ανατρέχοντας σε ορισμούς από 
έντυπα ή ψηφιακά λεξικά και από σχετικά βιβλία (π.χ. Μουσεία και Σχολεία, 
Δεινόσαυροι κι Αγγεία, Άλκηστις, Εκδ. Ελληνικά γράμματα, Αθήνα, 1995, σελ 16 
«Τι είναι μουσείο»). 

 Φτιάχνουμε οικογένειες λέξεων με την ίδια ρίζα (μούσα, μουσική, μουσείο) ανά 
ομάδα και η κάθε ομάδα τις αξιοποιεί φτιάχνοντας μια μικρή, μπορεί και 
σουρεαλιστική ή χιουμοριστική ιστορία. 

 Ζητάμε με καταιγισμό ιδεών να αναφέρουν είδη μουσείων. Επεξεργαζόμαστε 
φύλλα εργασίας με κρυπτόλεξα για να προκύψουν και άλλα είδη μουσείων. 
Συζητάμε και αποδελτιώνουμε. Με τις ονομασίες των μουσείων που προκύπτουν 
(βυζαντινό, αρχαιολογικό, λαογραφικό)  γράφουμε προτάσεις στις οποίες οι 
μαθητές αποδίδουν απίθανες χρήσεις του μουσείου. 

 Αναζητούμε πληροφορίες για σπουδαία μουσεία της Ελλάδας και του κόσμου. 

 Κάθε ομάδα παρουσιάζει στην τάξη το μουσείο εθνικό ή διεθνές που θα επιλέξει. 

 Δίνουμε ευκαιρίες σε μαθητές από άλλη χώρα να παρουσιάσουν ένα δικό τους 
μουσείο. 

 Φτιάχνουμε ταμπλό αναφοράς τα οποία εμπλουτίζουμε. 

 Συζητούμε για το πώς καταλήγουν τα εκθέματα σε ένα μουσείο (Διαδικασίες  
έρευνας, συλλογής, συντήρησης, τεκμηρίωσης, έκθεσης, η έννοια της δωρεάς). 

 Για να τους εμπλέξουμε σε ανάλογη διαδικασία ζητούμε να φέρουν ο καθένας 
από ένα αντικείμενο π.χ. λαϊκής τέχνης, το διερευνούμε, τεκμηριώνουμε την 
προέλευση, τη χρήση, την κατασκευή του, το φωτογραφίζουμε, το εκθέτουμε 
στην τάξη μας). 

 Δίνουμε το χάρτη της πόλης και ζητούμε ανά ομάδα να χαράξουν τη διαδρομή 
από το σχολείο στο μουσείο, από τα σπίτια τους στο μουσείο, από το σχολείο 
στο μουσείο. 

 Φτιάχνουμε μια ιστορική γραμμή και τοποθετούμε πάνω τα μουσεία της πόλης. 

 Ζητούμε από τις ομάδες να σχεδιάσουν πώς θα οργάνωναν την επίσκεψη σε ένα 
μουσείο, τηλεφωνώντας στην υπεύθυνη υπάλληλο του μουσείου. Αναθέτουμε, 
αφού το σχεδιάσουν και το καταγράψουν, να το αναπαραστήσουν ως θεατρικό 
δρώμενο (κάποιο μέλος της ομάδας τηλεφωνεί και λέει τα συμφωνημένα από την 
ομάδα και κάποιο άλλο μέλος υποδύεται τον/την αρμόδιο υπάλληλο). 
Επιβραβεύουμε την ομάδα που κατά κοινή ομολογία τα κατάφερε καλύτερα και 
της αναθέτουμε να κανονίσει πραγματικά την επίσκεψη. 

 Αναθέτουμε στους μαθητές να συντάξουν ερωτηματολόγια για το φύλακα, την 
ξεναγό, την αρχαιολόγο του μουσείου. (Ηχογραφούμε τις συνομιλίες ή απλά 
σημειώνουμε τις απαντήσεις κατά την επίσκεψη). 

 Καλλιεργούμε την κατάλληλη συμπεριφορά μέσα σε ένα μουσείο 
o Διαβάζουμε το απόσπασμα «Το μουσείο της ζωγραφικής»,  από το βιβλίο  

«Ο μικρός Νικόλας Διασκεδάζει», Ρ. Γκοσινί-Ζ.Ζ. Σανπέ, σελ. 89-95, και 
συζητούμε για το τι πήγε στραβά και γιατί. 

o Για μικρότερους μαθητές κατάλληλα θα ήταν «Ο μικρός Ερμής» του 
Ευγένιου Τριβιζά ή «Στο μουσείο» της Μαρίζα Ντεκάστρο 

o Αναθέτουμε ανά ομάδα τηλεφωνικά παιχνίδια ή  θεατρικά δρώμενα ή 
κουκλοθέατρο (χρησιμοποιήστε ευτελή υλικά: εφημερίδες, παλιές κάλτσες, 
χαρτοσακούλες)  με θέματα που θα στοχεύουν στην καλλιέργεια ορθής 



συμπεριφορά στο μουσείο π.χ. «Δυο αγάλματα συζητούν τις περιπέτειές 
τους», «Ένα αγγείο εξομολογείται τα παθήματά του», «Ο φύλακας του 
μουσείου παραπονιέται στη μαμά του», Τα ποντίκια που κατοικούν στο 
μουσείο συζητούν για τους καλούς και τους φασαριόζικους επισκέπτες… 
κ.τ.λ. 

o Παίζουμε «παγωμένες εικόνες», ζητώντας από τους μαθητές να 
αναπαραστήσουν το έκθεμα, τον επισκέπτη που το παρατηρεί,  κάποιον 
που εμποδίζει λόγω της θέσης που έχει πάρει, τη στάση του φύλακα, της 
ξεναγού, του αρχαιολόγου, τι γίνεται εάν κάποιος πάει να ακουμπήσει ένα 
έκθεμα, ώστε να ορίσουμε το πώς στεκόμαστε, πού, πώς παρατηρούμε. 

o Αναθέτουμε στις ομάδες να φτιάξουν δύο ταμπλό οδηγιών με το τι 
μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε στο μουσείο που πρόκειται να 
επισκεφθούμε. 

 Κεντρίζουμε τη φαντασία πριν την επίσκεψη αναθέτοντας στα παιδιά ασκήσεις 
φαντασίας, να γράψουν και να δραματοποιήσουν ή να σχεδιάσουν ένα κόμικ με 
θέματα όπως: 

o Τα βράδια, όταν το μουσείο κλείνει τα αντικείμενα ζωντανεύουν. Τι 
συμβαίνει; Τι συζητούν; Πού πάνε; Ποιους συναντούν; 

o Δυο γειτονικά εκθέματα συζητούν για… 
 

Οι παραπάνω δραστηριότητες δεδομένου ότι θα οδηγήσουν στην επίσκεψη σε ένα 

συγκεκριμένο μουσείο π.χ το Μουσείο Τύπου μπορούν να καταλήξουν πιο στοχευμένες: 

 Nα επεξεργαστούν ετυμολογικά τη λέξη «τύπος, εφημερίδα». 

 Να αναζητήσουν οι μαθητές  Μουσεία Τύπου στον κόσμο. 

 Nα επισκεφθούν το ψηφιακό αρχείο του Μουσείου Τύπου και να δουν παλιές 
εφημερίδες, www.mouseiotipou.gr 

 Να συλλέξουν παλιές και νέες εφημερίδες και να κάνουν μια έκθεση στην τάξη. 

 Να επισκεφθούν στο Διαδίκτυο ηλεκτρονικές εφημρίδες. 
 

Δραστηριότητες μετά την επίσκεψη 

 Συζητάμε, σχολιάζουμε, συνθέτουμε τις εμπειρίες μας. 

 Φτιάχνουμε ένα κολάζ με μουσεία του τύπου που επισκεφθήκαμε ανά τον κόσμο 

 Φτιάχνουμε  μια αφίσα για το Μουσείο  

 Γράφουμε μια ευχαριστήρια επιστολή στο Μουσείο ή 

 Ζητάμε από το μουσείο να μας «αξιολογήσει» ως επισκέπτες, αναπτύσσοντας 

μια φόρμα αξιολόγησης δικιά μας (τι είδους επισκέπτες υπήρξαμε;  Ήσυχοι; 

Προετοιμασμένοι; Μεθοδικοί; Πώς σταθήκαμε μπροστά στα εκθέματα; Κάναμε 

εύστοχες ερωτήσεις στο προσωπικό του μουσείου; Σεβαστήκαμε το χώρο και το 

χρόνο της επίσκεψης; κ.τ.λ.) ή ζητώντας να συμπληρώσει αυτή που πιθανά 

εκείνο διαθέτει. 

http://www.mouseiotipou.gr/


 Αναπτύσσουμε μια δραστηριότητα σχετική με το Μουσείο π.χ. ένα επιτραπέζιο, 

παιχνίδι μνήμης με κάρτες, σταυρόλεξο/κρυπτόλεξο, το οποίο στην περίπτωση 

του Μουσείο Τύπου και της Λαϊκής Τέχνης θα συνθέσουν μια Μουσειοσκευή. 

 

 

Δυο λόγια για τη συγγραφέα 

Η Δρ. Ανδρεάννα Κουφού σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του Πανεπιστημίου Πατρών. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές της 
σπουδές στο Τμήμα Επιστημών της Έρευνας και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 
του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την οικοδόμηση 
της γνώσης και τη διδακτική. Έχει πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά 
συνέδρια και περιοδικά και σημαντικό συγγραφικό έργο σχετικό με την παιδαγωγική 
έρευνα. Μιλά αγγλικά και ιταλικά. Έχει υπηρετήσει στην ιδιωτική και δημόσια 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως δασκάλα και ως υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων στο 
νομό Αχαΐας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Οι φύλακες της μνήμης 

Βλάχου Όλγα 

 

Από Δευτέρα … ραντεβού στο Μουσείο!!! 

 

Κάθε χρόνο ο εκπαιδευτικός προβληματίζεται ποιο πρόγραμμα να υλοποιήσει με 

τους μαθητές του, στηριζόμενος πάντα σε πολλαπλά και διαφορετικά κριτήρια 

καταλληλότητας. Πολλές φορές ο προβληματισμός και η αναζήτηση είναι επίπονη και 

απαιτεί συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με τους μαθητές. Πάντα όμως ο εντοπισμός 

του κατάλληλου προγράμματος αποτελεί όαση, την οποία με χαρά απολαμβάνουν τόσο 

μαθητές όσο και εκπαιδευτικοί. 

Ένα από τα προγράμματα που πολύ ευχάριστα μπορεί να πραγματοποιηθεί στη 

Β΄ τάξη είναι ένα πολιτιστικό πρόγραμμα για το μουσείο λαϊκής τέχνης. Αυτό γίνεται 

πολύ εύκολα κατανοητό από τους μαθητές, καθώς στο μάθημα της Γλώσσας υπάρχει 

ολόκληρη ενότητα, η οποία αναφέρεται στο λαογραφικό μουσείο. Συγκεκριμένα στην 

13η ενότητα με τίτλο «Μες στο μουσείο», οι ήρωες του βιβλίου στο μαγικό ταξίδι τους 

προς τη Χωχαρούπα φτάνουν σε ένα λαογραφικό μουσείο και εκεί, το περιηγούνται και 

το ανακαλύπτουν. Εύλογο είναι οι εκπαιδευτικοί της συγκεκριμένης τάξης να θέλουν να 

εμβαθύνουν την έννοια του μουσείου στους μαθητές και να τους μυήσουν στα 

απόκρυφα των μουσειακών χώρων τόσο της Ελλάδας όσο και της πόλης στην οποία 

ζουν. Η αφόρμηση λοιπόν από το σχολικό εγχειρίδιο οδήγησε να γίνουν οι πρώτες 

συζητήσεις για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος και τι θα ενδιέφερε 

τους μαθητές να μάθουν για το συγκεκριμένο θέμα. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε όλη τη διαδικασία ήταν καθοδηγητικός, 

εμψυχωτικός και μεσολαβητικός για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων καθώς 

και για τη διασφάλιση ενός σωστά οργανωμένου και πολύπλευρου προγράμματος. 

Ο ενθουσιασμός των μαθητών της τάξης ήταν μεγάλος και στην τελική συζήτηση 

που ακολούθησε για τον σχεδιασμό του προγράμματος δημιουργήθηκαν οι εξής 

υποενότητες: 

1. Τι είναι το μουσείο 

2. Είδη μουσείων, Περίεργα Μουσεία  στον κόσμο, Μουσεία στην Ελλάδα,  

Μουσεία της Πάτρας 



3. «Το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Πατρών» Προετοιμασία πριν την επίσκεψη, 

Η επίσκεψη στο μουσείο, Απολογισμός της επίσκεψης 

4. Διαδραστική επικοινωνία με άλλο σχολείο που ασχολείται με το ίδιο 

θέμα 

5. Οργάνωση μιας μέρας μουσείου στο σχολείο 

Κεντρικός πυρήνας του προγράμματος είναι η επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής 

Τέχνης του Δήμου Πατρέων. Οι συγκεκριμένες υποενότητες χωρίζονται σε τρεις 

μεγαλύτερες κατηγορίες που καθορίζονται με βάση την επίσκεψη σε: δραστηριότητες 

πριν την επίσκεψη στο μουσείο, δράσεις μέσα στο μουσείο και απολογιστικές 

δραστηριότητες μετά την επίσκεψη στο μουσείο.  

Για την υλοποίηση  του προγράμματος εφαρμόστηκαν σύγχρονες μέθοδοι 

διδασκαλίας και μεθοδολογίας, όπως Μέθοδος Project, ομαδοσυνεργατική και 

βιωματική προσέγγιση, μελέτη πεδίου. Επίσης για την πληρέστερη κατανόηση και 

αντίληψη της έννοιας του μουσείου έγινε  χρήση λογισμικών προγραμμάτων καθώς 

και δραματοποιήσεις και παιχνίδια ρόλων. 

Ξεκινώντας κάθε πρόγραμμα είναι απαραίτητη η καταγραφή των νοητικών 

αναπαραστάσεων των μαθητών πάνω στο θέμα. Ο εντοπισμός αυτών των 

αντιλήψεων είναι καταλυτικός για τον σχεδιασμό των δράσεων. Υπάρχουν πολλοί 

τρόποι για την ανίχνευση των πρότερων γνώσεων των μαθητών. Στο συγκεκριμένο 

πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του καταιγισμού ιδεών. Οι μαθητές σε χαρτί 

που τους δόθηκε από τον εκπαιδευτικό έπρεπε να γράψουν ότι ξέρουν για τη λέξη που 

βρίσκεται σε κύκλο στο κέντρο του χαρτιού και να ενώσουν τις λέξεις με μια γραμμή. Στη 

συνέχεια κάθε μαθητής παρουσίαζε τις ιδέες που είχε στην ολομέλεια. Στο τέλος 

δημιουργήθηκε ένας κοινός εννοιολογικός χάρτης της έννοιας «Μουσείο» και 

αποτυπώθηκε ο εννοιολογικός χάρτης που δημιουργήθηκε από τις αναπαραστάσεις 

των μαθητών στο εκπαιδευτικό λογισμικό Inspiration.  

 

Στη συνέχεια προσπάθησαν οι μαθητές να βρουν τι σημαίνει μουσείο, να 

εντοπίσουν την ιστορική προέλευση του όρου, να βρουν τον ορισμό σε λεξικά του 

σχολείου και σε ηλεκτρονικά λεξικά. Οι μαθητές αμέσως μετά βρήκαν και έφτιαξαν την 



οικογένεια λέξεων του μουσείου και έφτιαξαν κολάζ για τον τοίχο της τάξης. Στη 

συζήτηση για τον ορισμό του μουσείου και στην αναζήτηση τι βάζουμε μέσα σε ένα 

μουσείο και για ποιο λόγο, καταλήξαμε στην ανάγκη διατήρησης της ιστορικής 

μνήμης και στα οφέλη για τη σύγχρονη κοινωνία αλλά και για την κοινωνία του 

μέλλοντος.  

 

Ολοκληρώνοντας την 1η ενότητα του προγράμματος πραγματοποιήθηκε σύνδεση 

των μουσείων με τις προσωπικές συλλογές. Αφού ορίστηκε τι είναι οι ατομικές 

συλλογές και εντοπίστηκε η αξία της ατομικής συλλογής, πραγματοποιήθηκε έκθεση 

των συλλογών των μαθητών στην τάξη και δημιουργία poster με τις φωτογραφίες των 

συλλογών και ατομικών δελτίων με τα χαρακτηριστικά κάθε συλλογής. Στη συνέχεια οι 

μαθητές ανακάλυψαν διάφορες συλλογές στο διαδίκτυο. 

 

Στη 2η ενότητα οι μαθητές γνώρισαν τα είδη των μουσείων και τα εκθέματα που 

εμπεριέχονται σε κάθε κατηγορία. Ανακάλυψαν επίσης ψηφιακά τα σπουδαιότερα 

μουσεία της Ελλάδας, διάφορα περίεργα μουσεία στον κόσμο και περιηγήθηκαν 

ψηφιακά σε ορισμένους ιστότοπους από αυτά. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό γενικής 



χρήσης PowerPoint οι μαθητές ανακάλυψαν το Μουσείο του Μπουκαλιού στο Όσλο της 

Νορβηγίας, το Μουσείο της Γάτας στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, το Μουσείο 

Παπουτσιών στο Τορόντο του Καναδά, το Μουσείο Μαγισσών στην Κορνουάλη της 

Αγγλίας, το Μουσείο Μολυβιών στο Keswick της Αγγλίας, το Μουσείο Αλατιέρας & 

Πιπεριέρας στο Τενεσί, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μουσείο βρύσης στο Πεκίνο της 

Κίνας και το Μουσείο κολάρων σκύλων στην Αγγλία. Με το ίδιο ηλεκτρονικό εργαλείο 

γνώρισαν το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, της Ολυμπίας, των Δελφών, το Μουσείο 

της Ακρόπολης, το πολεμικό μουσείο, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το Παλάτι του 

Μεγάλου Μαγίστρου /των Ιπποτών  και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών ως 

μερικά από τα σπουδαιότερα μουσεία της Ελλάδας. 

 Επιπλέον βρήκαν τα μουσεία που υπάρχουν στην Πάτρα, εντόπισαν τα βασικά 

χαρακτηριστικά τους, βρήκαν στον χάρτη της πόλης τη διεύθυνσή τους  και 

δημιούργησαν μία αφίσα. Ακόμα έφτιαξαν μία αφίσα με εκθέματα που βρήκαν από το 

διαδίκτυο, ετοίμασαν λεζάντες για το κάθε έκθεμα και εντόπισαν σε ποιο μουσείο ανήκει. 

 

Η 3η ενότητα του προγράμματος ήταν αφιερωμένη στην παρουσίαση του 

λαογραφικού μουσείου και συγκεκριμένα στο Μουσείο Λαϊκής Πατρών. Για την 

εξοικείωση των μαθητών με το περιεχόμενο των λαογραφικών μουσείων επιλέχτηκε η 

ανάγνωση και στη συνέχεια η παιγνιώδης αξιοποίηση του βιβλίου «Μια βόλτα στο 

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης  «Αγγελική Χατζημιχάλη».  Αφού  διαβάστηκε το βιβλιαράκι 

και οι μαθητές το απήγγειλαν στροφή στροφή, συζητήθηκε η  χρησιμότητα όλων των 

οικιακών συσκευών που αναφέρθηκαν. Οι μαθητές ανακάλυψαν ποια αντικείμενα 

αποτελούν εκθέματα ενός λαογραφικού μουσείου. Με πολύ ενδιαφέρον οι μαθητές 

αναζήτησαν τα σημερινά αντίστοιχα  οικιακά σκεύη και δημιούργησαν μία αφίσα τριών 

επιπέδων σε συνδυασμό εικόνας, λεζάντας και ζωγραφικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

εικαστική αποτύπωση από τους μαθητές προηγήθηκε των φωτογραφιών των 

αντικειμένων που έγινε από μικρές ομάδες των μαθητών στο εργαστήριο ηλεκτρονικών 

υπολογιστών του σχολείου. 



 

 

Για να γνωρίσουν το μουσείο της πόλης οι μαθητές ξεφύλλισαν διάφορα 

φυλλάδια και βιβλία παλαιότερων εκδόσεων του μουσείου όπως το Λεύκωμα του 

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Πατρών  καθώς και βιβλία από άλλα λαογραφικά μουσεία της 

χώρας. Επίσης  για να εντοπίσουν τη γεωγραφική του θέση μέσα στην πόλη είδαν και 

περιεργάστηκαν έναν διαδικτυακό χάρτη της πόλης και αποτύπωσαν τη διαδρομή από 

το σχολείο μέχρι το μουσείο. 

Καθώς πλησίαζε ο καιρός για την επίσκεψη στο μουσείο, κρίθηκε απαραίτητη η 

δημιουργία κανόνων για τη σωστή συμπεριφορά μέσα στο μουσείο και 

δημιουργήθηκε η ανάλογη αφίσα κανόνων. Καθώς οι μαθητές ευχαριστούνται ιδιαίτερα 

με τη χρήση του η/υ δημιουργήθηκε και μία ηλεκτρονική αφίσα των κανόνων μέσα στο 

μουσείο. Λίγες μέρες μάλιστα πριν την επίσκεψη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 

δραματοποιήθηκαν κάποιες ορθές και κάποιες λανθασμένες συμπεριφορές.  

 

 

Πριν την επίσκεψη των μαθητών στο μουσείο η εκπαιδευτικός της τάξης 

περιηγήθηκε στο μουσείο με την ομάδα των εκπαιδευτικών του πολιτιστικού δικτύου για 



το μουσείο «Οι φύλακες της μνήμης». Κατά τη διάρκεια αυτής της επιμορφωτικής 

ξενάγησης στο μουσείο φωτογράφισε ορισμένα από τα σπουδαιότερα αντικείμενα. Αυτά 

τα φωτογραφημένα εκθέματα αποτέλεσαν αντικείμενων πολλών εκπαιδευτικών 

δράσεων με τους μαθητές, όπως Δημιουργία παζλ, Κρυπτόλεξα, «Μαντεύω το 

αντικείμενο», «Το αντικείμενο ζωντανεύει και μιλά», «Γίνομαι και γω ένα 

αντικείμενο μικρό» κ.ά.  

Και έφτασε η πολυπόθητη μέρα της επίσκεψης στο μουσείο. Με πολύ ενθουσιασμό 

και ανυπομονησία οι μαθητές περιηγήθηκαν μέσα στο μουσείο και απόλαυσαν με 

έντονο ενδιαφέρον την καλά οργανωμένη ξενάγηση των υπευθύνων του μουσείου, οι 

οποίοι με παιγνιώδη τρόπο και έντονη φαντασία κατέκτησαν την προσοχή των 

μαθητών. Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και ερωτήσεις των μαθητών για 

διάφορα αντικείμενα που τους προβλημάτισαν ή απλά τους τράβηξαν το ενδιαφέρον. 

 Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες και ανακάλυψαν εκ νέου το 

μουσείο μέσα από τις δραστηριότητες/ παιχνίδια που είχε η εκπαιδευτικός της τάξης  

ετοιμάσει. Συγκεκριμένα μοιράστηκαν στους μαθητές καρτέλες με αντικείμενα του 

μουσείου όπου έπρεπε να εντοπίσουν την αίθουσα και τη θεματική του μουσείου στην 

οποία ανήκαν. Ακόμα σε μια άλλη σειρά εικόνων έπρεπε οι μαθητές να εντοπίσουν ποια 

δραστηριότητα των αγροτών αποτυπώνεται και να γράψουν μία πρόταση που να 

σχετίζεται με αυτή τη δραστηριότητα. 

 

Ακόμα μία άλλη ομάδα μαθητών αναζητούσε ποιο επάγγελμα αντιστοιχεί σε ποιο 

εργαλείο. Οι μαθητές με ενθουσιασμό έψαχναν τις απαντήσεις στους μικρούς γρίφους 

που είχαν και η χαρά τους όταν έβρισκαν τη λύση ήταν η καλύτερη απόδειξη της 

επιτυχίας της δράσης. 



 

Μία επίσκεψη στο χώρο του Παλιού Νοσοκομείου της Πάτρα, στο οποίο στεγάζεται 

πια το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Πατρών δεν μπορεί να αφήσει ανεκμετάλλευτο τον 

υπέροχο κήπο του μουσείου. Επωφελούμενοι τον ωραίο αυτό χώρο οι μαθητές 

ατομικά ή σε μικρές ομάδες αποτύπωσαν σε μία εικαστική δημιουργία τα εκθέματα του 

μουσείου που τους άρεσαν περισσότερο. Αυτές οι ζωγραφιές αποτέλεσαν ένα ακόμα 

πόστερ που στόλισε την αίθουσα των μαθητών. 

 

Ολοκληρώνοντας τον κύκλο ενασχόλησης των μαθητών με το Μουσείο Λαϊκής 

Τέχνης της πόλης των Πατρών οι μαθητές της Β΄ τάξης είχαν της ευχάριστη εμπειρία να 

συμμετάσχουν με μία καλλιτεχνική δημιουργία στη μουσειοσκευή που προσφέρθηκε 

στο μουσείο από το τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Αχαΐας και το τοπικό δίκτυο για τα μουσεία «Οι φύλακες της μνήμης». Προηγήθηκε 

έντονη συζήτηση για το τι θα μπορούσαμε να φτιάξουμε και να το προσφέρουμε στο 

μουσείο. Μιλήσαμε για τα σημεία και τα εκθέματα του μουσείου που μας άρεσαν πιο 

πολύ και αποφασίσαμε να κατασκευάσουμε μικρά ομοιώματα από τα εκθέματα του 

μουσείου που αναφέρονται στην παραδοσιακή κατασκευή του ψωμιού. Το υλικό που 

χρησιμοποιήσαμε ήταν ο πυλός και δημιουργήσαμε πινακωτές, σκαφίδι, 

φουρνόφτυαρο, καρβελάκια, κρησάρα και πεσκίρι. Για να μπορέσουν οι μαθητές που θα 

χρησιμοποιούσαν την μουσειοσκευή να κατανοήσουν τι είναι αυτά τα μικρά ομοιώματα 



και σε τι χρησίμευαν θεωρήθηκε απαραίτητο να γράψουμε ένα μικρό κείμενο που θα 

αποτελούσε οδηγό για το παιχνίδι που προτείναμε. Οι μαθητές μπορούσαν να 

περιεργαστούν τα αντικείμενα, να καταλάβουν την ονομασία και τη χρήση τους 

διαβάζοντας το συνοδευτικό κείμενο. Στη συνέχεια μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις 

χρωματιστές πλαστικές καρτέλες με τα ονόματα των αντικειμένων και να τις 

αντιστοιχίσουν με το σωστό αντικείμενο.  

 

Στα πλαίσια υλοποίησης του πολιτιστικού δικτύου προτάθηκε η αλληλεπίδραση 

των μαθητών που πραγματοποιούν το ίδιο πρόγραμμα. Η συνεργασία που 

πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στους μαθητές της Β΄ τάξης (Β1) του 13ου Δημοτικό 

Σχολείου Πατρών και τους μικρούς μαθητές του 21ου Νηπιαγωγείου Πατρών ήταν πολύ 

επιτυχημένη και αποτελεσματική. Οι μαθητές ανταλλάξουν ιδέες, γνώσεις και 

δραστηριότητες που σχετίζονται με τα λαογραφικά μουσεία. Η γνωριμία των μαθητών 

έγινε μέσω ηλεκτρονικών mails όπου οι μαθητές της Β΄ τάξης συστήθηκαν, μίλησαν για 

την ενασχόλησή τους με το συγκεκριμένο θέμα και ζήτησαν συνεργασία και ανταλλαγή 

εμπειριών.  

 

Επιπλέον με φωτογραφίες έδειξαν την τάξη τους και σε ένα πακέτο έστειλαν 

κάποιες από τις δράσεις τους για το συγκεκριμένο θέμα. Με τη σειρά τους οι μικροί 

μαθητές μέσω της νηπιαγωγού απάντησαν και δέχθηκαν τη συνεργασία. Για 2 



βδομάδες η συνομιλία μέσω mail και η παραλαβή του εκπαιδευτικού πακέτου από κάθε 

μεριά αποτελούσε την καθημερινή στιγμή χαράς και ενθουσιασμού και για τις δύο τάξεις. 

Από τις πιο ενδιαφέρουσες δράσεις που πραγματοποιήθηκε από αυτές που μας 

πρότειναν οι μαθητές του νηπιαγωγείου είναι η εμπειρία του αρχαιολόγου και του 

συντηρητή αντικειμένων. Μας στάλθηκαν ορισμένα αγγεία σπασμένα σε κομμάτια και 

αφού θάφτηκαν σε σημεία της αυλής του σχολείου, οι μαθητές της δευτέρας τάξης σαν 

αρχαιολόγοι έσκαψαν και ανέσυραν τα ευρήματα από τη γη. Στη συνέχεια με προσοχή 

και σωστά εργαλεία καθάρισαν τα αντικείμενα, τα φωτογράφισαν και αποδελτίωσαν 

καθένα ξεχωριστά. Η συγκεκριμένη δράση ενθουσίασε τους μικρούς μαθητές και τους 

ενέπλεξε βιωματικά με επαγγέλματα που σχετίζονται με τα μουσειακά ευρήματα. 

 

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος αποφασίσαμε να δείξουμε και στην  

ευρύτερη σχολική κοινότητα τι είναι ένα λαογραφικό μουσείο, ποια αντικείμενα/ 

εκθέματα περιέχει και πώς είναι οι χώροι που φιλοξενούν αντικείμενα λαϊκής τέχνης. 

Αποφασίστηκε λοιπόν τη μέρα της τελικής γιορτής του σχολείου να 

μετατρέψουμε την τάξη μας σε Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και να εκθέσουμε  

προσωπικά αντικείμενα των μαθητών της τάξης. Προηγήθηκε προετοιμασία της 

τάξης για την έκθεση και καθορίστηκαν οι ρόλοι και οι ενέργειες που έπρεπε να γίνει για 

την πραγματοποίηση της έκθεσης. Αρχικά πραγματοποιήθηκε η συλλογή αντικειμένων 

λαογραφικού ενδιαφέροντος. Ενημερώθηκαν οι γονείς της τάξης με επιστολή που την 

σύνταξαν οι ίδιοι οι μαθητές, στην οποία ζητούσαν οικιακά σκεύη και άλλα παλιά 

αντικείμενα για να εκτεθούν στη αίθουσα των μαθητών της Β΄ τάξης (Β1).  Στη συνέχεια 

οι μαθητές δημιούργησαν την ψηφιακή αφίσα και την πρόσκληση για την έκθεση. 

Ετικέτες ετοιμάστηκαν από τους μαθητές και τοποθετήθηκαν μπροστά από τα εκθέματα. 

Η αίθουσα είχε πραγματικά μετατραπεί σε ένα μικρό μουσείο. 



 

Η μέρα της έκθεσης ήταν η μέρα των εκδηλώσεων λήξης του σχολικού έτους. Οι 

μαθητές στα πλαίσια συμμετοχής στην τελική γιορτή του σχολείου ετοίμασαν μία 

μουσικοχορευτική δράση του τραγουδιού «Μες στο μουσείο». Μετά την παρουσίαση 

παρότρυναν τους γονείς αλλά και τους μαθητές του σχολείου να δουν και την έκθεση 

Λαϊκής Τέχνης που είχαν ετοιμάσει. 

Η επιτυχία της εκδήλωσης ήταν μεγάλη και ενθουσιασμένοι οι μαθητές έγιναν 

μικροί ξεναγοί και υπάλληλοι μουσείου, δίνοντας πληροφορίες για κάθε αντικείμενο της 

έκθεσης, αλλά προσέχοντας ταυτόχρονα και την ασφάλεια των αντικειμένων. 

Αποσπάσματα του προγράμματος και φωτογραφικό υλικό βρίσκονται στο site του 

σχολείου. 

 

Η πραγματοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν μία καταπληκτική 

εμπειρία για τους μαθητές, που την απόλαυσαν σε όλες τις εκφάνσεις της. Οι 



προγραμματισμένοι στόχοι πραγματώθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Τόσο η 

συμμετοχή μας στη μουσειοσκευή όσο και η «Έκθεση λαϊκής τέχνης» που οργανώσαμε 

και το τραγούδι μας στη γιορτή δέχθηκαν την ένθερμη υποστήριξη όλων. Αλλά το 

σημαντικότερο είναι ότι……οι μαθητές κατά τη διάρκεια του προγράμματος έμαθαν, 

κατασκεύασαν, διασκέδασαν, συνεργάστηκαν!!!!  

 

 

Δυο λόγια για τη συγγραφέα 

 

 

Η Όλγα Βλάχου είναι εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Πτυχιούχος 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών και 

κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής. Έχει 

μετεκπαιδευθεί στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Έχει συμμετοχή σε πολυάριθμα εκπαιδευτικά σεμινάρια και επιστημονικά συνέδρια, 

καθώς και ερευνητικό έργο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Με πολύχρονη 

εμπειρία στην ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση έχει εντάξει από τα πρώτα επαγγελματικά 

της χρόνια στη διδασκαλία της τις καινοτόμες δράσεις, υλοποιώντας ποικίλα 

προγράμματα προσαρμοσμένα πάντα στις ανάγκες του μαθητικού δυναμικού της. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Οι φύλακες της μνήμης 

Γκοτσοπούλου Μαρία 

 

Η τάξη μας στο…χρονοτούνελ.  

Εξερευνώντας τα μουσεία της πόλης των Πατρών. 

 

Η προσέγγισή μας στη μουσειακή εκπαίδευση ξεκίνησε με συζήτηση σχετική με 

τα αντικείμενα του οικογενειακού παρελθόντος που διατηρούμε με προσοχή επειδή μας 

θυμίζουν σημαντικές αναμνήσεις. Με καταιγισμό ιδεών τα παιδιά ανέφεραν αντικείμενα 

αυτής της αξίας: Μπομπονιέρες, προσκλήσεις και ρούχα από τα βαφτίσια μας και τους 

γάμους των γονιών μας, φωτογραφίες, κοχύλια, όμορφες πέτρες, βιβλία, κεντήματα, 

εργαλεία του παππού, εικόνες της γιαγιάς, παλιά καπέλα, ζωγραφιές και χειροτεχνίες 

που χαρίσαμε στη μαμά μας, παιχνίδια που είχαμε όταν ήμασταν μωρά. 

Συνεχίσαμε διατυπώνοντας μια υπόθεση: Πώς θα αισθανόσασταν αν 

καταστρεφόταν κάποιο από αυτά τα αντικείμενα; Τι κάνετε για να μη συμβεί αυτό; 

(εισαγωγή στην έννοια της φύλαξης και διατήρησης αντικειμένων του παρελθόντος) 

Πώς αισθάνεστε όταν ανοίγετε τα κουτιά που τα φυλάτε και τα βλέπετε; (εισαγωγή στην 

έννοια της έκθεσης των αντικειμένων). 

Συζητήσαμε ύστερα αν όλοι οι άνθρωποι μαζί που ζούμε σε μια πόλη έχουμε 

κάποια σημαντικά πράγματα από παλιά που θέλουμε να τα διατηρούμε για να μην 

καταστραφούν ώστε να μπορούμε να τα βλέπουμε όποτε θέλουμε. Με αυτή την 

ερώτηση φτάσαμε στο Μουσείο. Σαν απάντηση στην ανάγκη των ανθρώπων να 

συνδεθούν με το συλλογικό παρελθόν τους. 

Καταιγισμός ιδεών ήταν το επόμενο βήμα, με αντικείμενο το “ποιες λέξεις μου 

έρχονται στο μυαλό” όταν ακούω τη λέξη Μουσείο. Με αυτό τον τρόπο είχαμε μια 

περιεκτική καταγραφή των αναπαραστάσεων των παιδιών σχετικά με την έννοια 

αυτή. Τα αποτελέσματα ήταν: βάζο, ταμπέλα, παλιά ρούχα, πανοπλίες, πέτρες, παλιά 

πιστόλια, όπλα, σπαθιά, δόρατα, μουσική, ψηφιδωτά, κόκαλα δεινοσαύρων, πουλιών, 

ανθρώπων, παλιά όργανα (ταμπούρλο, ντέφι), παιχνίδια, παλιά φορτηγά, 

μπομπονιέρες, μετάλλια, παλιά τηλεσκόπια, παλιά σπίτια, σπασμένα κεραμίδια, 

πράγματα από τότε που ήταν οι Τούρκοι στην Ελλάδα, παλιές φωτογραφίες, παλιά 

υφάσματα, αγάλματα, πέτρες που πάνω τους έχει μείνει ένα ψάρι… 



Από την ποικιλία των απαντήσεων  προέκυψε η ανάγκη να μιλήσουμε για τα 

διαφορετικά είδη μουσείων. Χωριστήκαμε σε πέντε ομάδες και καθεμιά πήρε ένα 

βιβλίο μουσείου. Κάθε ομάδα αφού ξεφύλλιζε το βιβλίο θα μας έλεγε τι είδους πράγματα 

παρουσίαζε το μουσείο αυτό. Τα βιβλία ήταν από το Μουσείο της Ακρόπολης, το 

Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, το Τεχνολογικό Μουσείο του Μονάχου, το Κέντρο 

Λαϊκής Τέχνης Αγγελικής Χατζημιχάλη και την Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων. Οπότε 

τα παιδιά μίλησαν για αγάλματα, μηχανές, πράγματα της γιαγιάς και πίνακες. 

Στη συνέχεια παίξαμε ένα παιχνίδι με καρτέλες, οι οποίες είχαν καταγεγραμμένα είδη 

Μουσείων: Αρχαιολογικό, Λαογραφικό, Τεχνολογικό, Πινακοθήκη, Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας. Κάθε ομάδα κλήθηκε να πάρει εκείνη την καρτέλα που ταίριαζε στο βιβλίο που 

είχε επεξεργαστεί. Έγινε συζήτηση για το ποια ομάδα παίρνει τι, ποια καρτέλα δεν 

ταιριάζει σε καμία ομάδα, τι σημαίνουν ακριβώς οι λέξεις στις καρτέλες. 

Σε αυτό το σημείο αξιοποιήσαμε και τη διδακτική πρόταση του βιβλίου της 

Μελέτης της Α΄ Δημοτικού που μιλά για τα είδη των Μουσείων και τα διαφορετικά τους 

εκθέματα. 

Θέλοντας να αισθητοποιήσουμε την αναδρομή στο ιστορικό παρελθόν ως 

ταξίδι στο χρόνο χρησιμοποιήσαμε το μοντέλο του χρονοτούνελ. Γίναμε όλη η τάξη ένα 

τρενάκι, κλείσαμε τα μάτια και μπήκαμε στο χρονοτούνελ. Ζητήσαμε να γυρίσουμε στην 

εποχή που υπήρξαν τα αρχαία αγάλματα. Σε λίγο φτάσαμε σε μια στάση που έλεγε: 

“Αρχαιολογικό”. Εκεί ανοίξαμε τα μάτια μας και βρήκαμε φωτογραφίες από τα εκθέματα 

του Αρχαιολογικού Μουσείου. Μαντέψαμε τι μπορεί να είναι το καθένα και καταγράψαμε 

τα μαντέματά μας. (Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επισημάναμε ποιες είναι οι αρχικές 

αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με αρχαιολογικά εκθέματα για τα οποία ακόμα 

δεν είχαν καμιά πληροφόρηση) . Κλείσαμε ξανά τα μάτια και ταξιδέψαμε στα χρόνια των 

γιαγιάδων και των μαμάδων τους. Βρήκαμε εκεί την επιγραφή: “Λαογραφικό” και 

μαντέψαμε πάλι για τα εκθέματα.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Διαβάσαμε σε δύο συνέχειες το βιβλίο του Χρήστου Μπουλώτη: «Το άγαλμα 

που κρύωνε» και τα παιδιά ζωγράφισαν ό,τι τα συγκίνησε. Δώσαμε έμφαση στην 

αισθητική απόλαυση και του κειμένου και της εικονογράφησης και δεν επιμείναμε σε 

ερωτήσεις κατανόησης. Ωστόσο το μήνυμα ότι ένα “αληθινό" άγαλμα κρύωνε επειδή 

δεν πήγαιναν τα ελληνάκια να το επισκεφθούν, άσκησε έντονη επίδραση στους 

μαθητές. 

Σε επόμενο μάθημα παρακολουθήσαμε μια παρουσίαση από το Διαδίκτυο με 

θέμα τους κανόνες συμπεριφοράς στο Μουσείο. Από τους κανόνες εμπνευστήκαμε ένα 

παιχνίδι ρόλων με φανταστικά σενάρια για “καλούς και κακούς” επισκέπτες μουσείων. 

Για παράδειγμα, στον κανόνα που μιλάει για το ότι πρέπει να περιμένουμε ήσυχα τη 

σειρά μας για να μπούμε στο μουσείο «παίξαμε» τους …κακούς επισκέπτες που 

σπρώχνονται στη σειρά και ενοχλούν τους άλλους επισκέπτες και τους εργαζόμενους 

στο μουσείο. 

Η επόμενη μεθοδολογική μας επιλογή ήταν η έρευνα πεδίου, δηλαδή η 

επίσκεψή μας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, που αποτελούσε μια από τις 

κορυφώσεις του προγράμματός μας και εξελίχθηκε ως εξής: 

Σε μια προπαρασκευαστική επίσκεψη της εκπαιδευτικού εντοπίστηκε μια 

αναθηματική στήλη που εικόνιζε μια οικογένεια θνητών (δύο γονείς, τρία παιδιά και δύο 

θεραπαινίδες) που πήγαινε να θυσιάσει στην οικογένεια του Ασκληπιού. Αυτοί οι θνητοί 

έγιναν οι ήρωες της περιήγησής μας και τα παιδιά τους απέδωσαν αρχαιοελληνικά 

ονόματα. Οι φυσικές εναλλαγές των δραστηριοτήτων της οικογένειας μέσα στην 

ημέρα έφερναν φυσικά τα παιδιά από το ένα έκθεμα στο άλλο. Τα εκθέματα που 

είχαν δει από φωτογραφίες στο σχολείο ανανέωναν την προσοχή τους, δημιουργώντας 

μια αίσθηση ανακάλυψης, ενώ, χάρη σε αυτά, τα παιδιά ανακάλυψαν την αξία των 

εξηγητικών επιγραφών που υπήρχαν στις προθήκες. Με μια ματιά στην επιγραφή 

διαπίστωναν αν το μάντεμα που είχαν κάνει ήταν επιτυχημένο ή όχι. Η επιβεβαίωση 

αλλά κυρίως η διάψευση ωθούσαν σε εμβάθυνση στις συνθήκες ζωής της εποχής. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν μια πήλινη χύτρα η οποία εξαιτίας του κοίλου στη 

βάση της παραπλάνησε τα παιδιά. Οι σημερινές εστίες μαγειρέματος απαιτούν σκεύη με 

επίπεδη βάση, ενώ τότε που μαγείρευαν πάνω από τη φλόγα της φωτιάς, το κοίλο 

σκεύος εξυπηρετούσε. 

Ξεκινήσαμε την περιήγηση από την αίθουσα δημόσιου βίου, όπου θέλαμε να 

αισθητοποιήσουν τα παιδιά μέσω των αγαλμάτων τους Αρχαίους ΄Ελληνες ως φυσικές 

παρουσίες (παράστημα, ντύσιμο, χτένισμα κλπ). Τα αγάλματα απεικόνιζαν κυρίως 

θεούς: Άρτεμη, Αθηνά, Διόνυσος, ο καθένας με τα σύμβολά του. Σχολιάσαμε ιδιαίτερα 

την ενδυμασία, τις πτυχές που δημιουργούσαν οι χιτώνες και την τόσο πετυχημένη 

απεικόνισή τους από τους γλύπτες. Ύστερα παρατηρήσαμε την προαναφερθείσα 

αναθηματική στήλη και τα παιδιά απέδωσαν αρχαία ονόματα στα πρόσωπα. Μιλήσαμε 



πολύ λίγο για τις θυσίες, επισημάναμε το ζώο που θα θυσιαζόταν και τις προσφορές 

που μετέφεραν οι θεραπαινίδες.  

Για να γίνει το πέρασμα στην αίθουσα του ιδιωτικού βίου, ζήτησα να 

φανταστούμε τι θα έκανε η οικογένεια φεύγοντας από τη θυσία. Τα παιδιά φαντάστηκαν 

ότι, όπως εμείς γυρνώντας από την εκκλησία, πηγαίνουμε σπίτι για να μαγειρέψει η 

μαμά και να φάμε, έτσι θα έκαναν και αυτοί. Περάσαμε λοιπόν στο να δούμε με ποια  

σκεύη μαγείρευε η μητέρα Άρτεμη με την κόρη Αθηνά (αυτά τα ονόματα τους είχαν 

αποδώσει τα παιδιά). Δύο χύτρες που όταν είχαν δει τη φωτογραφία τους τα παιδιά 

είχαν μαντέψει ότι ήταν βάζα ή κανάτες. Διαπίστωσαν ότι δεν είναι πάντα εύκολο να 

υποθέσεις τι είναι ένα έκθεμα μουσείου και πώς το χρησιμοποιούσαν, γι αυτό είναι 

χρήσιμο να διαβάζεις τις λεζάντες. Παρατηρήσαμε το μαύρισμα που έχει αφήσει η φωτιά 

στα πήλινα τοιχώματά τους. Πτηνόσχημα πήλινα δοχεία για υγρά, κάποια 

χρησιμοποιούμενα και ως θήλαστρα για τα μωρά. Πήλινα πιάτα για φαγητό. Πήλινα 

αγγεία για τη φύλαξη κρασιού- λαδιού. Την ώρα που μητέρα και κόρη μαγείρευαν, ο 

πατέρας Ηρακλής με τους γιους Απόλλωνα και Ορέστη πήγαν να πατήσουν σταφύλια 

στο ληνό. Στο κέντρο του ληνού υπάρχει αγγείο όπου συγκεντρώνονταν τα στέμφυλα, 

αφού ο μούστος κυλούσε στη δεξαμενή. Βλέποντας το ψηφιδωτό με τον Πάνα και τους 

βοηθούς του που πατούσαν σταφύλια, τους μιμηθήκαμε κι εμείς για λίγο. Από τη 

δεξαμενή ο  μούστος έμπαινε σε μεγάλα αγγεία τα οποία σφραγίζονταν πολύ καλά, για 

να γίνει κρασί. Επίσης για τη φύλαξη καρπών όπως το σιτάρι, είδαμε πήλινα ομοιώματα 

σιταποθηκών: Στηρίζονταν σε πόδια ώστε να υπάρχει απόσταση από το έδαφος και να 

μην προσβάλλεται ο καρπός από υγρασία. Επίσης είχαν ανοίγματα για τον αερισμό.  

Εντωμεταξύ οι δύο θεραπαινίδες πήγαν στον αργαλειό. Είδαμε τα βάρη που 

χρησιμοποιούσαν στον αργαλειό για τα νήματα καθώς και φωτογραφίες από αγγεία που 

είχαν ζωγραφισμένες παραστάσεις όπως της Κίρκης στον αργαλειό και ζωγραφισμένες 

γυναίκες ντυμένες  με τους κλασικούς αρχαιοελληνικούς υφαντούς χιτώνες. Εκτός από 

την ενδυμασία τους οι γυναίκες παρασκεύαζαν μόνες και τα καλλυντικά τους και τα 

εργαλεία καλλωπισμού τους. Βρέθηκαν  γυάλινα μπουκαλάκια, βάζα για μυραλοιφές, 

χτένια, καθρέφτες, περόνες για τη μίξη των χρωμάτων 

Ζητήσαμε από τα παιδιά να παρατηρήσουν στο ψηφιδωτό των Τριών Χαρίτων τις 

ενδυμασίες για να συμπεράνουν από εκεί ότι εικονίζουν τις εποχές, οι οποίες τότε 

θεωρούνταν τρεις (χειμώνας-φθινόπωρο μαζί).  

Καθώς η περιήγησή μας ολοκληρωνόταν και τα παιδιά ήταν κουρασμένα τα 

αφήσαμε να χαλαρώσουν καλώντας τα να παρατηρήσουν τα ζώα και τα πουλιά που 

εικονίζονταν στα ψηφιδωτά  

Η τελευταία δραστηριότητά μας ήταν κινητική, λειτουργούσε ανακεφαλαιωτικά, 

αλλά ο κύριος ρόλος της ήταν ότι δημιουργούσε συνδέσεις με τα εκθέματα του 

Λαογραφικού Μουσείου. Τα παιδιά με τις φωτογραφίες των λαογραφικών εκθεμάτων 



στα χέρια κατευθύνονταν στις αντίστοιχες προθήκες για να κάνουν το ταίριασμα με τα 

αρχαιολογικά εκθέματα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεν επεκταθήκαμε σε συγκρίσεις, αλλά σίγουρα δημιουργήθηκε στα παιδιά μια 

απαιτητική νοητική σύνδεση για την οποία ήταν προετοιμασμένα με τη δραστηριότητα 

του χρονοτούνελ και χάρη στην οποία δημιούργησαν προσδοκίες για την επίσκεψή τους 

στο Λαογραφικό Μουσείο. Η σύνδεση αυτή λειτουργεί σε τουλάχιστον δύο επίπεδα 

καθώς εξυπηρετεί αφενός τη βελτίωση της οικοδόμησης της έννοιας του ιστορικού 

χρόνου και αφετέρου την οικοδόμηση γνώσης σχετικής με την ύπαρξη πολλών 

διαφορετικών ειδών μουσείου. 

Τα συγκεκριμένα εκθέματα που ταίριαξαν τα παιδιά ήταν: Τις  πήλινες χύτρες με 

τις μεταλλικές κατσαρόλες, Τα πήλινα πιάτα με τα μεταλλικά, Τα πήλινα ομοιώματα 

σιταποθηκών με τα ξύλινα αμπάρια, Το ληνό με το πατητήρι και το ντρόκολο, Τις 

παραστάσεις αργαλειού από πήλινα αγγεία με το στημένο αργαλειό, Πήλινα αγγεία για 

τη φύλαξη υγρών με αντίστοιχα πιθάρια. 

Την επόμενη μέρα από την επίσκεψη παίξαμε ένα παιχνίδι ανάκλησης και 

μαντέματος. Οι μαθητές κλήθηκαν να σκεφτούν για μισό λεπτό ποιο ήταν το 

αγαπημένο τους έκθεμα από όσα είδαν και να προσπαθήσουν να το “δουν” με τα μάτια 

κλειστά. Ύστερα σηκωνόταν ένα παιδί και οι άλλοι το ρωτούσαν πληροφορίες για να 

μαντέψουν. Γρήγορα τα παιδιά κατάλαβαν, χωρίς παρέμβαση της εκπαιδευτικού, ότι 

έπρεπε να ρωτούν δύο βασικές ερωτήσεις: “Από τι είναι φτιαγμένο;” και “Γιατί το 

χρησιμοποιούμε;”. Μόλις έπαιρναν αυτές τις απαντήσεις, προέβαιναν σε απευθείας 

μαντέματα. Με τα μαντέματά τους ήταν πραγματικά συγκινητικό να διαπιστώνεις με 



πόση οικειότητα και αμεσότητα μιλούσαν για τα αντικείμενα. Με την επίσκεψη στο 

Μουσείο είχαν οικειοποιηθεί τους θησαυρούς του.... 

Σε μια δραστηριότητα διαθεματικής λειτουργίας (σύνδεση με τα Μαθηματικά) τα 

παιδιά ολοκλήρωσαν ένα σκίτσο-αναπαράσταση της αναθηματικής στήλης 

ακολουθώντας αριθμούς μέχρι το 70. Έτσι, εστίασαν σε λεπτομέρειες του εκθέματος και 

ξαναήρθαν σε επαφή με τους πρωταγωνιστές της περιήγησής μας στο μουσείο.  

Επιστρέφοντας από τις διακοπές των Χριστουγέννων δύο παιδιά που είχαν 

επισκεφθεί μουσεία μίλησαν για αυτό. Επρόκειτο για ένα ενδυματολογικό μουσείο στη 

Βιέννη και για τα μουσεία Ακρόπολης και Αρχαίας Ολυμπίας. Τα φυλλάδια που έφεραν 

τα παιδιά από τα μουσεία αυτά μας έδωσαν την ιδέα για έναν ακόμη εναλλακτικό 

τρόπο αισθητοποίησης του χρονοτούνελ δηλαδή της αναδρομής στον ιστορικό 

χρόνο. 

Φέραμε στην τάξη ένα μακρόστενο δίχτυ φύλαξης παιχνιδιών το οποίο είναι 

χωρισμένο σε διαμερίσματα. Προσπαθήσαμε να γίνει το μακρόστενο δίχτυ μας η 

αισθητοποίηση του χρονοτούνελ, όπου κάθε διαμέρισμα θα είναι μία από τις χρονικές 

περιόδους από τις οποίες προέρχονται τα εκθέματα του κάθε μουσείου με το οποίο 

ασχολούμαστε. Σε αυτό το δίχτυ επανερχόμασταν πολλές φορές στη διάρκεια της 

χρονιάς για να το εμπλουτίσουμε και έγινε ο τόπος φύλαξης των  εισιτηρίων, 

φυλλαδίων, βιβλίων κλπ που παίρναμε από τα μουσεία που επισκεπτόμασταν. Εκεί 

τοποθετήσαμε ακόμα και ομοιώματα εκθεμάτων από μουσεία που δεν επισκεφθήκαμε, 

όπως Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με δεινόσαυρους για να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτά 

τα εκθέματα αφορούν μια εποχή πριν την παρουσία του ανθρώπου στη γη. Με τη 

σταθερή παρουσία του χρονοτούνελ στην τάξη και κυρίως με την τακτική αναφορά και 

τοποθέτηση αντικειμένων σε αυτό τα παιδιά απέκτησαν μια, αρκετά καλή για την ηλικία 

τους, αίσθηση του ιστορικού χρόνου. Σε αυτό βοήθησε και το κατάλληλο λεξιλόγιο 

π.χ.: η εποχή των δεινοσαύρων (παλαιοντολογικά ευρήματα των μουσείων Φυσικής 

Ιστορίας), τότε που ζούσαν οι Αρχαίοι Έλληνες (Αρχαιολογικό Μουσείο), τότε που 

ζούσαν οι προγιαγιάδες μας (Λαογραφικό Μουσείο), η εποχή μας (Παιδικό Μουσείο, 

Τεχνολογικό, Μουσείο Μηχανών, Πινακοθήκη).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προκειμένου να προετοιμαστούμε για άλλη μια έρευνα πεδίου, την επίσκεψη 

στο Λαογραφικό Μουσείο, αξιοποιήσαμε το βιβλίο της Φωτεινής Τσάμπρα: « Μια βόλτα 

στο Κέντρο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελικής Χατζημιχάλη», το οποίο 

περιλαμβάνει ένα θαυμάσιο δρώμενο όπου τα εκθέματα ζωντανεύουν. Τα παιδιά το 

άκουσαν, το έπαιξαν, το χόρτασαν, το ευχαριστήθηκαν. Έμαθαν τα λόγια του απέξω και 

στο τέλος της ξενάγησης που μας έγινε στο Λαογραφικό Μουσείο, το παρουσίασαν 

στους γονείς τους, στους μαθητές του άλλου τμήματος και στο προσωπικό του 

μουσείου.  

Η ξενάγηση που παρακολουθήσαμε ακολούθησε τη διαίρεση του μουσείου σε 

ενότητες εκθεμάτων που αφορούσαν τον οικιακό εξοπλισμό, τις αγροτικές εργασίες και 

κάποια αστικά επαγγέλματα της εποχής. Στο τέλος, ανακεφαλαιωτικά δώσαμε στα 

παιδιά φωτογραφίες με εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου για να τα 

συνταιριάξουν με τα παρόντα λαογραφικά εκθέματα. 

Μετά την επίσκεψη διαλέξαμε τη φωτογραφία ενός εκθέματος που άρεσε πολύ 

στα παιδιά και ήταν ένα υφαντό με τις Εννέα Μούσες και τον Απόλλωνα. Τη στείλαμε 

στην πέμπτη τάξη του 25ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών που ασχολούνταν και αυτή με 

το Λαογραφικό Μουσείο, μαζί με εκτυπωμένες φωτογραφίες από πίνακες ζωγραφικής 

που δείχνουν τις Εννέα Μούσες. Τους ζητήσαμε να διαλέξουν ποιος είναι ο πίνακας 

τον οποίο έχει αντιγράψει η υφάντρα. Και φυσικά τα κατάφεραν! Έτσι, οι δύο ομάδες 

αλληλεπίδρασαν δημιουργικά. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλη μια έρευνα πεδίου θα μας οδηγούσε σε έκθεση χαρακτικής στη Δημοτική 

Πινακοθήκη της Πάτρας. Για να προετοιμαστούμε περιηγηθήκαμε σε ψηφιακές 

πινακοθήκες. Κορύφωση της δραστηριότητας αυτής ήταν η δημιουργία της Ψηφιακής 

Πινακοθήκης των Παθών, εν όψει του Πάσχα, όπου τα παιδιά σχολίαζαν πίνακες που 

έδειχναν τα Πάθη του Χριστού σε εικονικές αίθουσες Πινακοθήκης. Τη δημιουργία μας 

αυτή με τις ηχογραφημένες φωνές των παιδιών τη στείλαμε στο 32ο Νηπιαγωγείο για να 

την απολαύσουν. Σε απάντηση οι μικροί μας φίλοι που ασχολούνται κι αυτοί με τα 

μουσεία μας έστειλαν ένα επιτραπέζιο που είχαν φτιάξει μόνοι τους και ήταν μια τρίλιζα 

που τα πιόνια της ήταν εμπνευσμένα από μουσειακά εκθέματα. 

Στη Δημοτική Πινακοθήκη είδαμε έργα χαρακτικής και προκειμένου να 

καταλάβουν τα παιδιά την τεχνοτροπία της χαρακτικής και να τη διαχωρίσουν από τη 

ζωγραφική, παρακολουθήσαμε ένα βίντεο στο οποίο η χαράκτρια Βάσω Κατράκη 

δημιουργούσε ένα έργο της. Ύστερα απολαύσαμε τα έργα της έκθεσης. 

Την επόμενη μέρα στο σχολείο μας ακούσαμε το CD από το βιβλίο « Μια βόλτα 

στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων» της Φωτεινής Τσάμπρα. Οι πίνακες 

ζωγραφικής μιας έκθεσης γίνονται στιγμιότυπα μιας ιστορίας με πρωταγωνιστές δυο 

ξωτικά, τον Πινέλ και την Παλέτα. Το ίδιο επιχειρούμε με τρία χαρακτικά έργα που 

φωτογραφίσαμε από την έκθεση που είδαμε στην Πινακοθήκη. Τα έργα εικόνιζαν: ένα 

τοπίο, μια μητέρα με ένα μωρό και ένα καράβι. Η ιστορία που έφτιαξαν τα παιδιά  

αφορούσε έναν ναυτικό που ερχόταν με το καράβι του στον τόπο του για να δει τη 

γυναίκα του και το παιδί του. 



Το κινητό τμήμα του Παιδικού Μουσείου της Αθήνας επισκέφτηκε την Πάτρα με 

ένα πρόγραμμα με θέμα τα ταξίδια. Είχαμε άλλη μια πρόκληση για έρευνα πεδίου. 

Ακολούθησαν το Ζωολογικό Μουσείο και το Μουσείο Παιδείας του Πανεπιστημίου 

Πατρών και η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Πατρέων, τα οποία ολοκλήρωσαν την 

ενασχόλησή μας με τη έννοια “Μουσείο” και με τα Μουσεία της πόλης μας, της Πάτρας. 

 

 

Δυο λόγια για τη συγγραφέα 

 

Η Μαρία Γκοτσοπούλου- Τσάμπρα γεννήθηκε και ζει στην Πάτρα πλάι στο 

όμορφο δάσος του Γηροκομειού. Σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης Πάτρας και στη συνέχεια απέκτησε το Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών του 

Τμήματος στην Ψυχοπαιδαγωγική Συμβουλευτική. Το 2008 αποφοίτησε από το 

Διδασκαλείο του ιδίου τμήματος. 

Εργάζεται ως δασκάλα-υποδιευθύντρια στο 46ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, όπου 

οι σοφοί μαθητές της και οι υπέροχοι συνάδελφοί της την διδάσκουν κάθε χρόνο και 

περισσότερο πώς να αγαπάει τη Ζωή και να σέβεται τον Άνθρωπο. 

Μαζί με το σύζυγό της Λάμπρο Τσάμπρα μεγαλώνουν το Γιάννη, τον 

Κωνσταντίνο, τον Νικήτα και την Παναγιώτα μέσα στο φιλόξενο δάσος, κάτω από τη 

χάρη της Γηροκομήτισσας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οι φύλακες της μνήμης 

Παντελέου Στυλιανή   Κατσαδούρου Αλεξάνδρα 

 

Γνωριμία με τo  Μουσείo.  

Το Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ στην Πάτρα. 

 

Στο αναλυτικό πρόγραμμα της Δ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου τόσο στο 

γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας όσο και στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας, οι 

μαθητές έρχονται σε επαφή με την έννοια «μουσείο». Αυτό αποτέλεσε την αφορμή για 

τη συστηματική ενασχόληση των μαθητών με τη μουσειακή εκπαίδευση, στο πλαίσιο 

ενός πολιτιστικού προγράμματος. 

Ως εισαγωγική δραστηριότητα επιλέχθηκε η ετυμολογική διερεύνηση της λέξης 

"μουσείο". Οι μαθητές ανέτρεξαν σε ορισμούς από έντυπες και  ψηφιακές πηγές και 

κατέγραψαν την οικογένεια λέξεων με την ίδια ρίζα (μούσα, μουσική, μουσείο). 

Στην επόμενη φάση τέθηκε ως στόχος οι μαθητές να γνωρίσουν τα διαφορετικά 

είδη μουσείων και τα σημαντικότερα μουσεία της Ελλάδας και του κόσμου. Με τη χρήση 

του Διαδικτύου συλλέχθηκαν εικόνες και πληροφοριακό υλικό προς αξιοποίηση. 

Από τις λειτουργίες του μουσείου η διδακτική παρέμβαση πέρασε στους 

λειτουργούς του. Χρησιμοποιήθηκαν παιχνίδια ρόλων, ώστε οι μαθητές να διακρίνουν 

τους επαγγελματίες που εργάζονται σ' ένα μουσείο (ξεναγός, αρχαιολόγος, φύλακας, 

συντηρητής αρχαιοτήτων, λαογράφος, εθνολόγος, κ.ά.) και να γνωρίσουν τον τομέα 

ευθύνης τους. 

Με αφορμή την ανάγνωση των βιβλίων "Ο μικρός Νικόλας διασκεδάζει", Rene 

Goscinny, εκδόσεις Πατάκη και “Το άγαλμα που κρύωνε”, Χρήστος Μπουλώτης, 

εκδόσεις Πατάκη, έφτιαξαν τους δικούς τους κανόνες σε ένα μουσειακό χώρο. 

Δημιούργησαν ένα πίνακα αναφοράς, τονίζοντας τα ΝΑΙ και τα ΟΧΙ ενός ορθά 

φερόμενου επισκέπτη μουσείου.  

Όλο το υλικό που προέκυψε κατά τη διάρκεια των προαναφερθέντων 

δραστηριοτήτων συνέθεσε τη «Γωνιά Μουσείου» στην τάξη, η οποία διαρκώς 

εμπλουτίζονταν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του θέματος.  

Τη γενική προσέγγιση του μουσείου ακολούθησε η επικέντρωση σε ένα ιδιαίτερο 

είδος μουσείου, το Μουσείου Τύπου. Αρχικά, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και με 



τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών κατέγραψαν σε χαρτόνια λέξεις σχετικές με τη λέξη 

εφημερίδα.   

Επεξεργάστηκαν ετυμολογικά τις λέξεις "τύπος" και "εφημερίδα", για να 

συνδέσουν την έννοια "τύπος" με την έντυπη μορφή εφημερίδας.  

Στη συνέχεια αναζήτησαν στο Διαδίκτυο Μουσεία Τύπου στον κόσμο. Στάθηκαν 

ιδιαίτερα στο ψηφιακό αρχείο του Μουσείου Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ στην Πάτρα 

(www.mouseiotipou.gr), όπου είδαν παλιές εφημερίδες και περιοδικά, τα οποία 

παρουσίασαν στην τάξη. Επίσης συνέλεξαν παλιές και νέες έντυπες εφημερίδες ενώ 

επισκέφτηκαν και ηλεκτρονικές εφημερίδες διερευνώντας και επισημαίνοντας τις 

διαφορές του έντυπου και ψηφιακού τύπου. 

Την προετοιμασία στην τάξη ακολούθησε η δια ζώσης επίσκεψη στο Μουσείο 

Τύπου. Η υπεύθυνη του Μουσείου Τύπου ξενάγησε τους μαθητές στον χώρο του 

μουσείου επισημαίνοντας τις ιδιαιτερότητες της γραφής από το χθες στο σήμερα καθώς 

και την εξέλιξη της τυπογραφίας. Είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ανάλυση στους μαθητές 

για τον τρόπο συντήρησης και αρχειοθέτησης των εφημερίδων καθώς και για τη 

σπουδαιότητα των ιστορικών εγγράφων που φυλάσσονται στο μουσείο. Μετά την 

ξενάγηση συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του μουσείου, παίρνοντας μέρος 

σε διαδραστικές δραστηριότητες αναλογικές και σε ψηφιακό περιβάλλον ώστε να 

οικοδομήσουν έννοιες σχετικές με την εξέλιξη του τύπου, τη διαδικασία παραγωγής του, 

τους επαγγελματίες που συμβάλλουν στην έκδοση μιας εφημερίδας, τα δομικά στοιχεία 

ενός πρωτοσέλιδου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μετά την επίσκεψη, οι μαθητές συνέταξαν και έστειλαν με τηλεομοιοτυπία 

ευχαριστήρια επιστολή στο Μουσείο Τύπου για την εξαιρετική φιλοξενία και την 

ξενάγηση στον χώρο. Το Μουσείο από την πλευρά του, ανατροφοδότησε τους μαθητές 

και τους εκπαιδευτικούς με την αποστολή στη σχολική μονάδα ειδικής φόρμας, στην 

οποία καταγράφηκε από την Υπεύθυνη του Μουσείου η εξαιρετική στάση των μαθητών-

επισκεπτών μουσείου.  

Την επόμενη ημέρα, στην τάξη, οι μαθητές συνέθεσαν την εμπειρία της 

επίσκεψής τους. Επανήλθαν στις καταγραφές που είχαν κάνει στην αρχή της 

ενασχόλησής τους με το Μουσείο Τύπου σχετικά με τη λέξη «εφημερίδα» και 

επανέλαβαν τη διαδικασία. Ήταν εντυπωσιακή η διαφορά του "πριν" και του "μετά" στην 

πλούσια συλλογή λέξεων και φράσεων σχετικών με τον Τύπο, η οποία φανέρωνε την 

οικοδόμηση της σχετικής γνώσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εμπλουτίζοντας τη "Γωνιά Μουσείου” έφτιαξαν την ταυτότητα του Μουσείου 

Τύπου. Με άλλα λόγια κατέγραψαν πότε ιδρύθηκε, από ποιον, τι εκθέματα έχει, σε 

ποιες θεματικές ενότητες ανήκουν και από ποια εποχή ή χρονική περίοδο προέρχονται 

και ολοκλήρωσαν με χαρακτηριστικές φωτογραφίες. 

 

 

 



Ταυτότητες φτιάχτηκαν για όλα τα μουσεία που οι μαθητές επισκέφθηκαν 

(Αρχαιολογικό  Μουσείο Πάτρας, Μουσείο Ακρόπολης, Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας). 

Προεκτείνοντας τις δραστηριότητές τους, οι μαθητές έγιναν μικροί αρθρογράφοι. 

Έγραψαν τα δικά τους άρθρα δημιουργώντας ένα ξεχωριστό  πρωτοσέλιδο με τίτλο "Η 

γελαστή γνώμη" και εν συνεχεία τη δική τους εφημερίδα με νέα απ'όλο τον κόσμο και 

τίτλο : "Του κόσμου τα νέα". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράλληλα, οι ομάδες με κατανομή αρμοδιοτήτων κατασκεύασαν ένα 

επιτραπέζιο παιχνίδι με τίτλο "Μουσείο Τύπου". Σ 'αυτό οι παίχτες καλούνταν να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές με το "Μουσείο Τύπου", τις οποίες είχαν φτιάξει οι 

ίδιοι οι μαθητές. Ενδεικτικές ερωτήσεις ήταν: "Πότε ιδρύθηκε το Μουσείο Τύπου; Πόσα 

φύλλα είχαν οι πρώτες εφημερίδες; Τίνος ήρωα του 1821 το χειρόγραφο υπάρχει στο 

Μουσείο Τύπου; Ποιος είναι υπεύθυνος για την κυκλοφορία μιας εφημερίδας;” και 

πολλές άλλες ενδιαφέρουσες, έξυπνες, γραμμένες με φαντασία. 

 

 

 

 

 

 

 



Αφού έπαιξαν και διασκέδασαν στην τάξη με το παιχνίδι τους, το αντάλλαξαν- με 

τη βοήθεια της δασκάλας τους με ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, δημιουργημένο από 

μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Καστριτσίου, στο  πλαίσιο της συμμετοχής τους 

στο Τοπικό Πολιτιστικό Δίκτυο για τη Μουσειακή Εκπαίδευση, με την ονομασία “Οι 

φύλακες της μνήμης”. 

Συγκεντρώνοντας όλο το υλικό ενασχόλησης με το μουσείο, οι μαθητές 

συνέθεσαν ένα υπέροχο βιβλίο με τίτλο "Οι φύλακες της μνήμης". Σ' αυτό έγραψαν τον 

ορισμό του μουσείου, τα είδη των μουσείων, αυτά που επισκέφτηκαν, τα πιο διάσημα 

μουσεία του κόσμου, αλλά και το "δικό" τους μουσείο, το οποίο  περιέγραψαν πώς το 

φαντάζονται, ζωγραφίζοντάς το με τον μοναδικό τους τρόπο. Με ανάλογο τρόπο οι 

μαθητές δημιούργησαν σε μορφή power point το ψηφιακό βιβλίο του μουσείου. 

 

 

Με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσείων ,στις 18 

Μαΐου, οι μαθητές συνέλεξαν βιβλία με θέμα τα μουσεία, τόσο της Ελλάδας όσο και του 

κόσμου. Οργάνωσαν τη δική τους έκθεση βιβλίου, η οποία είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

όλους τους μαθητές αλλά και τους επισκέπτες του σχολείου (γονείς, εκπαιδευτικούς 

κ.ά.). 

Μετά την ολοκλήρωση του πολιτιστικού προγράμματος, με στόχο τη διάχυση των 

παραγόμενου έργου τόσο σε επίπεδο μαθητών όσο και σε επίπεδο εκπαιδευτικών 

πρακτικών, η σχολική μονάδα διοργάνωσε  "Ημέρα γονέων", και συμμετείχε στην 

Ημερίδα: " Φύλακες της μνήμης-Προσεγγίζοντας εκπαιδευτικά τα μουσεία της Πάτρας" 

του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων Α/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας. 

 

 



Δυο λόγια για τις συγγραφείς 

Η Στέλλα Παντελέου γεννήθηκε στην Πάτρα και σπούδασε Παιδαγωγικά στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχει πτυχίο γαλλικής γλώσσας. Παρακολούθησε σεμινάρια 
σχετικά με πολιτιστικές δράσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.  Συμμετείχε στο 
συνέδριο Μουσειοπαιδαγωγικής που διοργάνωσε το Π.Τ.Δ.Ε. Έχει υλοποιήσει 
καινοτόμα προγράμματα και συμμετείχε στο πολιτιστικό δίκτυο "Οι φύλακες της μνήμης. 
Προσεγγίζοντας τη Μουσειακή Εκπαίδευση". Εργάστηκε στο Κέντρο Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Πατρέων και από το 1999 είναι εκπαιδευτικός στην 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  

 

 

 

 

Η Κατσαδούρου Αλεξάνδρα γεννήθηκε το 1975 στο Τύπιγκεν της Γερμανίας. Τελείωσε 
το γερμανικό και ελληνικό σχολείο και έπειτα εγκαταστάθηκε στην Πάτρα, όπου 
σπούδασε  Παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχει πτυχίο γερμανικής Γλώσσας 
και νοηματικής. Συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας ως μέντορας ομάδας 
φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και συμμετείχε στο 
πολιτιστικό δίκτυο "ΟΙ φύλακες της μνήμης. Προσεγγίζοντας τη Μουσειακή εκπαίδευση". 
Εργάζεται στη δημόσια εκπαίδευση από το 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οι φύλακες της μνήμης 

Μούρτζη Φωτεινή 

 

Mάθατε τα νέα από το 61; 

 

Το πολιτιστικό μας πρόγραμμα περιελάμβανε προσέγγιση του Μουσείου Τύπου 

μέσω της επεξεργασίας των εννοιών της γραφής και της εφημερίδας και προέκταση και 

σε άλλα είδη μουσείων, τις λειτουργίες αυτών και τους λειτουργούς τους αλλά και τους 

κανόνες που διέπουν μια επίσκεψη στο μουσείο.  

Η πορεία προσέγγισης του θέματος, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την 

εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ στην Πάτρα, περιγράφεται 

αναλυτικά στη συνέχεια. 

Η υλοποίηση του προγράμματος περιελάμβανε γνωριμίας, ενεργοποίησης και 

δεσίματος της ομάδας, διαμόρφωση του χώρου, εντός της τάξης, στον οποίο οι μαθητές 

θα αναρτούσαν το παραγόμενο υλικό των δραστηριοτήτων τους και αναπτύχθηκε 

ιστολόγια για τη διάχυση των νέων της τάξης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η προετοιμασία της επίσκεψης στο Μουσείο Τύπου κινήθηκε γύρω από τους 

ακόλουθους θεματικούς άξονες. 

Αναγκαιότητα γραφής και ύπαρξης εφημερίδων.  

Για να κατανοήσουν οι μαθητές την αναγκαιότητα που οδήγησε τον άνθρωπο να 
γράψει και να δημιουργήσει γραπτά κείμενα φιλοξενήθηκε στην τάξη για μια εβδομάδα η 
εκπαιδευτική βαλίτσα «Ταξιδιώτης της γραφής» της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος 



Ευγενίδου. Παρακολούθησαν σχετική παρουσίαση ppt, κινούμενα σχέδια με την ιστορία 
της γραφής. Ήρθαν σε επαφή με τα υλικά γραφής και έγραψαν με πένα, κιμωλία, καλάμι 
πάνω σε κερί, πηλό, μαυροπίνακα. Έμαθαν για τον πάπυρο, την περγαμηνή, το χαρτί, 
τον δίσκο της Φαιστού και τα είχαν τη δυνατότητα να τα αγγίξουν. Συμπληρώσαν φύλλα 
εργασίας (ιδεογράμματα, σφηνοειδής γραφή, γραφή τυφλών, πρωτόγραμμα) και 
έπαιξαν ένα παιχνίδι μνήμης. Ήταν ένα ταξίδι στο χρόνο και στη γνώση! 

 

Προσέγγιση της έννοιας «μουσείο» με καταιγισμό ιδεών (brain storming). 

Τα παιδιά κατέγραψαν τις λέξεις που τους έρχονταν στο μυαλό και που θα 

μπορούσαν να τις χρησιμοποιήσουν για να περιγράψουν τι είναι το μουσείο σε χαρτί 

του μέτρου. Ακολούθησε συζήτηση και στη συνέχεια αναζήτησαν τη λέξη μουσείο σε 

λεξικά. Κατέγραψαν τον ορισμό σε μια καρτέλα και μαζί με το χαρτί του μέτρου τα 

ανάρτησαν σε ταμπλό. 

Είδη μουσείων. 

Οι μαθητές αναζήτησαν στο διαδίκτυο είδη μουσείων και  κατέγραψαν τα πιο 

παράξενα μουσεία στον κόσμο. Στη συνέχεια κατέγραψαν τα μουσεία της πόλης της 

Πάτρας, τα σήμαναν σε χάρτη της πόλης και έφτιαξαν το αντίστοιχο υπόμνημα. 

Η έννοια της «συλλογής». 

Προσδιόρισαν οι μαθητές την έννοια μιας συλλογής μέσω των προσωπικών τους 

συλλογών. Έφεραν στην τάξη και ο καθένας παρουσίασε τη δική του συλλογή, τον λόγο 

που τη δημιούργησε και τα συναισθήματά του σε σχέση με αυτήν.  

 

 

 

 

 

 

Κανόνες συμπεριφοράς στο μουσείο. 

Οι μαθητές άκουσαν, τραγούδησαν και δραματοποίησαν το τραγούδι «Μες στο 

μουσείο» από τη Λιλιπούπολη, διάβασαν το βιβλίο «Μες στο μουσείο» της Ντεκάστρο 

Μ. και συμπλήρωσαν σχετικά φύλλα εργασίας, ζωγράφισαν ένα άγαλμα, έφτιαξαν παζλ 

με κομμάτια από σπασμένα αντικείμενα μουσείου, έγραψαν τα ονόματά τους με 

γράμματα από το αρχαίο ελληνικό αλφάβητο, χωρίστηκαν σε ομάδες και δημιούργησαν 

μικρό θεατρικό δρώμενο με θέμα «Διάλογος με ένα άγαλμα του μουσείου», έφτιαξαν το 



αλφαβητάρι του μουσείου, ανάρτησαν τις εργασίες τους στο ταμπλό της τάξης, 

παρακολούθησαν το βίντεο «Ο μικρός Νικόλας στο μουσείο» και συζήτησαν για τη 

συμπεριφορά μέσα στο μουσείο.  

Στη συνέχεια, οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μια ομάδα δημιούργησε 

καρτέλες με το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε μέσα σε ένα μουσείο και η άλλη με το 

τι δεν πρέπει να κάνουμε. Με τις καρτέλες αυτές έπαιξαν παντομίμα. Ζητήθηκε και από 

ένα άλλο τμήμα του σχολείου μας να έρθει στο χώρο της βιβλιοθήκης και να παίξει μαζί 

μας της παντομίμα για τους κανόνες συμπεριφοράς μέσα στο μουσείο. 

Εικονογραφήθηκαν οι κανόνες και αναρτήθηκαν στο σχετικό ταμπλό. Τέλος, έπαιξαν το 

παιχνίδι «Αγαλματάκια, ακούνητα, αμίλητα, αγέλαστα…». 

Η έννοια της «εφημερίδας», η χρήση, η δημιουργία και η δομή της. 

Οι μαθητές αναζήτησαν τη λέξη σε λεξικό, συζήτησαν, την κατέγραψαν σε καρτέλα 

και την ανάρτησαν σε ταμπλό. 

Κατέγραψαν τις πιθανές χρήσεις μιας εφημερίδας. Διάβασαν την ιστορία «Το 

παράπονο της Λήδας της εφημερίδα»ς. Έπαιξαν παντομίμα και έφτιαξαν κατασκευές 

από παλιές εφημερίδες. Φωτογράφισαν αυτές τις κατασκευές και τις ανάρτησαν στο 

twinspace του προγράμματος eTwinning που υλοποιούσαν σε συνεργασία με σχολείο 

της Κύπρου με θέμα Energy through games. 

Την τάξη επισκέφτηκε δημοσιογράφος και οι μαθητές επισκέφθηκαν γραφεία τοπικής 

εφημερίδας. Έγινε γνωριμία με τους συντελεστές της δημιουργίας μιας εφημερίδας, 

ενημερώθηκαν και παρακολούθησαν τα στάδια παραγωγής της. 

 

 

 

 

 

 

Οι μαθητές συγκέντρωσαν διαφορετικών ειδών εφημερίδες και σχολίασαν την 

αναγκαιότητα ύπαρξής τους. Έφτιαξαν κολάζ με τους τίτλους τους. Διέκριναν τα μέρη, 

τα θέματα και την κατανομή τους σε μια εφημερίδα. Χωρίστηκαν σε ομάδες και έφτιαξαν 

μικρές αγγελίες, γελοιογραφίες, τίτλους άρθρων, σχεδίασαν πρωτοσέλιδα. 

Συνέκριναν εφημερίδες και διαδικασίες παραγωγής κατά τη διάρκεια των χρόνων 

καθώς και τα μέσα που είχαν και έχουν οι άνθρωποι για την παραγωγή μιας 



εφημερίδας, μελετώντας την ιστορική τους εξέλιξη. Συμπλήρωσαν φύλλα εργασίας, και 

έφτιαξαν παζλ.  

Κατά τα διάρκεια επίσκεψης στο Μουσείο Τύπου έγινε ενημέρωση και ξενάγηση από 

την υπεύθυνη του μουσείου και οι μαθητές συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

του μουσείου. 

 

 

 

 

 

 

Μετά την επίσκεψη ακολούθησε αξιολόγηση της επίσκεψης. Δημιουργήθηκε παιχνίδι 

κρυμμένου θησαυρού, έγινε σύνθεση και ηχογράφηση σχετικού τραγουδιού και 

αποστολή του για εκπαιδευτική αξιοποίηση σε όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία του 

δικτύου. Το τραγούδι αυτό αποτέλεσε και τη συμμετοχή μαςστη Μουσειοσκευή του 

Μουσείου Τύπου που δημιουργήθηκε από το τοπικό πολιτιστικό δίκτυο «Οι φύλακες της 

Μνήμης» 

Τελική δραστηριότητα αποτέλεσε ο σχεδιασμός εφημερίδας με τίτλο «Τα νέα από το 

61!» 

Δυο λόγια για τη συγγραφέα 

Η Μούρτζη Φωτεινή γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στην Πάτρα. Σπούδασε Κοινωνική Εργασία στο ΤΕΙ 

Πάτρας, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο ΣΥΠ της 

ΑΣΠΑΙΤΕ Πάτρας. Απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο και εξειδικεύτηκε στις 

μαθησιακές δυσκολίες στο Πανεπιστήμιο Πάτρών. Παρακολούθησε πολυάριθμα σεμινάρια σχετικά με 

πολιτιστικά θέματα, θέματα περιβαλλοντική εκπαίδευσης και αγωγής υγείας, τη χρήση νέων τεχνολογιών 

στην εκπαίδευση (α΄ και β΄ επίπεδο ΤΠΕ). Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά. Εργάστηκε ως υπάλληλος 

σε βιβλιοπωλείο, καθηγήτρια σε φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών, εργασιακή σύμβουλος για ειδικές 

κοινωνικές ομάδες στον ΟΑΕΔ, συνεργάτης της Λαικής Επιμόρφωσης, επιστημονική συνεργάτης στο 

ΑΤΕΙ Πάτρας και σύμβουλος σε σχολές γονέων.  

Τα τελευταία 15 χρόνια εργάζεται ως δασκάλα. Είναι παντρεμένη και έχει έναν δεκατριάχρονο γιο. 

 

 

 

 



 

Οι φύλακες της μνήμης 

Αικατερίνη Ν. Σγούρου 

 

Βήμα βήμα προχωράμε, το μουσείο αναζητάμε… 

 

Η διαδρομή μας ξεκίνησε με τη λέξη «Μουσείο», η οποία γράφτηκε στον πίνακα 

της τάξης μας. Αναλύσαμε τη λέξη ετυμολογικά, γραμματικά, αποδώσαμε την έννοιά της 

και την προέλευσή της, αναζητήσαμε τους ήχους και τις μυρωδιές που τη συνοδεύουν. 

Ταυτίσαμε το μουσείο με πρόσωπα μυθικά, δηλαδή τις 9 Μούσες, για τις οποίες 

αναζητήσαμε πληροφορίες στο διαδίκτυο και ορίσαμε την απαρχή του μουσείου ως το 

τέμενος που ήταν αφιερωμένο στη λατρεία των μουσών (Γλύτση: 230). Στη συνέχεια 

καταγράψαμε στον πίνακα της τάξης τις λέξεις που έλεγαν οι μαθητές αυθόρμητα 

ακούγοντας τη λέξη «μουσείο», χρησιμοποιώντας την τεχνική του ελεύθερου 

καταιγισμού ιδεών. Στη συνέχεια οι λέξεις αυτές ομαδοποιήθηκαν και καταλήξαμε σε 

έναν εννοιολογικό χάρτη.  

Ο εννοιολογικός μας χάρτης περιλάμβανε πέντε (5) μεγάλες υποομάδες – 

υποθέματα: τα είδη των μουσείων (αρχαιολογικό, φυσικής ιστορίας, πολεμικό, Τύπου, 

νομισμάτων, ναυτικό, λαϊκής τέχνης, τυφλών, ολοκαυτώματος…), τις λειτουργίες του 

Μουσείου (συλλογή, συντήρηση, φύλαξη, προβολή, ανάδειξη, έκθεση των εκθεμάτων, 

εκπαίδευση, αναψυχή), δράσεις του μουσείου (εκθέσεις, ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά 

προγράμματα, ομιλίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις…), το κοινό των μουσείων (σχολεία, 

ενήλικες, οικογένειες, ΑΜΕΑ…..) και τέλος οι εργαζόμενοι του μουσείου (αρχαιολόγοι, 

συντηρητές, ξεναγοί, υπάλληλοι πωλητηρίου, φύλακες, επιμελητές….).  

Με την παραπάνω δράση καταφέραμε να δώσουμε τον ορισμό του μουσείου, 

όπως ορίζεται από την ICOM (Διεθνές Συμβούλιο των Μουσείων). Σύμφωνα λοιπόν, με 

την ICOM (1987, άρθρο 2), Μουσείο είναι ένα ίδρυμα μόνιμο και μη κερδοσκοπικό, 

στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξής της, που είναι ανοιχτό στο κοινό και 

που αποκτά, συντηρεί, μελετά, γνωστοποιεί (ή επικοινωνεί) και κυρίως εκθέτει τις υλικές 

μαρτυρίες του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του, με σκοπό τη μελέτη, την 

εκπαίδευση (την παιδεία) και την ψυχαγωγία (ή τέρψη) (Γλύτση: 233). Επιμείναμε στη 

σύνδεση του μουσείου με την κοινωνία με σκοπό τη λειτουργία του θεσμού του 

μουσείου ως μέσου δια βίου εκπαίδευσης και αναψυχής (Πικοπούλου – Τσολάκη: 23), 

δηλαδή τη λειτουργία της επικοινωνίας. Αναφέραμε επίσης ότι το μουσείο είναι ο 

πολιτιστικός οργανισμός, μέσω του οποίου δύναται να προβληθεί η ταυτότητα κάθε 



λαού, αλλά και ο χώρος ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει και να διατηρήσει την 

ιστορική μνήμη κάθε λαού. 

Κατά τη διαδικασία σύνδεσης του αναλυτικού προγράμματος με το πολιτιστικό 

πρόγραμμα που υλοποιούσαμε επιλεξαμε να αναδιοργανώσουμε τη χρονική σειρά 

επεξεργασίας του 16ου κεφαλαίου του μαθήματος της Γλώσσας της Στ΄ Δημοτικού με 

τίτλο «Μουσεία1» γιατί μας έδινε τη μοναδική ευκαιρία να επεξεργαστούμε με πολλούς 

τρόπους την έννοια που μελετούσαμε. Έτσι εξοικειωθήκαμε ακόμα περισσότερο με 

διάφορα είδη μουσείων, αφού αναφέρονται μια ποικιλία εκθέσεων και εκθεμάτων. Μας 

δόθηκε εδώ η δυνατότητα να μιλήσουμε για την αξία των εκθεμάτων σε διάφορα 

επίπεδα, οικονομική, συναισθηματική, αρχαιολογική, πνευματική, πολιτιστική, 

καλλιτεχνική, επιστημονική. Κατατάξαμε τα εκθέματα (από φωτογραφικό υλικό και τις 

μπροσούρες των μουσείων) του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, του Μουσείου Αφής 

και του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου σε κατηγορίες, ανάλογα με την αξία των 

εκθεμάτων. Τέλος διαβάσαμε «Το άγαλμα που κρύωνε», όχι από το απόσπασμα που 

υπάρχει στο βιβλίο της γλώσσας αλλά ολόκληρο το έργο του Χρήστου Μπουλώτη. 

Το επόμενο βήμα μας ήταν η προσέγγιση από εμάς της κινητής ομάδας του 

Ελληνικού Παιδικού Μουσείου, η οποία επισκέφτηκε την πόλη μας και καταφέραμε να 

διαδράσουμε με τις εκπαιδεύτριες που μας ανέλαβαν. «Χαρτογραφώντας τη ζωή μου» 

ήταν το πρόγραμμα που επιλέξαμε να συμμετάσχουμε που είχε ως κεντρικό άξονα τις 

συλλογές που αποτελούν, όπως προαναφέραμε, πρωταρχική λειτουργία του μουσείου. 

Η προετοιμασία μας στην τάξη περιλάμβανε συζήτηση για τις συλλογές των μαθητών 

και τα αγαπημένα τους ομαδικά παιχνίδια (Ελληνικό Παιδικό Μουσείο: Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα: 13-14). Κατά την υλοποίηση του προγράμματος στη συνέχεια στο χώρο 

που φιλοξενούνταν το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, τα παιδιά μέσω μιας προσωπικής 

συλλογής ενός συνομήλικού τους παιδιού, έμαθαν για τα ενδιαφέροντα και τις 

προτιμήσεις του με άξονα 5 θεματικές ενότητες: ασχολίες, συλλογές, παιχνίδια, «ο 

τόπος μου», ταξίδια. Στη συνέχεια τα παιδιά συνέθεσαν δημιουργικά με διαφορετικές 

τεχνικές και υλικά μια έκθεση στο χώρο, παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους (Ελληνικό 

Παιδικό Μουσείο: Περιγραφή του προγράμματος). 

Πίσω στην τάξη αποφασίσαμε τη δημιουργία του δικού μας μουσείου διήμερης 

διάρκειας με εκθέματα τις προσωπικές συλλογές των μαθητών. Το μουσείο μας στήθηκε 

στην αίθουσα τελετών του σχολείου και ήταν ανοιχτό σε όλους. Οι μαθητές 

υποδέχονταν τους επισκέπτες και παρουσίαζαν για δύο ημέρες τις συλλογές τους στο 

κοινό που επιθυμούσε να τις δει. Στο κλείσιμο της διημερίδας προβλήθηκε στους 

μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα η ταινία «THE BENAKI MUSEUM» 

(https://www.youtube.com/watch?v=HaPfkWSPHgE, 16-1-2014) της Αθηνάς Τσαγγάρη, 

αφιερωμένη στο Μουσείο Μπενάκη, την ιστορία του και τον ιδρυτή του.  

                                                           
1 Γλώσσα Στ΄Δημοτικού, τεύχος γ΄, βιβλίο μαθητή, σελίδες 57-73, ΙΤΥΕ: 2013 

https://www.youtube.com/watch?v=HaPfkWSPHgE


 

Το Μουσείο Τύπου που επισκεφτήκαμε στη συνέχεια μας ήταν ήδη γνωστό γιατί 

το είχαμε επισκεφτεί την προηγούμενη χρονιά. Έτσι θυμηθήκαμε πριν από την 

επικείμενη επίσκεψή μας τα εκθέματα του μουσείου, όσα μας είχαν κάνει εντύπωση 

κατά την προηγούμενη χρονιά και ακροθιγώς αναφερθήκαμε στα επαγγέλματα που 

εμπλέκονται στο ιδιαίτερο αυτό μουσείο και τα εκθέματά του. Είδαμε μια παλιά 

εφημερίδα και αφού οι μαθητές την παρατήρησαν προσεχτικά τους τέθηκε ένα 

δομημένο φάσμα ερωτήσεων (Λαμπαδαρίου: 15-16), ως εξής: Είναι παλιά αυτή η 

εφημερίδα ή καινούρια; Από πού το καταλάβατε; Από τι είναι φτιαγμένη; Σε τι 

κατάσταση είναι το υλικό της; Ποιοι εργάζονται για να την φτιάξουν; Σε τι χρησιμεύει; 

Υπάρχει σήμερα κάτι αντίστοιχο; Από πού αλλού ενημερωνόμαστε πια; Τέλος 

θυμηθήκαμε τους τρόπους συμπεριφοράς στο Μουσείο, καθ’ οδόν προς αυτό αλλά και 

κατά την επιστροφή μας.  

Η επίσκεψή μας στο χώρο του Μουσείου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία 

χάρη στην ευχάριστη υποδοχή και ξενάγηση στο χώρο που μας πρόσφερε 

γενναιόδωρα η υπεύθυνη του μουσείου, κυρία Κατερίνα Τσίρου αλλά και στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα που είχε ετοιμάσει για εμάς η κυρία Ανδρεάννα Κουφού, 

υπεύθυνη του τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Αχαΐας. Οι μαθητές συμμετείχαν με ενδιαφέρον στις δράσεις που περιελάμβαναν 

δουλειά σε ομάδες και παιχνίδι, με τις νέες τεχνολογίες παρούσες και εδώ.  

 



Επιστρέφοντας στο σχολείο συντάξαμε, ομαδικά, ευχαριστήρια επιστολή, την 

οποία αποστείλαμε με το ταχυδρομείο στην υπεύθυνη του Μουσείου Τύπου, αφού 

επαναφέραμε στο μυαλό μας όσα είδαμε και ακούσαμε. Στη συνέχεια έπρεπε να 

ολοκληρώσουμε τη δουλειά που είχαμε ξεκινήσει στο μουσείο και αφορούσε έναν 

εννοιολογικό χάρτη που έπρεπε να τελειοποιηθεί. Ο χάρτης αυτός ανίχνευσε στο 

μουσείο τις γνώσεις και αντιλήψεις των μαθητών για το βασικό έκθεμα – αντικείμενο του 

μουσείου, την εφημερίδα. Η δουλειά μας στην τάξη απέβλεπε να διαπιστώσει κατά 

πόσο ο χάρτης αυτός εμπλουτίστηκε με καινούριες γνώσεις που προέκυψαν από την 

παρακολούθηση του προγράμματος. Διαπιστώσαμε ότι μάθαμε πολλά σε όλη αυτή τη 

διαδρομή που κάναμε και αποφασίσαμε να διασκεδάσουμε λίγο ακόμα φτιάχνοντας ένα 

επιτραπέζιο παιχνίδι. Επιλέξαμε να κατασκευάσουμε ένα «φιδάκι», το οποίο σε 

παλαιότερη συζήτησή μας σχετικά με τα παιχνίδια είχε αναδειχτεί το αγαπημένο 

επιτραπέζιο των περισσότερων μαθητών. Ονομάσαμε το παιχνίδι μας «Οι φύλακες της 

Μνήμης» ή εναλλακτικά «Η διαδρομή μιας εφημερίδας». Ο εναλλακτικός τίτλος 

περιγράφει ακριβώς το περιεχόμενο του παιχνιδιού μας. Αποτελεί ουσιαστικά την 

παρουσίαση της πορείας μιας εφημερίδας από την καταγραφή της είδησης στο 

μπλοκάκι ενός δημοσιογράφου μέχρι την αρχειοθέτηση της εφημερίδας στο Μουσείο 

Τύπου. Το παιχνίδι μας με μεγάλη μας χαρά αποτέλεσε τμήμα της μουσειοσκευής του 

Μουσείου Τύπου και ευχόμαστε να το παίξουν πολλά πολλά παιδιά τα επόμενα χρόνια. 

Άλλωστε για τα παιδιά φτιάχτηκε, αν και έχει ενδιαφέρον και για τους μεγάλους. Στο 

πλαίσιο της αλληλεπίδρασής μας με άλλα σχολεία στείλαμε το παιχνίδι μας στο 47ο 

Νηπιαγωγείο Πατρών για να παίξουν με αυτό οι μαθητές του που υλοποιούσαν 

παρόμοιο πρόγραμμα με το δικό μας. 

 

Φροντίσαμε καθ’ όλη την υλοποίηση του προγράμματος να μείνουμε πιστοί στις 

αρχές που διέπουν το σχεδιασμό ενός μουσειακού εκπαιδευτικού προγράμματος, όπως 

αυτές αναφέρονται από τη Ζαφειράκου (σ. 174). Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα έχει τη 

δυνατότητα να παράγει νόημα ή νοήματα, να αποκτά τη δυνατότητα να ερμηνεύει το 

έργο ή τα έργα τέχνης, να δρα και να αποκτά πρακτική εμπειρία μέσα στο μουσείο, να 

μην ενσωματώνει μόνο γνώσεις, αλλά η μουσειακή εμπειρία να επιδρά σε όλα τα είδη 

νοημοσύνης του, να βιώνει τη μουσειακή εμπειρία και μέσω έντονων συναισθημάτων, 



όπως η αισθητική ευχαρίστηση, η χαρά, η έκπληξη, να εμβαπτίζεται σε ένα 

πολυπολιτισμικό περιβάλλον.  
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Δυο λόγια για τη συγγραφέα 

 Η Σγούρου Ν. Αικατερίνη είναι δασκάλα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. 

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 

Επιστημών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και επιμορφώθηκε στο 

Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης του ίδιου τμήματος. Απέκτησε το Μεταπτυχιακό 

Τίτλο Σπουδών της από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Κοινωνικών 

Επιστημών, Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων και συνεχίζει τις σπουδές της στο Ελληνικό 

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σπουδές στον Ελληνικό 

Πολιτισμό. Μιλάει αγγλικά και ιταλικά.Είναι κάτοχος ECDL και Cambridge International 

Diploma in IT Skills. 
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http://issuu.com/saita.publications/docs/museum


 

Οι φύλακες της μνήμης 

Ρουσάκη Μαίρη 

 

Ταξίδι στον Κόσμο των Μουσείων με τις  

Νέες Τεχνολογίες 

Εισαγωγή 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο είναι διαθεματικό, απευθύνεται στις τρεις 

τελευταίες τάξεις του δημοτικού και συνδέεται γνωστικά με τα μαθήματα της γλώσσας, 

της μελέτης περιβάλλοντος, της ιστορίας και της γεωγραφίας . 

Το διδακτικό σενάριο περιλαμβάνει ευρύτερες διαθεματικές δραστηριότητες 

ανάλογες με εκείνες του αναλυτικού προγράμματος σπουδών οι οποίες συνδέονται 

άμεσα με τα γνωστικά αντικείμενα των ενοτήτων της γλώσσας ΣΤ(ενότητα 16) ,της 

Μελέτης Περιβάλλοντος Δ΄ (ενότητα 2) ,της Γεωγραφίας Ε΄κΣΤ (ενότητα Δ)και ιστορίας 

Δ,Ε,ΣΤ.Επομένως  το θέμα είναι απολύτως συμβατό με το συγκεκριμένο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα από τη στιγμή που διαπραγματεύεται θεματικές ενότητες του ΔΕΠΠΣ και 

ΑΠΣ των συγκεκριμένων τάξεων. 

Οι μαθητές έχουν επισκεφτεί στο παρελθόν διάφορα μουσεία και έχουν έρθει σε 

επαφή με τις διάφορες συλλογές που φιλοξενούνται σε κάποια από αυτά. Γνωρίζουν  

γενικά  την έννοια του Μουσείου.  Έχουν ακόμη  βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ και 

είναι σε θέση να χρησιμοποιούν με ευχέρεια το διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών . 

 

Απαιτούμενη υλικοτεχνική Υποδομή και Λογισμικά 

Το μάθημα πραγματοποιείται στην αίθουσα του σχολικού εργαστηρίου. 

Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας και τα λογισμικά inspiration, 

powerpoint, επεξεργαστής κειμένου (Word), picasa, Hot potatoes. 

 

Οργάνωση Τάξης 

Η οργάνωση της τάξης έχει ως βασική μορφή της την εργασία σε ομάδες. Βασικό 

συστατικό στοιχείο των δραστηριοτήτων αποτελεί η ενεργός συμμετοχή όλων των 

μελών των ομάδων κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.Πιο συγκεκριμένα, 



οι μαθητές σχηματίζουν ομάδες 2-3 ατόμων και ο ρόλος του δασκάλου μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο αποκτά καθοδηγητικό, συμβουλευτικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα .Οι 

μαθητές κάθε ομάδας εργάζονται αρχικά με το φύλλο εργασίας και στη συνέχεια με τον 

Η/Υ. 

 

Πορεία Διδασκαλίας, Περιγραφή Δράσεων 

Δράση 1η-Περιγραφή 

Οι μαθητές ανοίγουν  τον υπολογιστή τους, κάνουν διπλό κλικ στο εικονίδιο του 

google chrome και πληκτρολογούν τη λέξη ΜΟΥΣΕΙΟ στη μηχανή αναζήτησης της 

Google . ΄Υστερα από πλοήγηση 10΄ και  συζήτηση σχετικά με την έννοια του μουσείου, 

τον τρόπο δημιουργίας των πρώτων Μουσείων και τα είδη των μουσείων που 

υπάρχουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, συμπληρώνουν τις ερωτήσεις που υπάρχουν 

στο φύλλο εργασίας 1. Στη συνέχεια ανοίγουν στον υπολογιστή τους ένα έγγραφο Word 

και γράφουν ένα μικρό κείμενο αξιοποιώντας τις πληροφορίες που βρήκαν σχετικά με 

την ιστορία του μουσείου , τα είδη των μουσείων και τις συλλογές των εκθεμάτων που 

συνήθως βρίσκει κάποιος στα μουσεία. Χρησιμοποιούν ταυτόχρονα το Διαδίκτυο για να 

εμπλουτίσουν το κείμενό τους με φωτογραφίες και υπερσυνδέσμους που δίνουν 

περισσότερες πληροφορίες. Στο τέλος, κάθε ομάδα διαβάζει το κείμενό που έχει γράψει 

στους υπόλοιπους μαθητές και ακολουθεί διαλογική συζήτηση. 

Δράση 1η-Υλοποίηση 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η 

Ανοίξτε τον υπολογιστή σας και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του google chrome  

Πληκτρολογήστε τη λέξη ΜΟΥΣΕΙΟ στη μηχανή αναζήτησης και συμπληρώστε τις 

παρακάτω ερωτήσεις:  

Τι είναι το μουσείο , ποια η ιστορία του και ποιος ο σκοπός  της δημιουργίας του; 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Ποια είναι τα βασικά είδη μουσείων στην Ελλάδα και τον κόσμο ; 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η 

Ανοίξτε στον υπολογιστή σας ένα έγγραφο Microsoft Word πατώντας το σχετικό 

εικονίδιο στην οθόνη και γράψτε ένα μικρό κείμενο για την ιστορία του μουσείου, τα είδη 

μουσείων και τις συλλογές που συνήθως βρίσκει κάποιος σε ένα μουσείο. Να 

εμπλουτίσετε το κείμενό σας με εικόνες και υπερσυνδέσεις. 

 

Δράση 2η-Περιγραφή 

Οι μαθητές ανοίγουν  τον υπολογιστή τους, κάνουν διπλό κλικ στο εικονίδιο του 

google chrome και καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα http://odysseus.culture.gr.  

Τους δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν «Θεματικός Κατάλογος» ή «Αλφαβητικός 

Κατάλογος» ή «Ιδιωτικές Συλλογές»  και να επιλέξουν οποιοδήποτε Μουσείο ή Ιδιωτική 

Συλλογή, αναζητώντας στοιχεία με σκοπό να απαντήσουν στις ερωτήσεις του φύλλου 

εργασιών και στη συνέχεια να δημιουργήσουν έναν εννοιολογικό χάρτη που να 

αναφέρει τα περισσότερα είδη μουσείων. ΄Υστερα από πλοήγηση 10΄ και  συζήτηση 

σχετικά με την έννοια του μουσείου , τον τρόπο  δημιουργίας των πρώτων Μουσείων 

και τα είδη των μουσείων που υπάρχουν στην Ελλάδα και τον κόσμο οι μαθητές 

απαντούν σε ομάδες των δύο ατόμων στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας 1 .Αφού 

παρουσιάσουν τις απαντήσεις τους ,συνεχίζουν στον υπολογιστή τους και ανοίγουν το 

εκπαιδευτικό λογισμικό inspiration στην επιλογή diagram ξεκινώντας να φτιάχνουν 

κύκλους μέσα στους οποίους καταγράφουν το πρώτο πράγμα που τους έρχεται στο νου 

(brainstorming) όταν ακούν τη λέξη μουσείο. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουν να 

ενώσουν αυτές τις έννοιες δημιουργώντας έναν εννοιολογικό χάρτη που θα τους 

βοηθήσει να αντιληφθούν  το ρόλο του μουσείου  ως πηγή γνώσης και ψυχαγωγίας . 

Στη δεύτερη δραστηριότητα οι μαθητές καλούνται να εργαστούν πάλι στο 

inspiration αλλά αυτή τη φορά επιλέγουν την εφαρμογή map όπου δημιουργούν έναν 

εννοιολογικό χάρτη με διακλαδώσεις που περιέχει τα περισσότερα είδη μουσείων. Σε 

κάθε είδος προσπαθούν να εισάγουν έναν υπερσύνδεσμο που να δίνει περισσότερες 

πληροφορίες ή εικόνες για το συγκεκριμένο είδος μουσείου. 

Στο τέλος της δραστηριότητας η κάθε ομάδα παρουσιάζει  με τη χρήση βιντεοπροβολέα 

τους εννοιολογικούς χάρτες που έφτιαξε. 

 

 

 

 

 



Δράση 2η-Υλοποίηση 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η 

Ανοίξτε τον υπολογιστή σας και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του google chrome  

 Στην αναζήτηση γράψτε «ΜΟΥΣΕΙΑ».Επιλέξτε και επισκεφθείτε «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ/ΜΟΥΣΕΙΑ» στη διεύθυνση: http://odysseus.culture.gr 

Επιλέξτε «Θεματικός Κατάλογος» ή «Αλφαβητικός Κατάλογος» ή «Ιδιωτικές Συλλογές» 

Περιηγηθείτε σε όποιο Μουσείο ή Ιδιωτική Συλλογή θέλετε προσπαθώντας να 

απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα : 

Ποιο μουσείο θα επισκεφτείτε αν θέλετε  

α) να γνωρίσετε την ισλαμική τέχνη ; 

............................................................................................................................................ 

β) να ασχοληθείτε με το θεατρικό παιχνίδι και την παντομίμα; 

............................................................................................................................................ 

γ) να δείτε  κοσμήματα ; 

............................................................................................................................................ 

 δ)να παρακολουθήσετε εκπαιδευτικά προγράμματα για την βυζαντινή εποχή ; 

............................................................................................................................................ 

ε) να δείτε τη μοναδική μόνιμη έκθεση αυθεντικών αντικειμένων για άτομα με 

προβλήματα όρασης ; 

............................................................................................................................................

......................................................................................................................  



στ)σας αρέσουν οι ταινίες και  ο κινηματογράφος ; 

............................................................................................................................................ 

ζ) θέλετε να μάθετε τα πάντα για την ελιά ; 

............................................................................................................................................ 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η 

Ανοίξτε τον υπολογιστή σας και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο inspiration.  

Στην οθόνη που εμφανίζεται στον υπολογιστή σου κάνεις κλικ στο εικονίδιο  diagram. 

Στην οθόνη σας εμφανίζεται η ακόλουθη εικόνα όπου πρέπει να πληκτρολογήστε τη 

λέξη ΜΟΥΣΕΙΟ στον κύκλο και να πατήσετε  το εικονίδιο create για να  δημιουργήσετε 

νέους κύκλους. Με το εικονίδιο link δημιουργείτε βελάκια και ενώνετε τους κύκλους. Στο 

πλαίσιο που εμφανίζεται γράφουμε το ρήμα που ενώνει με τις αντίστοιχες έννοιες τους 

κύκλους. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η 

Ανοίξτε τον υπολογιστή σας και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο inspiration . Στην οθόνη 

που εμφανίζεται στον υπολογιστή σου κάνεις κλικ στο εικονίδιο  map. 

Στην οθόνη σας εμφανίζεται η ακόλουθη εικόνα όπου πρέπει να πληκτρολογήστε τη 

λέξη ΜΟΥΣΕΙΑ στον κύκλο .Στη συνέχεια πρέπει να δημιουργήσετε διακλαδώσεις 

πατώντας το “+” όπου θα αναγράφονται τα είδη των πιο γνωστών μουσείων .Σε κάθε 

είδος που γράφετε μαρκάροντας τη λέξη  μπορείτε να εισάγετε με την επιλογή 

“εισαγωγή συνδέσμου”  υπερσυνδέσεις που περιέχουν πληροφορίες για το 

συγκεκριμένο είδος μουσείου ή μια αντιπροσωπευτική εικόνα από κάποιο έκθεμα του 

μουσείου . 

 

Δράση 3η-Περιγραφή 

Οι μαθητές ανοίγουν τον υπολογιστή τους ,κάνουν διπλό κλικ στο εικονίδιο του 

google chrome και πληκτρολογούν τη διεύθυνση http://odysseus.culture.gr στη μηχανή 

αναζήτησης. Επιλέγουν μέσα από “Θεματικός Κατάλογος” ή “Αλφαβητικός Κατάλογος ” 

ή “Ιδιωτικές Συλλογές” και διαλέγουν από εκεί οποιοδήποτε είδος μουσείου επιθυμούν 

να εντάξουν στο σταυρόλεξο που θα δημιουργήσουν.  



 

 

 

 

 

 

Ταυτόχρονα έχουν ανοιχτό και το φυλλομετρητή google chrome για 

περισσότερες πληροφορίες όπου χρειάζονται. 

Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να εργαστούν στο πρόγραμμα Hot Potatoes 

και να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό σταυρόλεξο με τα είδη των μουσείων που έχουν 

επιλέξει ακολουθώντας τις οδηγίες που τους έχουν δοθεί. Με την επαναληπτική αυτή 

δραστηριότητα  οι μαθητές έχουν την ευκαιρία μέσα από τη δημιουργία  να 

ενσωματώσουν και να εμπεδώσουν έννοιες που έχουν ήδη διδαχθεί σε προηγούμενες 

δραστηριότητες. 

Στο τέλος της δραστηριότητας, με τη χρήση του βιντεοπροβολέα ,κάθε ομάδα 

προβάλει το σταυρόλεξο που δημιούργησε και οι υπόλοιπες ομάδες προσπαθούν να το 

λύσουν .Σημαντικό  όφελος για τον μαθητή είναι, ότι δεν αποτελεί έναν παθητικό δέκτη 

γνώσεων, αλλά με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ενεργοποιείται, συνεργάζεται με 

τους συμμαθητές του, κρίνει, συνδιαλέγεται και αναπτύσσει συνθετικές ικανότητες. 

 

Δράση 3η-Υλοποίηση 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η 

 Ανοίξτε τον υπολογιστή σας και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο των hot potatoes που 

υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας .  

Θα σας ανοίξει η ακόλουθη εικόνα με την εφαρμογή όπου πρέπει να κάνετε κλικ στην 

πατάτα jcross. 

Στη συνέχεια θα δημιουργήσετε ένα σταυρόλεξο με τα είδη των μουσείων που γνωρίζετε 

μέχρι τώρα .Στην οθόνη του υπολογιστή σας εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο .Στη 

δεξιά πλευρά πληκτρολογήστε τον τίτλο «Σταυρόλεξο των Μουσείων». 

Αφού πληκτρολογήσετε τον τίτλο, πηγαίνετε στην επιλογή Διαχείριση Πλέγματος και 

επιλέξτε Αυτόματη δημιουργία πλέγματος.  



Στο παράθυρο που εμφανίζεται ξεκινήστε να πληκτρολογείτε τα είδη των μουσείων που 

θα χρησιμοποιήσετε  για να δημιουργήσετε το   σταυρόλεξο. 

Αφού εισάγετε όσες λέξεις θέλετε πατήστε το κουμπί Δημιουργία Πλέγματος. Αμέσως 

θα δείτε τις λέξεις που είχατε πληκτρολογήσει να δημιουργούν ένα σταυρόλεξο . 

 κάθε ορισμό μπορείτε να εισάγετε μια σχετική εικόνα ή υπερσύνδεσμο επιλέγοντας τον 

ορισμό σας και  πατώντας στο μενού εισαγωγή εικόνας ή συνδέσμου  όπως φαίνεται 

παρακάτω 

Αφού τελειώσετε με τους ορισμούς οριζόντια και κάθετα να σώσετε το αρχείο σας στην 

επιφάνεια εργασίας σε ένα φάκελο με το όνομα σταυρόλεξο. Για να μπορείτε να  δείτε 

και να λύσετε το σταυρόλεξό σας πηγαίνετε στο μενού εντολών και επιλέξτε το εικονίδιο   

για εξαγωγή στο Internet .Σώστε στον ίδιο φάκελο το αρχείο που θα δημιουργήσετε. 

Πατήστε την επιλογή προεπισκόπηση άσκησης για να λύσετε το σταυρόλεξο που 

δημιουργήσατε! 

 

Δράση 4η-Περιγραφή 

Οι μαθητές ανοίγουν τον υπολογιστή τους ,κάνουν διπλό κλικ στο εικονίδιο του 

google chrome και πληκτρολογούν τη διεύθυνση  

www.in1lifegr/escape/infoguide/article/313047/ta-koryfaia-moyseia-ths-europhs.html στη 

μηχανή αναζήτησης.  

 

Εκεί τους δίνεται υλικό από τα 10 πιο διάσημα μουσεία της Ευρώπης. Αφού 

διαβάσουν τα κείμενα απαντούν στις ερωτήσεις του φύλλου εργασιών και 

συμπληρώνουν τις πληροφορίες που βρήκαν για κάθε μουσείο ξεχωριστά. 



Στη συνέχεια οι μαθητές εργάζονται στον υπολογιστή τους ανοίγοντας το 

λογισμικό  google earth και καλούνται να τοποθετήσουν στον χάρτη της Ευρώπης 

πινέζες με τα μουσεία που έχουν καταγράψει στο φύλλο εργασίας .Για κάθε μουσείο 

εισάγουν φωτογραφίες ή κείμενο με πληροφορίες για τα εκθέματα του  συγκεκριμένου 

μουσείου με παράλληλη χρήση του google chrome . 

Στο τέλος κάθε ομάδα επιλέγει ένα μουσείο και παρουσιάζει στον 

βιντεοπροβολέα τη θέση του στο χάρτη της Ευρώπης  και δίνει πληροφορίες  στους 

υπόλοιπους συμμαθητές  του για το μουσείο αυτό. 

 

Δράση 4η-Υλοποίηση 

Ανοίξτε τον υπολογιστή σας και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο google earth.   

 Στην οθόνη του υπολογιστή σας θα εμφανιστεί η ακόλουθη εικόνα .Πληκτρολογήστε 

στο πλαίσιο search «μουσείο Λούβρου» και πατήστε Αναζήτηση. 

Μόλις εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή σας το Μουσείο του Λούβρου πατήστε 

την κίτρινη πινέζα στη γραμμή εργαλείων . 

 Στο παράθυρο που εμφανίζεται πληκτρολογήστε το όνομα ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ και 

ακριβώς από κάτω πατώντας προσθήκη συνδέσμου ή εικόνας μπορείτε να εισάγετε ένα 

υπερσύνδεσμο ή εικόνα που θα εμφανίζεται στο αριστερό πλαίσιο της οθόνης στα 

«μέρη μου» . 

Συνεχίστε την ίδια διαδικασία και για τα υπόλοιπα μουσεία της Ευρώπης που έχετε 

γράψει στο φύλλο εργασίας. 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η 

Ανοίξτε τον υπολογιστή σας και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του google chrome  

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση www.in1lifegr/escape/infoguide/article/313047/ta-

koryfaia-moyseia-ths-europhs.html στη μηχανή αναζήτησης και συμπληρώστε τις 

παρακάτω ερωτήσεις:  

Ποια είναι τα πιο διάσημα μουσεία στην Ευρώπη ; 

……………………………………………………………………………………………………… 

 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η 

Περιηγηθείτε στα πιο διάσημα μουσεία της Ευρώπης και  προσπαθήστε να απαντήσετε 

στα παρακάτω ερωτήματα : 

I. Ποιο μουσείο θα επισκεφτείτε αν θέλετε  

α) να δείτε τον πίνακα της Mona Lisa του Leonardo da Vinci; 

............................................................................................................................................ 

β) τη μόνιμη κατοικία των Τσάρων της Ρωσίας ; 

............................................................................................................................................ 

 γ)τα γλυπτά του Παρθενώνα και την έκτη Καρυάτιδα ; 

............................................................................................................................................  

δ)τις συλλογές των Ισπανών βασιλιάδων, από τον 12ο αιώνα μ.Χ. μέχρι τις αρχές του 

19ου αιώνα ; 

............................................................................................................................................ 

 ε) την φαντασμαγορική Καπέλα Σιξτίνα και τα Δωμάτια του Ραφαήλ   ; 

............................................................................................................................................  

στ) το διάσημο πίνακα “ Η Γέννηση της Αφροδίτης” του Botticelli ; 

............................................................................................................................................ 

ζ)το διάσημο έργο “ Η Νυχτερινή Φρουρά ”του Ρέμπραντ ; 

……………………………………………………………………………………………… 

η)να βρεθείτε σε ένα “νησί τέχνης ” ; 

................................................................................................................................. 

 

Δράση 5η-Περιγραφή 

Οι μαθητές ανοίγουν τον υπολογιστή τους ,κάνουν διπλό κλικ στο εικονίδιο του 

Hot Potatoes και καλούνται να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό κουίζ(jQuiz) με 

ερωτήσεις σχετικές με τα πιο γνωστά μουσεία της Ευρώπης που έχουν γνωρίσει σε 

προηγούμενη δράση.Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας το ίδιο λογισμικό αλλά διαφορετική 

εφαρμογή (Jmatch) φτιάχνουν μια άσκηση αντιστοίχισης με τα ονόματα των μουσείων 

της Ευρώπης και τις πόλεις ή χώρες που βρίσκονται.Οι μαθητές χρησιμοποιώντας το 

φυλλομετρητή google chrome έχουν την δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις ασκήσεις τους 



με συνδέσμους και εικόνες. Με την επαναληπτική αυτή δραστηριότητα  οι μαθητές 

έχουν την ευκαιρία μέσα από τη δημιουργία  να ενσωματώσουν και να εμπεδώσουν 

έννοιες που έχουν ήδη διδαχθεί σε προηγούμενες δραστηριότητες. 

Στο τέλος της δραστηριότητας οι μαθητές κάθε ομάδας με τη χρήση του 

βιντεοπροβολέα προβάλουν την άσκηση αντιστοίχισης και το κουίζ και τα επιλύουν οι 

υπόλοιπες ομάδες . 

 

Δράση 5η-Υλοποίηση 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η 

Ανοίξτε τον υπολογιστή σας και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο των hot potatoes που 

υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας .  

Θα σας ανοίξει η ακόλουθη εικόνα με την εφαρμογή όπου πρέπει να κάνετε κλικ στην 

πατάτα jQuiz. 

Στη συνέχεια θα δημιουργήσετε μια άσκηση  πολλαπλής επιλογής με  ερωτήσεις 

σχετικές με τα μουσεία της Ευρώπης  που γνωρίζετε μέχρι τώρα .Στην οθόνη του 

υπολογιστή σας εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο στο οποίο πληκτρολογήστε στον 

Τίτλο «Μουσεία στην Ευρώπη ».Ακριβώς από κάτω πληκτρολογήστε την πρώτη 

ερώτηση και μην ξεχασετε να επιλέξετε πολλαπλής επιλογής στο αριστερό μέρος του 

παραθύρου.Στη συνέχεια δώστε τρεις απαντήσεις και επιλέξτε ΣΩΣΤΟ δίπλα από τη 

σωστή απάντηση. 

Συνεχίστε την ίδια διαδικασία για περίπου 10 ερωτήσεις. Μόλις τελειώσετε τις ερωτήσεις 

πηγαίνετε στην επιλογή Αρχείο –Αποθήκευση και δώστε όνομα στο αρχείο σας .  Για να 

μπορείτε να  δείτε και να λύσετε την άσκησή σας πηγαίνετε στο μενού εντολών και 

επιλέξτε το εικονίδιο   για εξαγωγή στο Internet .Σώστε στον ίδιο φάκελο το αρχείο που 

θα δημιουργήσετε. Πατήστε την επιλογή προεπισκόπηση άσκησης για να λύσετε την 

άσκηση  που δημιουργήσατε!  

  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η 

Πηγαίνετε στην επιφάνεια εργασίας και  κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο των hot potatoes 

που υπάρχει εκεί . 

Θα σας ανοίξει η ακόλουθη εικόνα με την εφαρμογή όπου πρέπει να κάνετε κλικ στην 

πατάτα jMatch. 



Στη συνέχεια θα δημιουργήσετε μια άσκηση αντιστοίχισης σχετική με τα μουσεία της 

Ευρώπης  που γνωρίζετε μέχρι τώρα .Στην οθόνη του υπολογιστή σας εμφανίζεται το 

ακόλουθο παράθυρο στο οποίο πληκτρολογήστε στον Τίτλο «Μουσεία στην Ευρώπη 

».Ακριβώς από κάτω στην αριστερή στήλη πληκτρολογήστε τα ονόματα των μουσείων 

που θέλετε και στη δεξιά στήλη την πόλη ή την χώρα στην οποία βρίσκονται.Στη δεξιά 

στήλη μπορείτε να προσθέσετε κάποια εικόνα ή σύνδεσμο πατώντας την επιλογή 

Εισαγωγή συνδέσμου ή εικόνας. 

Μόλις τελειώσετε την άσκηση πηγαίνετε στην επιλογή Αρχείο –Αποθήκευση και δώστε 

όνομα στο αρχείο σας .  Για να μπορείτε να  δείτε και να λύσετε την άσκησή σας 

πηγαίνετε στο μενού εντολών και επιλέξτε το εικονίδιο   για εξαγωγή στο Internet .Σώστε 

στον ίδιο φάκελο το αρχείο που θα δημιουργήσετε. Πατήστε την επιλογή 

προεπισκόπηση άσκησης για να λύσετε την άσκηση  που δημιουργήσατε!  

  

Δράση 6η-Περιγραφή 

Οι μαθητές ανοίγουν τον υπολογιστή τους ,κάνουν διπλό κλικ στο φυλλομετρηρή 

GOOGLE CHROME και  πληκτρολογούν   την ακόλουθη διεύθυνση στη μηχανή 

αναζήτησης της GOOGLE 

 

http://elniplex.wordpress.com/%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B

9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-

%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE/%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%

83%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-

%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE 

 

 

http://elniplex.wordpress.com/%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE/%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE
http://elniplex.wordpress.com/%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE/%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE
http://elniplex.wordpress.com/%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE/%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE
http://elniplex.wordpress.com/%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE/%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE
http://elniplex.wordpress.com/%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE/%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE


 

ή πληκτρολογούν ψηφιακά μουσεία και στη συνέχεια επιλέγουν “ψηφιακά μουσεία 

elniplex” Θα ανοίξει το παράθυρο όπου υπάρχουν εικονικές περιηγήσεις, ηλεκτρονικά 

βιβλία μουσείων και άλλων αρχαιολογικών χώρων στην Ελλάδα και τον κόσμο. Κάνουν  

μια εικονική περιήγηση στο μουσείο του Λούβρου ή στην Καπέλα Σιξτίνα ή σε όποιο 

άλλο μουσείο  επιθυμούν και γνωρίζουν από κοντά τα εκθέματα που υπάρχουν εκεί. 

Στην συνέχεια ανοίγουν ένα αρχείο power point και δημιουργούν μια παρουσίαση 

με τα πιο γνωστά μουσεία στην Ευρώπη και τα εκθέματα που φιλοξενούνται στο καθένα 

.Εμπλουτίζουν  την παρουσίαση τους με κίνηση και εφέ. 

Στο τέλος της δραστηριότητας οι μαθητές κάθε ομάδας με τη χρήση του 

βιντεοπροβολέα προβάλουν την  παρουσίασή τους στις υπόλοιπες ομάδες και 

συζητούν για τα μουσεία που έχουν ασχοληθεί. 

 

Δράση 6η-Υλοποίηση 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η 

Ανοίξτε τον υπολογιστή σας και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του google chrome 

Πληκτρολογήστε την ακόλουθη διεύθυνση στη μηχανή αναζήτησης της GOOGLE 

http://elniplex.wordpress.com/%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B

9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-

%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE/%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%

83%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-

%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE  



 ή πληκτρολογήστε ψηφιακά μουσεία και στη συνέχεια επιλέξτε “ψηφιακά μουσεία 

elniplex” Θα ανοίξει το ακόλουθο παράθυρο όπου θα βρείτε εικονικές περιηγήσεις,    

ηλεκτρονικά βιβλία μουσείων και άλλων αρχαιολογικών χώρων. Απολαύστε  μια 

εικονική περιήγηση στο μουσείο του Λούβρου ή στην Καπέλα Σιξτίνα ή σε όποιο άλλο 

μουσείο  επιθυμείτε και γνωρίστε από κοντά τα εκθέματα που υπάρχουν εκεί. 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η 

Στη συνέχεια ανοίξτε ένα αρχείο power point και δημιουργήστε μια παρουσίαση με τα 

πιο γνωστά μουσεία στην Ευρώπη και τα εκθέματα που φιλοξενούνται στο καθένα . 

Μην ξεχάσετε να εμπλουτίσετε την παρουσίασή σας με κίνηση και εφέ. 

 



Δράση 7η-Περιγραφή 

Οι μαθητές μέσα από εξερεύνηση στο φυλλομετρητή GOOGLE-CHROME 

επιλέγουν εικόνες από εκθέματα μουσείων της Ελλάδας και δημιουργούν στον 

υπολογιστή τους ένα φάκελο με δικές τους εικόνες από τα μουσεία της Ελλάδας που 

τους αρέσουν . Για να δημιουργήσουν ένα online παζλ και μάλιστα χρησιμοποιώντας 

μια εικόνα από τον υπολογιστή τους, οι μαθητές πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα 

http://www.jigsawplanet.com/ . 

Στη συνέχεια ακολουθούν τις οδηγίες και αφού επιλέξουν μια εικόνα από το 

φάκελο «εκθέματα μουσείων» ,που όλοι έχουν δημιουργήσει στην επιφάνεια εργασίας, 

καλούνται να επιλέξουν το βαθμό δυσκολίας του παζλ καθώς και τον αριθμό και το 

σχήμα των κομματιών που θα έχει το δικό τους παζλ. Αμέσως εμφανίζεται στην οθόνη 

του υπολογιστή τους η δική τους εικόνα σε κομμάτια παζλ και ξεκινούν τη σύνθεση. 

Τέλος οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν την εικόνα τους ή αν θέλουν να 

σημειώσουν την ηλεκτρονική διεύθυνση, να τη στείλουν στους συμμαθητές τους και να 

συνθέσουν κι αυτοί με τη σειρά τους το παζλ που έχουν δημιουργήσει οι συμμαθητές 

τους. Με αυτόν τον τρόπο ο μαθητής ενεργοποιείται, συνεργάζεται με τους συμμαθητές 

του, κρίνει, συνδιαλέγεται και αναπτύσσει συνθετικές ικανότητες. 

 

ΔΡΑΣΗ 7η-Υλοποίηση 

Ας φτιάξουμε πάζλ !!!!! 

Για να δημιουργήσετε ένα online παζλ και μάλιστα χρησιμοποιώντας μια εικόνα από τον 

υπολογιστή σας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.jigsawplanet.com/. 

Θα ανοίξει στον υπολογιστή σας  το ακόλουθο παράθυρο όπου πρέπει κάθε ομάδα να 

δημιουργήσει το δικό της παζλ. 

Εμφανίζεται στην οθόνη το ακόλουθο παράθυρο όπου πρέπει να επιλέξετε μια εικόνα 

από το φάκελο «εκθέματα μουσείων » που όλοι έχετε δημιουργήσει στην επιφάνεια 

εργασίας και στη συνέχεια να επιλέξετε το βαθμό δυσκολίας του παζλ, τον αριθμό και το 

σχήμα των κομματιών που θα έχει το δικό σας παζλ και να πατήσετε το create. 

Για παράδειγμα επιλέγω από τον «φάκελο εκθεμάτων» στην επιφάνεια εργασίας  το 

αρχείο “akropol” το οποίο θα είναι η εικόνα του πάζλ και πατάω create. 

Αμέσως ανοίγει το παράθυρο εργασίας με τα κομμάτια του παζλ και το παιχνίδι 

ξεκινάει!!!! 

Σύροντας κάθε κομμάτι του παζλ με το ποντίκι δημιουργείται σιγά σιγά η εικόνα που 

είχατε επιλέξει. 



Μέχρι που τελειώνουν τα κομμάτια  και το παζλ είναι έτοιμο !!! 

Καλή επιτυχία και μην ξεχνάτε ότι ο χρόνος μετράει !!!!!!!  

 

 

Δράση 8η-Περιγραφή 

Οι μαθητές ανοίγουν τον υπολογιστή τους και κάνουν διπλό κλικ στο εικονίδιο 

του picasa  που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας κάθε υπολογιστή. Στη συνέχεια 

καλούνται να επιλέξουν από τα Λευκώματα που εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά του 

υπολογιστή  το λεύκωμα που έχουν ήδη φτιάξει με τίτλο  «εκθέματα μουσείων» και να 

πατήσουν  την επιλογή δημιουργία κολάζ. Αμέσως ανοίγει το επόμενο παράθυρο όπου 

το κολάζ είναι σχεδόν έτοιμο! Στην αριστερή πλευρά της οθόνης υπάρχουν επιλογές 

σχετικές με τον τρόπο παρουσίασης των εικόνων που έχουν επιλέξει .Αφού τελειώσουν 

με τον τρόπο παρουσίασης επιλέγουν «κλείσιμο». Το κολάζ  είναι έτοιμο και  δίνετε 

στους μαθητές  η επιλογή να το εκτυπώσουν  ή να το στείλουν με ηλεκτρονικό μήνυμα  

σε ένα φίλο τους. 

 

ΔΡΑΣΗ 8η-Υλοποίηση 

Ελάτε να φτιάξουμε κολάζ !!!!! 

Ανοίξτε τον υπολογιστή σας και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Picasa  που 

υπαρχει στην επιφάνεια εργασίας .Θα ανοίξει το ακόλουθο παράθυρο όπου πρέπει να 



επιλέξετε από τα Λευκώματα τα «εκθέματα μουσείων» και να πατήσετε την επιλογή 

δημιουργία κολάζ.  

Αμέσως ανοίγει το επόμενο παράθυρο όπου το κολάζ είναι έτοιμο! Στην αριστερή 

πλευρά της οθόνης υπάρχουν επιλογές σχετικές με   τον τρόπο παρουσίασης των 

εικόνων που έχετε επιλέξει .Αφού τελειώσετε με τον τρόπο παρουσίασης επιλέγετε 

«κλείσιμο» 

Το κολάζ σας είναι έτοιμο και σας δίνετε η επιλογή να το εκτυπώσετε  και να 

διακοσμήσετε το χώρο σας ή να το στείλετε σε ένα φίλο σας!!!! Καλή επιτυχία !!! 



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Το συγκεκριμένο σενάριο μπορεί να επεκταθεί και να εμπλουτιστεί και με άλλες 
δραστηριότητες που συνδέονται με τις ΤΠΕ. Ενδεικτικά, μπορούν να αξιοποιηθούν οι 
ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες ,συγκεκριμένα η wikipedia όχι μόνο ως πηγή άντλησης 
πληροφοριών αλλά και για τη δημιουργία ενός καταλόγου με τα μουσεία που υπάρχουν 
σε κάθε πόλη και τη δημιουργία ενός e-book. Ακόμη μπορεί να χρησιμοποιηθoύν σε 
μικρότερες τάξεις τα λογισμικά ζωγραφικής tuxpaint, natural art με τα οποία μπορούν οι 
μαθητές να ζωγραφίσουν τα εκθέματα των μουσείων που τους έκαναν εντύπωση ή 
ακόμα και να  φτιάξουν το δικό τους μουσείο με δικές τους συλλογές εκθεμάτων. 
Επίσης, μπορεί με την κατάλληλη προσαρμογή να εφαρμοστεί στο μάθημα της 
Γεωγραφίας της Ε΄ τάξης, καθώς και στην Μελέτη Περιβάλλοντος της Γ΄ τάξης. 
 
 

Δυο λόγια για τη συγγραφέα 
 

Η Μαίρη Ρουσάκη γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στην Πάτρα. Αν και η καταγωγή της 
είναι από την Παραμυθιά Θεσπρωτίας είναι φανατικός οπαδός της αλήθειας .Είναι 
εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Έχει  παρακολουθήσει 
πολυάριθμα σεμινάρια πολιτιστικών  θεμάτων, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης , αγωγής 
υγείας και νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση (α΄ και β΄ επίπεδο ΤΠΕ) .Μιλάει Αγγλικά 
και Ιταλικά .Έχει εργαστεί στην ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση και από τα πρώτα 
επαγγελματικά της χρόνια εφαρμόζει στη διδασκαλία της καινοτόμα εκπαιδευτικά 
προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ικανότητες των μαθητών της. 
 
 

 

 
 
 
 



Οι φύλακες της μνήμης 

Ευαγγελάτου Σοφία 

 

Οι εφημερίδες ζωντανεύουν και το θησαυρό γυρεύουν 

 

Η αφορμή για την ενασχόληση με το μουσείο δόθηκε,  όταν κατά την διάρκεια της 

θεματικής ενότητας «οικογένεια» που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο, κάποια παιδιά 

έφεραν παλιές φωτογραφίες των παππούδων και γιαγιάδων τους. Τέθηκε τότε το 

ερώτημα γιατί βγάζουμε φωτογραφίες και τα παιδιά απάντησαν «για να βλέπουμε τους 

ανθρώπους που θέλουμε να θυμόμαστε». Η συζήτηση συνεχίστηκε γύρω από άλλα 

πράγματα που επιθυμούμε να θυμόμαστε και κατέληξε στο πού και γιατί διατηρούμε 

παλιά αντικείμενα. Τα παιδιά μέσα από ένα πλήθος απαντήσεων έφτασαν στο 

συμπέρασμα ότι τα παλιά αντικείμενα τα φυλάσσουμε στο μουσείο γιατί όπως 

χαρακτηριστικά είπαν «τα παλιά πρέπει να μπουν κάπου για να τα βλέπουν οι 

άνθρωποι ώστε να καταλαβαίνουν τι υπήρχε τα παλιά χρόνια. 

Το έντονο ενδιαφέρον των παιδιών και η άμεση ανταπόκρισή τους για το μουσείο 

οδήγησε σε ένα καταιγισμό ιδεών και ολοκληρώθηκε με εννοιολογική χαρτογράφηση. 

Τα παιδιά θέλησαν να μάθουν τι είναι το μουσείο, τι βλέπουμε εκεί, τι μουσεία 

υπάρχουν, ποιοί δουλεύουν σε αυτά, να επισκεφθούμε ένα και τέλος να φτάξουμε ένα 

δικό μας μουσείο.  

Πριν από την επίσκεψη στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ στην Πάτρα, έγινε 

συζήτηση για το πώς ονομάζονται τα μουσεία ανάλογα με τα εκθέματα που 

φυλάσσονται σε αυτά (π.χ. Αρχαιολογικό, Λαογραφικό, Πολεμικό) και 

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή επίσκεψη σε διάφορα μουσεία του κόσμου. Στην 

συνέχεια έγινε αναφορά στο Μουσείο Τύπου και τα εκθέματά του, σύγκριση με τα 

υπόλοιπα μουσεία και εντοπισμός ομοιοτήτων και διαφορών. Ακολούθησε η ανάγνωση 

«των μικρών ιστοριών του Μουσείου» της Ντεκάστρο καθώς και ακρόαση και 

δραματοποίηση του τραγουδιού «μες στο μουσείο» από την Λιλιπούπολη. Ακολούθησε 

ετυμολογική διεύρυνση της λέξης «μουσείο», ανατρέχοντας σε ορισμούς από έντυπα ή 

ψηφιακά λεξικά και από σχετικά βιβλία, φτιάχνοντας  οικογένειες λέξεων με την ίδια ρίζα 

(μούσα, μουσική, μουσείο) ανά ομάδα και η κάθε ομάδα τις αξιοποίησε φτιάχνοντας μια 

μικρή ιστορία. 



Κατόπιν δημιουργήθηκε μια γωνιά στο σχολείο με βιβλία από διάφορα μουσεία 

του κόσμου ύστερα από την έντονη προθυμία των παιδιών να φέρουν βιβλία από το 

οικογενειακό τους περιβάλλον και να τα παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα ακόμη από τα θέματα που απασχόλησε την τάξη ήταν πως οργανώνεται μια 

επίσκεψη σε ένα μουσείο. Για το λόγο αυτό έγινε δραματοποίηση του τηλεφωνικόυ 

ραντεβού με την υπεύθυνη του μουσείου ώστε να γίνει αντιληπτό από τα παιδιά ότι τα 

μουσεία έχουν ωράριο, υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση των 

επισκέψεων κτλ. Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες σχεδίασαν πώς θα κανόνιζαν την 

επίσκεψη σε ένα μουσείο, τηλεφωνώντας στην υπεύθυνη υπάλληλο του μουσείου και το 

παρουσίασαν  ως θεατρικό δρώμενο (κάποιο μέλος της ομάδας τηλεφωνεί και λέει τα 

συμφωνημένα από την ομάδα και κάποιο άλλο μέλος υποδύεται τον/την αρμόδιο 

υπάλληλο).  



 

 

Έπειτα ακολούθησε κατασκευή ταμπλό με «Τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να 

κάνουμε μέσα στο Μουσείο». Τα παιδιά συμφώνησαν για τους κανόνες κατάλληλης 

συμπεριφοράς. Για να γίνουν πιο κατανοητοί οι κανόνες έγινε δραματοποίηση με θέμα 

«Όταν τα φώτα του μουσείου κλείνουν τα ποντίκια που κατοικούν στο μουσείο συζητούν 

για τους καλούς και φασαριόζικους επισκέπτες». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Τέλος τα παιδιά ξεφύλλισαν δίαφορες εφημερίδες και επισήμαναν πράγματα που τους 

άρεσαν. Αναγνώρισαν διάφορα πρόσωπα, λογότυπα τραπεζών και εταιρείες κινητής 

τηλεφωνίας, ποδοσφαιρικές ομάδες, ζώδια, καιρό κτλ. Εντόπισαν την διαφορά του 

εξώφυλλου από τις άλλες σελίδες  όνομα-κεντρικό τίτλο-μικρότερους τίτλους-

διαφημίσεις) ενώ τέλος έφτιαξαν ένα ερωτηματόγιο για τον δημοσιογράφο του 

Μουσείου.  

Κατά την επίσκεψη στο Μουσείο Τύπου στην αίθουσα Συντακτών  

δημοσιογράφος απάντησε στις ερωτήσεις των παιδιών που αφορούσαν θέματα όπως τι 

κάνει ένας δημοσιογράφος, πως φτιάχνεται μια εφημερίδα, πως επιλέγεται το θέμα στο 

εξώφυλλο ενώ ανέλαβαν να γίνουν και τα ίδια δημοσιογράφοι παίρνοντας συνέντευξη 

από τους συμμαθητές τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέσα στο Μουσείο η υπεύθυνη μας ξενάγησε και παρακολουθήσαμε το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου 

Μετά την επίσκεψη τα παιδιά ζωγράφισαν αυτό που τους έκανε εντύπωση από 

την επίσκεψη , διηγήθηκαν τις εμπειρίες τους και παρουσίασαν τη δουλειά τους. Άξίζει 

να σημειωθεί ότι από την δραστηριότητα αυτή διαπιστώθηκε πως όλα τα παιδιά είχαν 

κατανοήσει το μουσείο ως ένα χώρο ( τα περισσότερα το αποτύπωσαν σαν σπίτι) όπου 

υπάρχουν διάφορα εκθέματα ενώ τα ίδια έχουν τον ρόλο του παρατηρητη-ακροατή. 

Στην συνέχεια η υπεύθυνη του Μουσείου έστειλε επιστολή για να συγχαρεί τους 

μικρούς μαθητές για την άψογη συμπεριφορά και συνεργασία τους και ως ανταπόδοση 

εστειλαν και τα παιδιά μια ευχαριστήρια επιστολή στην υπέυθυνη για την φιλοξενία και 

την ξενάγηση μαζί με ένα κολάζ ως δώρο. 

 



 

 

Αφού λοιπόν ήρθαν σε επαφή με το μουσείο και κατανόησαν την αξία της 

συλλόγής, τις λειτουργίες του μουσείου  και της διατήρησης της ιστορικής μνήμης, ήρθε 

η ώρα να εμπλακούν τα παιδιά σε ανάλογη διαδικασία δημιουργώντας το δικό τους 

μουσείο Τύπου, συλλέγοντας σχετικά αντικείμενα ( παλιές εφημερίδες, γραφομηχανή, 

ακουστικά δημοσιογράφου, φωτογραφική μηχανή, πικ-απ κ.α.). Αρχικά προηγήθηκε 

διεύρυνση και τεκμηρίωση της προέλευσης, της χρήσης και της κατασκεύης του κάθε 

αντικειμένου. Ύστερα φρόντισαν την διαμόρφωση της έκθεσης με κατατοπιστικές 

πινακίδες και την τοποθέτηση των εκθεμάτων ανάλογα την θεματολογία, κατανοώντας 

σε ένα μεγάλο βαθμό το πως στήνεται ένας εκθεσειακός χώρος. Η ανταπόκριση που 

έδειξαν κατά την διαδικασία σύλλογης ήταν αξιοσημείωτη. 

 

 

 

 

 

 

 

Στα πλαίσια διαπολιτισμικής εκπαίδευσης επισκέφθηκε το σχολείο η μητέρα ενός 

μαθητή από την Ιαπωνία και έδειξε πως είναι οι γιαπωνέζικες εφημερίδες, τι περιέχουν, 

πως διαβάζονται και εντοπίστηκαν ομοιότητες και διαφορές. 

Επιπλέον εφόσον το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σύμφωνα  με το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου έγινε διαθεματική σύνδεση με όλα τα γνωστικά 

πεδία ανάπτυξης μέσα από διάφορες δραστηριότητες και φύλλα εργασίας. 

Για παράδειγμα έμαθαν την λέξη « Μουσείο» και το γράμμα Μ κόβοντας κείμενα 

από εφημερίδες και προσπαθώντας να βρουν το γράμμα και να το κυκλώσουν. Έλυσαν 

σταυρόλεξα, ανάγνωση των τίτλων εφημερίδων 



 

Μαθηματικές έννοιες( π.χ. αριστερή σελίδα-δεξιά σελίδα) ,αριθμούς μετρώντας 

τις σελίδες και παρατηρώντας τους αριθμομέτρηση, σειροθέτηση κόβοντας τα μεγάλα 

γράμματα των τίτλων, τα μεσαία των άρθρων και τα μικρά των αγγελιών και 

ταξινομόντας τα πάνω στο χαρτί, αντιστοίχηση φτιάχνοντας δικά τους φύλλα εφημερίδας 

με φωτογραφίες, λεζάντες, άρθρα και τίτλο. 

Επίσης στο πλαίσιο του τοπικού πολιτιστικού δικτύου «ΟΙ φύλακες της μνήμης» 

η Ε΄ τάξη του 61ου Δημοτικού Πάτρας μας έστειλε ένα ηχογραφημένο τραγούδι που 

συνέθεσαν οι ίδιοι. Αφού το ακούσαν και το δραματοποίησαν οι μαθητές, κατασκεύασαν 

ένα κολάζ ως δώρο για τα παιδιά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσης η Στ΄ τάξη του 39ου Δημοτικού σχολείου Πάτρας έστειλε ένα επιτραπέζιο 

παιχνίδι με τα στάδια  δημιουργίας μιας εφημερίδας, το οποίο παίξαμε με ενθουσιασμό. 

Τέλος επισκέφθηκε και πάλι το σχολείο μας  μητέρα μαθητή από την Ιαπώνία για 

να παρουσιάσει διάφορες κατασκευές από origami και να κατασκευάσει μαζί με τα 

παιδιά. Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή της μας κατασκεύασε κούκλες origami από 

εφημερίδα σύμφωνα με ένα παλιό σχέδιο κατασκευής κούκλας samurai  το οποίο 



χρονολογείται από το 1500μ.Χ. Οι κούκλες αυτές αποτέλεσαν μέρος της μουσειοσκευής 

του Μουσείου Τύπου. 

 
 

Συμπερασματικά  οι στόχοι που τέθηκαν, ικανοποιήθηκαν σε ένα αρκετά μεγάλο 
βαθμό. Τα νήπια ήρθαν σε μια πρώτη επαφή με την έννοια,τις λειτουργίες  και τους 
κανόνες συμπεριφοράς του μουσείου. Έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και κατάφεραν να 
συλλέξουν πλούσιο υλικό για την γωνιά της βιβλιοθήκης και την γωνιά του δικού μας 
Μουσείου Τύπου καθώς και χρήσιμες πληροφορίες από το διαδίκτυο με την βοήθεια και 
τη συμμετοχή των γονιών τους. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι μέσα από όλη αυτή την 
διαδικασία έμαθαν την αξία της συλλογής και εμπλούτισαν το λεξιλόγιο και τις γνώσεις 
τους σχετικά με το Μουσείο. 

 
 

Δυο λόγια για τη συγγραφέα 
 
 

Η Ευαγγελάτου Σοφία αποφοίτησε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Από το 
2001 έως και σήμερα εργάζεται ως νηπιαγωγός στη δημόσια εκπαίδευση. Παράλληλα 
συνεχίζει τις σπουδές της ως προπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα Σπουδές στον 
Ελληνικό Πολιτισμό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και ως  μεταπτυχιακή 
φοιτήτρια στο Τμήμα Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου. 

 

 
 



Οι φύλακες της μνήμης 

Κωστούρου Μαρία 

 

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Δήμου Πατρέων. 

Μια εκπαιδευτική προσέγγιση για παιδιά 

προσχολικής ηλικίας και τους γονείς τους. 

 

Εισαγωγή 

Τα λαογραφικά μουσεία στην  Ελλάδα, γενικά, είναι μουσεία των οποίων οι 

συλλογές αφορούν σε αντικείμενα που καταγράφουν την αγροτική και την αστική ζωή 

του 19ου και κυρίως των αρχών του 20ου αιώνα.  Οι θεματικές που αναπτύσσονται στις 

εκθέσεις των λαογραφικών μουσείων «δραματοποιούν», με την αμεσότητα των 

αντικειμένων εκτός προθηκών, σκηνές του καθημερινού βίου, ιδιωτικού και δημόσιου, 

ανθρώπων που έζησαν σε εποχές όχι πολύ μακρινές από τη δική μας. Οι μνήμες από 

τη χρήση των αντικειμένων «νωπές», οι «βιογραφίες» σα να μην έχουν ακόμα 

ολοκληρωθεί. Γιατί άραγε; Μήπως γιατί  προσκαλούν τον επισκέπτη να πιάσει κουβέντα 

με το μύλο του καφέ ή να ξεκουράσει το βλέμμα του στο υφαντό του τοίχου;  

Ένα διάλογο με τα αντικείμενα  του Λαογραφικού Μουσείου Πάτρας 

προσπαθήσαμε να καλλιεργήσουμε στα παιδιά του νηπιαγωγείου μας και στους γονείς 

τους. Κι αυτό γιατί θεωρήσαμε πως μια προσέγγιση μορφών του λαϊκού πολιτισμού με 

την εμπλοκή παιδιών και γονιών θα νοηματοδοτήσει τη ρήση «πέρασμα από γενιά σε 

γενιά» ώστε να αποκτήσει βιωματικό χαρακτήρα και για τις δύο πλευρές. Πρόκειται για 

μία συνάντηση τουλάχιστον τριών ή τεσσάρων γενεών στο δεδομένο μουσειακό χώρο 

τον οποίο θελήσαμε, μέσα από τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στη διάρκεια της 

επίσκεψής μας, να αποκτήσει τη ζωντάνια των αμπελιών στον τρύγο ώστε να φύγουμε 

από το μουσείο ευχαριστημένοι και γεμάτοι τσαμπιά από ιδέες και συναισθήματα.  

Πώς δουλέψαμε; 

Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε το πρόγραμμα: «Τι, πώς, πού και άλλες ερωτήσεις 

για τη γιαγιά και τον παππού». Θέσαμε στόχους, ο βασικότερος εκ των οποίων ήταν να 

εστιάσουμε στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα.  Επενδύσαμε σε βιωματικές, 

ενεργητικές μεθόδους μάθησης όπως το παιχνίδι, τη συνεργασία σε ομάδες, τη 

κοινωνική αλληλεπίδραση, τη διερεύνηση.  Αξιοποιήσαμε τις τεχνικές του καταιγισμού 

ιδεών, της κατευθυνόμενης συζήτησης, της δραματοποιημένης αφήγησης, του 



παιχνιδιού ρόλων ώστε να κινητοποιήσουμε το ενδιαφέρον των νηπίων και να 

εμπλακούν διανοητικά και συναισθηματικά. 

Ως ειδικότερους στόχους θέσαμε να γνωρίσουμε  το συγκεκριμένο μουσειακό 

χώρο και τα εκθέματά του, να βιώσουμε την εκπαιδευτική αλλά και ψυχαγωγική 

διάσταση του μουσείου, να προσεγγίσουμε βιωματικά πτυχές του τρόπου ζωής των 

ανθρώπων του περασμένου αιώνα, να κάνουμε συνδέσεις στο παρόν και προεκτάσεις 

στο μέλλον και κυρίως να μοιραστούμε την εμπειρία με τους γονείς και τους συμμαθητές 

μας του δημοτικού σχολείου. 

Πώς άρχισαν όλα 

Ένα αντρικό καπέλο περιπάτου των αρχών του 20ου αι. και μια παλιά 

ασπρόμαυρη φωτογραφία, που έδειχνε μια παρέα αντρών να περπατούν, αποτέλεσαν 

το έναυσμα για το ταξίδι μας προς το λαογραφικό μουσείο. Τι ιστορίες άραγε έκρυβε το 

καπέλο; Ποιος μπορεί να μας τις διηγηθεί αφού ο άνθρωπος που το φορούσε δε ζει πια. 

Μα το μουσείο, φυσικά! Κι όχι μόνο ιστορίες για καπέλα. Μπορεί να μας πει ένα «κάρο 

πράγματα». Έτσι κάπως άρχισε να κινητοποιείται το ενδιαφέρον των νηπίων και να 

υλοποιούμε τις δραστηριότητες της προετοιμασίας της επίσκεψης. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Πάτρα, εποχή μεσοπολέμου. ( Προσωπικό αρχείο). 

 

Η προετοιμασία 

Με αφορμή το καπέλο και φωτογραφίες αντικειμένων του λαογραφικού μουσείου 

συζητήσαμε και καταγράψαμε ερωτήματα για τη ζωή του παππού και της γιαγιάς όταν 

ήταν μικρά παιδιά.  Προτρέψαμε τα νήπια να κουβεντιάσουν με τον παππού και τη 

γιαγιά τους και να τους ζητήσουν ένα αντικείμενο που, ίσως, έχουν από παλιά. Στήθηκε 



έτσι, η γωνιά του μουσείου που συμπεριέλαβε τις καταγραφές των ερωτήσεων, το 

φωτογραφικό υλικό και τα αντικείμενα που έφεραν τα παιδιά. Τέλος, προσθέσαμε το 

πανό με τον τίτλο του προγράμματος: «Τι, Πώς, Πού και άλλες ερωτήσεις για τη γιαγιά 

και τον παππού». 

 

 

 

 

 

 

 

Η γωνιά του μουσείου στην τάξη 

 

Η επίσκεψη 

Στη συνέχεια οργανώσαμε την επίσκεψη στο μουσείο: Συζητήσαμε για τους 

κανόνες συμπεριφοράς στο μουσείο, για το τι  νομίζουμε ότι θα δούμε κι  αποφασίσαμε 

να έρθουν και οι γονείς μαζί μας ως μέλη της ομάδας  για να συμμετέχουν κι αυτοί στα 

παιχνίδια μας: Α)Ψάξε να βρεις, την απάντηση να πεις. Β) Κοιτάζω από κοντά και 

βλέπω πιο καλά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ψάξε να βρεις, την απάντηση να πεις.   



 

 

 

 

 

 

 

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Δήμου Πατρέων 

 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης διαπιστώσαμε τις τρεις διαστάσεις της 

μουσειακής εμπειρίας, σύμφωνα με τα μουσειολογικά δεδομένα: την προσωπική 

διάσταση (το μοναδικό συνδυασμό εμπειριών, ενδιαφερόντων και γνώσεων κάθε 

παιδιού), τη φυσική διάσταση (την αρχιτεκτονική και την ατμόσφαιρα του συγκεκριμένου 

κτηρίου, τα φυσικά χαρακτηριστικά της συλλογής, την άνεση ή τη σωματική κούραση 

που αισθάνεται κάθε επισκέπτης) και την κοινωνική διάσταση (τη σχέση με τους 

συμμαθητές, γονείς, προσωπικό του μουσείου, άλλους 

επισκέπτες)(Οικονόμου,2003:83). Για το σύνολο των νηπίων ήταν η πρώτη φορά που 

επισκέπτονταν κάποιο μουσείο με αποτέλεσμα ο τρόπος που βίωσαν το χώρο, την 

έκθεση και τις δραστηριότητες να είναι πρωτόγνωρος.  

Το μουσείο λειτουργεί στο Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο Πατρών στο οποίο 

έχουν διαμορφωθεί  κάποιες αίθουσες για να λειτουργήσουν ως χώρος υποδοχής του 

κοινού και ως εκθεσιακοί χώροι. Το εξωτερικό αίθριο αποτελεί έναν εξαιρετικό χώρο για 

ανάπαυση, ανανέωση και αναστοχασμό (Black,2005: 245). Η ροή της επίσκεψης 

περιελάμβανε: α) Ξενάγηση από μέλος του προσωπικού σε επιλεγμένα εκθέματα με 

αναφορές και συνδέσεις στα αντίστοιχα, σύγχρονα αντικείμενα. β) Άμεση επαφή με 

ορισμένα εκθέματα. Φορέσαμε το γάντι του θερισμού, δοκιμάσαμε τα καπέλα περιπάτου 

στο πιλοποιείο, γυρίσαμε το μύλο του καφέ. γ)Συμμετοχή γονέων. Μοιράστηκαν 

καρτέλες με γρίφους καθώς και λεπτομέρειες εκθεμάτων και δώσαμε χρόνο ώστε μαζί 

με τα νήπια να περιηγηθούν ελεύθερα και να προσεγγίσουν κινητικά και νοητικά τα 

εκθέματα. Τέτοιες δραστηριότητες ενθαρρύνουν τους γονείς να ανακαλύψουν πράγματα 

και οι ίδιοι, με αποτέλεσμα να ενισχύσουν και τη δική τους κατανόηση (Black, 2005: 

331). 

 

  



 

 

 

 

 

 

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Δήμου Πατρέων, το πιλοποιείο. 

 

… και η εμπειρία συνεχίζεται στην τάξη… 

Η μουσειακή εμπειρία αρχίζει με την ιδέα της επίσκεψης ενός μουσείου, 

αναπτύσσεται κατά τη διάρκειά της και συνεχίζεται και όσο διάστημα ο επισκέπτης 

αντλεί από αυτή σκέψεις, συναισθήματα, εικόνες, ήχους, νοήματα. Έτσι κι εμείς, μετά 

της επίσκεψη, συζητήσαμε τις εντυπώσεις μας, εκφράσαμε τα συναισθήματά μας, 

ζωγραφίσαμε κάτι που μας άρεσε, είδαμε τις φωτογραφίες μας, καλέσαμε τα παιδιά του 

δημοτικού σχολείου για να τους μεταφέρουμε την εμπειρία μας και να παίξουμε ένα 

παιχνίδι ερωτήσεων σε δύο ομάδες και συντονιστές κάποια από τα νήπια. 

   

  

 

 

 

 

 

Το κάρο (έκθεμα στην αίθουσα υποδοχής) 

 

Και λίγο πιο πέρα…  

Η επίσκεψη σε ένα μουσείο μοιάζει με την αρχή ενός ταξιδιού που κρατάει όσο θελήσει 

ο επισκέπτης. Ένα ταξίδι που μπορεί να επαναληφθεί χωρίς να είναι ποτέ το ίδιο κι 

εννοούμε ότι στην τάξη πολλές φορές ξαναγυρίσαμε νοερά στο μουσείο και θυμηθήκαμε 



αντικείμενα που είδαμε και τα νήπια ανακάλυψαν αργότερα στο σπίτι της γιαγιάς, στα 

παραμύθια και στον υπολογιστή.  

 

Τι πετύχαμε; 

Η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν ότι τα παιδιά βίωσαν του μουσείο θετικά ως χώρο μάθησης, 

ψυχαγωγίας και συναναστροφής. Αν θελήσουν να ξαναπάνε στο μουσείο, αν 

ανακαλούν την εμπειρία της επίσκεψης σε κάθε ευκαιρία, αν προσέγγισαν μία πτυχή 

του παρελθόντος και τη συνέδεσαν με το παρόν, σημαίνει  ότι πετύχαμε να γίνει η αρχή 

ενός διαλόγου με τις μορφές του υλικού πολιτισμού που θα εντάσσεται στην 

καθημερινότητά τους. Κι αυτό γιατί τις θεωρούμε οικείες μορφές ζωής που 

κληρονομήσαμε από τις προηγούμενες γενιές ως τεκμήρια πολιτισμού και ως μνήμη 

ανθρώπων εμποτισμένη στα εκθέματα των μουσείων. Μουσεία φύλακες της μνήμης, 

λοιπόν, επισκέπτες κοινωνοί της μνήμης και παιδιά που την ενεργοποιούν, τη 

νοηματοδοτούν  και το χαίρονται! 
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